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ชื่อปริญญา บัญชีมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา /คณะ/มหาวิทยาลัย  การบัญชี 

พาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ รองศาสตราจารยกอบแกว รัตนอุบล 

ปการศึกษา 2558 

 

บทคัดยอ 

 

 งานวิจัยเชิงสํารวจนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชีเก่ียวกับระดับ

ความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยของประโยชนและปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (Thai Financial Reporting Standard for 

Small and Medium-Sized Entities: TFRS for SMEs) มาถือปฏิบัติและเกณฑท่ีควรจะนํามาใชใน

การแบงกลุมกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (Non-Public Accountable Entities: NPAEs) ท่ี

ควรนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ รวมถึงแนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สําหรับกิจการท่ีไมตองนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นักบัญชีใน

กรุงเทพมหานคร กําหนดกลุมตัวอยางไวท่ีจํานวน 400 คน ซ่ึงไดรับการตอบกลับมาจํานวน 371 คน 

โดยเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบวานักบัญชีสวนใหญใหความเห็นวา TFRS for SMEs ใหประโยชน

ในดานตางๆ ในระดับปานกลางใหความเห็นเรื่องปญหาจากการนํา TFRs for SMEs มาใชในดาน

ตางๆ ไวในระดับปานกลาง มีเพียงปญหาการเพ่ิมภาระงานใหแกบุคลากรทางบัญชีท่ีนักบัญชีสวน

ใหญใหความเห็นในระดับมาก และสําหรับคุณลักษณะท่ีควรมีในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

นักบัญชีสวนใหญใหความเห็นวาควรมีคุณลักษณะในดานตางๆ ในระดับมาก มีเพียงคุณลักษณะเรื่อง

ตนทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานมีความเหมาะสมท่ีนักบัญชีสวนใหญใหความเห็นในระดับปานกลาง 

สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการแบงกลุมกิจการ นักบัญชีสวนใหญเห็นดวย

กับแนวทางการแบงกลุมกิจการท่ีควรนํา TFRS for SMEs มาใชของสภาวิชาชีพบัญชีฯ คือ กิจการท่ี
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เปนกิจการรวมคา บริ ษัทรวม หรือบริ ษัทยอยของกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ (Public 

Accountable Entities: PAEs) หรือ มีการกูยืมเงินจากภายนอกท่ีซับซอน หรือ มีสหภาพแรงงาน 

หรือ มีการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) หรือ มี 

PAEs หรือกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (Non-Public Accountable Entities: NPAEs) ท่ีมี

ขนาดใหญ เปนกิจการรวมคา บริษัทรวม หรือบริษัทยอย 

สวนนักบัญชีท่ีไมเห็นดวยกับแนวทางการแบงกลุมแนวทางใดเลยของสภาวิชาชีพ

บัญชี ใหความเห็นวา TFRS for SMEs ควรเปนทางเลือกของกิจการ โดยใหกิจการเปนผูพิจารณาถึง

ความเหมาะสมในแตละดานในการนํา TFRS for SMEs มาใช 

สวนแนวทางของกิจการกลุมท่ีไมเขาเกณฑการนํา TFRS for SMEs มาใช นักบัญชี

สวนใหญเห็นวาสําหรับกิจการกลุมนี้ควรปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ี

ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ท่ีใชกันอยูในปจจุบันตอไป  

 

คําสําคัญ : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน, กิจการขนาดกลางและขนาดยอม, กิจการท่ีไมมีสวนได

เสียสาธารณะ 
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Abstract 

Implementing Thai Financial Reporting Standard for Small and 

Medium-Sized Entities (TFRS for SMEs) causes problems and benefits for Small and 

Medium-sized Entities (SMEs). Deciding on criteria to distinguish Non-public 

Accountable Entities (NPAEs) that may or may not adopt TFRS for SMEs is another 

issue. A sample group of 400 accountants working in Bangkok filled out a 

questionnaire. 

Results were that most samples found that TFRS for SMEs were 

moderately beneficial and moderately problematic, apart from accountant workload 

that most samples identified as a severe problem. Most samples agree with the 

NPAEs guidelines of the Federation of Accounting Professions (FAP) on accounting 

entities as joint ventures, associated or subsidiary to Public Accountable Entities 

(PAEs). They may also be borrowed from outsiders, be part of an employee union -or 

environmental impact assessment. PAEs or large NPAEs may be joint venture 

associates or subsidiary entities. 

Samples disagreeing with FAP guidelines suggest that each entity 

should determine if TFRS for SMEs adoption are appropriate for any entity. 
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Most samples believe that -NPAEs not adopting TFRS for SMEs, should 

use TFRS for NPAEs as a standard. 

 

Keywords : Thai Financial Reporting Standard, Small and medium-sized entities, Non-

public accountable entities 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

 

 กิจการขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium-Sized Entities: SMEs) เปนกลไก

สําคัญในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางธุรกิจประเภทตางๆ มีบทบาทสําคัญในการเปน

แหลงจางแรงงานและสรางรายไดใหแกประชาชนท่ัวทุกพ้ืนท่ีในประเทศ จากสถิติของสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ปพ.ศ. 2557 จํานวน SMEs มีสัดสวนถึงรอยละ 

99.73 ของวิสาหกิจท้ังประเทศ และมีอัตราการจางงานถึงรอยละ 80.08 ของการจางงานรวม 

อยางไรก็ตาม ในชวงท่ีผานมาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังประสบปญหาตอการพัฒนา อาทิ 

เงินลงทุน การตลาด การผลิต ระบบการจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการการพัฒนาบุคลากร

และดานระบบสารสนเทศ สงผลใหมีกิจการจําปนวนไมนอยท่ีขาดความสามารถในการแขงขันและทํา

กําปไรไมไดเทาท่ีควรบางกิจการตองปดกิจการลงอันเนื่องมาจากเหตุผลและความจําปเปนดังกลาว 

ภาครัฐเห็นความสําคัญของ SMEs จึงไดมีนโยบายชวยเหลือ SMEs ในหลายๆ ดานท้ังในดานการเงิน 

เชน โครงการคํ้าประกันสินเชื่อแทน SMEs และโครงการชวยเหลือเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ SMEs 

ดานกฎหมาย ดานภาษี รวมถึงประกาศใหการสงเสริม SMEs เปนวาระแหงชาติปพ.ศ. 2558 ดังนั้น

การจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินของกิจการกลุมนี้ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสะทอนภาพกิจการและผลการ

ดําเนินงานของกิจการจึงมีความสําคัญเชนกัน (อรจินดา บุรสมบูรณ, 2558; สุภาพรรณ วัฒนาอุดมชัย

 , 2558)

 ในอดีตรายงานการเงินหรืองบการเงินของกิจการในประเทศไทย ถูกจัดทําข้ึนตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standard: TFRS) ซ่ึงเปนมาตรฐาน

การบัญชีท่ีอางอิงมาจากมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International Financial Reporting 

Standard: IFRS) เปนสวนใหญ โดยมีสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภเปนผูกําหนดมาตรฐาน

ดังกลาว ซ่ึงในอดีตมาตรฐานชุดนี้ถูกบังคับใชกับกิจการทุกขนาดในประเทศไทย เพียงแตสําหรับ

กิจการท่ีเรียกวา “กิจการท่ีไมใชบริษัทมหาชน”ไดรับการผอนปรนการบังคับใชมาตรฐานการบัญชี

จํานวน 8 ฉบับ เพ่ือเปนการลดภาระของกิจการ แตถึงจะมีการผอนผันให มาตรฐานฉบับท่ียังบังคับใช

อยูก็ยังมีสวนท่ียากตอการปฏิบัติ เปนการสรางภาระและตนทุนใหแกกิจการกลุมนี้ซ่ึงภายหลังถูกจัด

ใหอยูในกลุมกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (Non-Public Accountable Entities : NPAEs) ไม

นอย อีกท้ังสภาวิชาชีพฯ ไดเล็งเห็นถึงความแตกตางของกิจการกลุมนี้ ซ่ึงเปนแรงผลักดันระบบ
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เศรษฐกิจของประเทศไทย และตระหนักถึงความแตกตางกับกลุมกิจการท่ีเปนกิจการท่ีมีสวนไดเสีย

สาธารณะ (Public Accountable Entities : PAEs) ไมวาจะเปนในดานของจํานวนผูมีสวนไดเสียใน

กิจการ แหลงระดมทุน หรือความซับซอนของธุรกรรม จึงไดมีการพิจารณาจัดทํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะข้ึน(Thai Financial Reporting 

Standard for Non-Public Accountable Entities: TFRS for NPAEs) และมีการประกาศใชในป

พ.ศ. 2554 จนถึงปจจุบัน  

 ตอมาพบวาในมุมมองของผูจัดทํางบการเงินและผูใชงบการเงินบางกลุม TFRS for NPAEs ท่ี

ถือปฏิบัติในปจจุบันไมเหมาะกับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะขนาดใหญหรือกิจการท่ีมีลักษณะ

เปนกลุมกิจการ ซ่ึงมีรายการทางบัญชีท่ีมีความซับซอน มาตรฐานท่ีบังคับใชอยูไมครอบคลุมรายการ

คาบางประเภท เชน การรวมกิจการ ทําใหเกิดปญหาเรื่องงบการเงินอาจไมสะทอนฐานะทางการเงิน

และผลการดําเนินงานท่ีแทจริงของกิจการ และการเปดเผยขอมูลไมเพียงพอตอความตองการของผูใช

งบการเงิน รวมถึงเพ่ือใหสอดคลองกับการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic 

Community: AEC) ทําใหสภาวิชาชีพบัญชีฯ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ

สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (International Financial Reporting Standard  for 

Small and Medium-sized Entities: IFRS for SMEs) มาพิจารณา เพ่ือจัดทํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย (Thai Financial 

Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities: TFRS for SMEs) ใชแทน TFRS 

for NPAEs โดยมีแนวทางท่ีจะบังคับใชมาตรฐานชุดนี้ในปพ.ศ. 2560 และบังคับใชกับกลุมกิจการ 

NPAEs ท่ีซับซอน (วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2558) 

 เม่ือกิจการกลุม NPAEs จะตองนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ ถึงแมจะชวยรองรับ

รายการคาบางประเภทท่ีไมถูกกลาวถึงใน TFRS for NPAEs และใหขอมูลท่ีผูใชงบการเงินตองการ

มากข้ึน แตการจัดทํารายงานการเงินจะมีความซับซอนมากข้ึนตามไปดวยตนทุนของกิจการและภาระ

ของนักบัญชี ผูสอบบัญชีในการจัดทําและตรวจสอบงบการเงินก็มีเพ่ิมข้ึนเชนกันและยังมีประเด็น

ปญหาอีกวาจะบังคับใชกับกิจการกลุมใดบาง และกิจการท่ีไมเขาเกณฑถูกบังคับใช จะใชมาตรฐานใด

ในการจัดทํารายงานการเงินตอไป 

 งานวิจัยฉบับนี้จึงตองการสํารวจถึงความคิดเห็นของนักบัญชีท่ีมีตอการนํา TFRS for SMEs 

มาบังคับใช วาจะเกิดปญหา อุปสรรค หรือประโยชนเชนไรในการนํามาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติ 

และเกณฑการแบงกลุมกิจการ NPAEs ออกเปนกลุมท่ีตองนํา TFRS for SMEs มาใชกับกลุมท่ีไมตอง

ใชมาตรฐานฉบับนี้ควรใชเกณฑลักษณะใด และกิจการท่ีไมตองใช TFRS for SMEs ควรใชมาตรฐาน

ใดในการจัดทํารายงานการเงินตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 

 1) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของนักบัญชีเก่ียวกับระดับความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยของ

ประโยชนและปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ 

 2) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของนักบัญชีเก่ียวกับเกณฑท่ีควรจะนํามาใชในการแบงกลุม

กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะท่ีจะนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ และแนวคิดเก่ียวกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะนํามาบังคับใชกับกิจการท่ีไมตองนํา TFRS for SMEs มาถือ

ปฏิบัติ 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจตองการศึกษาถึงความคิดเห็นของผูทําบัญชีท้ังท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีจัดทํารายงานการเงินของกิจการ SMEs ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง โดยจะตองนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดมาถือปฏิบัติและนักบัญชีท่ีไมไดจัดทํา

รายงานการเงินของกิจการ SMEs แตเปนผูท่ีจะไดรับผลกระทบจากขอมูลท่ีเปดเผยในรายงานการเงิน

ของกิจการและมีความรูความเขาใจถึงกระบวนการจัดทํางบการเงินท่ีทํางานหรือมีสํานักงานบัญชีอยู

ในกรุงเทพมหานคร 

 ท้ังนี้จะสํารวจความคิดเห็นท้ังจากนักบัญชีท่ีจัดทํารายงานการเงินของกิจการ SMEs และ

ไมไดจัดทํารายงานการเงินของกิจการ SMEs เนื่องจาก นักบัญชีท่ีจัดทํารายงานการเงินของกิจการ 

SMEs เปนผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง เปนผูท่ีไดรับภาระจากการจัดทํารายงานการเงิน และตนทุน

ของกิจการก็จะเพ่ิมมากข้ึน แตในขณะเดียวกันกิจการจะไดรับประโยชนจากการท่ีรายงานการเงิน

สะทอนฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการไดชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหกิจการ

สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายข้ึน สวนนักบัญชีท่ีไมไดจัดทํารายงานการเงินของกิจการ SMEs 

เนื่องจากความคิดเห็นของนักบัญชีกลุมนี้เปนความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีความรูความเขาใจถึง

กระบวนการการจัดทํารายงานการเงินและผลกระทบจากขอมูลในรายงานการเงินท่ีมีตอผูใชงบ

การเงิน และเนื่องจากนักบัญชีกลุมนี้ไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากการนํา TFRS for SMEs มาถือ

ปฏิบัติ ความคิดเห็นของนักบัญชีกลุมนี้จึงถือไดวาเปนความคิดเห็นท่ีเปนอิสระและเปนกลาง 
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1.4 ประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัย 

 

 ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยนี้ จะชวยสนับสนุนสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการกําหนดแนวทางการนํา 

TFRS for SMEs มาบังคับใช วางแผนการปองกันหรือแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ หรือ

เปนแนวทางในการจัดเกณฑท่ีเหมาะสมในการกําหนดกลุมวากิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะท่ีควร

หรือไมควรนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ และแนวปฏิบัติสําหรับกลุมกิจการท่ีไมไดใช TFRS for 

SMEs  
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บทที2่ 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย 

 

 ในอดีตมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีบังคับใชในประเทศไทยถูกจัดทําข้ึนโดยสภา

วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ อางอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

(International Financial Reporting Standard: IFRS) ซ่ึงจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting Standard Board: IASB) เปนสวนใหญ มี

บางฉบับท่ีเรียบเรียงจากหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปของสหรัฐอเมริกา (US General Accepted 

Accounting Principles: US GAAP) เชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 106 เรื่อง การบัญชีสําหรับ

กิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุนและมีเพียงฉบับเดียวท่ีกําหนดข้ึนโดยคณะกรรมการ

กําหนดมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย คือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญ

และหนี้สูญ มาตรฐานชุดนี้บังคับใชกับทุกกิจการในประเทศไทย เพียงแตมีการผอนปรนมาตรฐาน

ใหกับกิจการท่ีขณะนั้นเรียกวา “กิจการท่ีไมใชบริษัทมหาชน”จํานวน 8 ฉบับ ตามประกาศสภา

วิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 21/2550 เรื่อง การยกเวนการบังคับใชมาตรฐานการบัญชีดังนี้ 

 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด 

 2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี14 เรื่อง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวของกัน 

 4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 6. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 เรื่อง สวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 7. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 

 8. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ

เครื่องมือทางการเงิน  

 ถึงแมวาจะมีการผอนปรนให ในมาตรฐานการบัญชี 8 ฉบับขางตน แตการปฏิบัติตามฉบับท่ี

ยังบังคับใชอยูก็ไมใชเรื่องงาย และยังเปนภาระใหนักบัญชีและเปนการเพ่ิมตนทุนใหแกกิจการอยู อีก

ท้ังในสวนของผูใชงบการเงินของกิจการท่ีไมใชบริษัทมหาชนก็มักจะเปนเพียงเจาของกิจการเปน
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สําคัญ จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนสภาวิชาชีพฯ มิไดนิ่งนอนใจ และมีการหาแนวทางการแกไขปญหา โดย 

IFRS for SMEs เปนมาตรฐานชุดท่ีถูกนํามาพิจารณา 

 จากการศึกษางานวิจัยในอดีต สุภาพร กุศลสัตย (2550) กลาววา นักบัญชีสวนใหญเห็นดวย

กับการท่ีประเทศไทยจะมีมาตรฐานการบัญชีสําหรับ SMEsดวยเหตุผลสําคัญวา ผูใชงบการเงินของ 

SMEs มีความตองการขอมูลในงบการเงินท่ีนอยกวา และรายการคาของกิจการ SMEs มีความซับซอน

นอยกวา 

 นิธิดา สกุลจิตจนดา (2550) กลาววา ผูสอบบัญชีสวนใหญเห็นดวยท่ีประเทศไทยควรจะมี

มาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการ SMEs เนื่องดวยเหตุผลเดียวกันคือ ความตองการของผูใชงบ

การเงินท่ีนอยกวา  

 อยางไรก็ตาม IFRS for SMEs นั้นก็ไมไดงายสําหรับกิจการขนาดเล็กท่ีมีทรัพยากรจํากัด จาก

การท่ีมาตรฐานชุดนี้มีการกลาวถึงมูลคายุติธรรม (Fair Value) ซ่ึงการจัดทํางบการเงินจากแนวคิดวา

ดวยมูลคายุติธรรมนี้ก็ยังไมสามารถบรรเทาภาระและตนทุนของกิจการขนาดเล็กลงไปได จากการ

พิจารณาแลวหาขอสรุปไดวาสําหรับกิจการขนาดเล็ก IFRS for SMEs ยังมีความยุงยากซับซอนมาก

เกินไป สภาวิชาชีพจึงไดมีการจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ (Thai Financial Reporting Standard for Non-Publicly Accountable Entities: 

TFRS for NPAEs) ข้ึน เพ่ือบังคับใชกับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะในป พ.ศ. 2554 

 จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะมา

บังคับใช ทําใหเกิดการแบงกลุมกิจการในประเทศไทยออกเปน 2 กลุม จากประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภฉบับท่ี 62/2553 เรื่อง คําชี้แจงเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐานการบัญชีสําหรับ

กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียตอสาธารณะดังนี้ 

 1. กิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities: PAEs) คือ  

 -  กิจการท่ีมีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการซ่ึงมีการซ้ือขายตอประชาชน ไมวาจะ

  เปนตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศหรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย 

  (Over the counter) รวมท้ังตลาดในทองถ่ินและในภูมิภาค หรือ กิจการท่ีนําสงหรืออยู

  ในกระบวนการของการนําสงงบการเงินของกิจการใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานกํากับดูแลอ่ืนเพ่ือวัตถุประสงคในการออก

  ขายหลักทรัพยใดๆ ตอประชาชน  

 -  กิจการท่ีดําเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพยของกลุมบุคคลภายนอกในวงกวาง เชน 

  สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย กองทุนรวม 

  ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย ตามกฎหมายวาดวยการนั้น เปนตน  
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 -  บริษัทมหาชน ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน  

 -  กิจการอ่ืนท่ีจะกําหนดเพ่ิมเติม 

 มาตรฐานท่ีบังคับใชกับกิจการกลุมนี้ เรียกกันวามาตรฐานชุดใหญ หรือฉบับเต็ม (Full TFRS) 

ซ่ึงจะแบงไดดังนี้ 

 -  มาตรฐานการบัญชี (Thai Accounting Standard: TAS) 

 -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standard: TFRS)  

 -  การตีความมาตรฐานการบัญชี (Thai Standing Interpretation: TSIC) 

 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting 

Interpretation: TFRIC) 

 2. สําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities: 

NPAEs) คือ ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 8 และกิจการท่ี

ไมใชกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ ซ่ึงกิจการท่ีไมใชบริษัทมหาชนท่ีเคยไดรับการผอนปรนมาตรฐาน

ฉบับเต็ม 8 ฉบับ จะถูกจัดอยูในกลุมนี้  

 มาตรฐานท่ีบังคับใช คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ (Thai Financial Reporting Standard for Non-Publicly Accountable Entities: 

TFRS for NPAEs) หรือสามารถเลือกใช Full TFRS ได โดยท่ี TFRS for NPAEs นั้นจัดทําข้ึนจาก

การนําขอกําหนดในมาตรฐานฉบับเต็ม การผอนปรน 8 ฉบับสําหรับกิจการท่ีไมใชบริษัทมหาชน 

รวมถึงขอกําหนดบางเรื่องจาก IFRS for SMEs มาเปนแนวคิด 

 ภายหลังสภาวิชาชีพบัญชีพบวาสําหรับ NPAEs ขนาดใหญ TFRS for NPAEs ไมสามารถ

รองรับตอความซับซอนของรายการคาในปจจุบันและไมกลาวถึงเหตุการณทางบัญชีบางประการ เชน 

การรวมธุรกิจ หรือในดานของผูใชงบการเงินท่ีรายงานการเงินไมเพียงพอตอความตองการของผูใชงบ

การเงิน ทําใหผูใชงบการเงินมีตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนในการหาขอมูลเพ่ือใหเพียงพอตอการตัดสินใจเชิง

เศรษฐกิจ รวมถึงการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือใหรายงานทางการเงินของกิจการใน

ประเทศไทยมีความเปนสากล ตลอดจนเปรียบเทียบกันได อันจะเปนการสงเสริมใหกิจการในประเทศ

ไทยมีศักยภาพในการแขงขันมากยิ่งข้ึนจึงทําใหมีการนํา TFRS for SMEs มาพิจารณาบังคับใชอีกครั้ง 

ซ่ึงจากการพิจารณาเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินครั้งนี้ผูท่ีจะไดรับผลกระทบ

โดยตรงคือนักบัญชีและผูสอบบัญชี รวมท้ังกิจการท่ีจะมีภาระงานและตนทุนเปลี่ยนแปลงไป (วรศักดิ์ 

ทุมมานนท, 2558) 
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2.2 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 

 นิยามของ SMEs กิจการท่ีจะตองนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติยังไมไดกําหนดอยาง

ชัดเจน อยางไรก็จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับนักศึกษาเอกสาขาวิชาการบัญชี เรื่อง “ราง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (TFRS for SMEs)”  ณ 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 

ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ประธานคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดยอมมาถือปฏิบัติ กลาวไววา ขณะนี้สภาวิชาชีพบัญชีฯ กําลังอยูในชวง

พิจารณาเลือกเกณฑใดเกณฑหนึ่งใน 4 เกณฑ ดังตอไปนี้มาเปนเกณฑท่ีใชในการกําหนดวากิจการใด

กลุมท่ีจะตองนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ  

 1. กิจการ SMEs ท่ีเปนกิจการรวมคา บริษัทรวม บริษัทยอยของกิจการท่ีมีสวนไดเสีย

สาธารณะ (PAEs) หรือ มีการกูยืมเงินจากภายนอกท่ีซับซอน หรือ มีสหภาพแรงงาน หรือ มีการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) ซ่ึงการกูยืมเงินจาก

ภายนอกท่ีซับซอนใหพิจารณาจากการใหสินเชื่อเปนหลักวามีการนํารายงานการเงินมาเปนสวนหนึ่ง

ในการพิจารณาใหสินเชื่อหรือไม สวนกิจการท่ีทํา EIA คือกิจการผลิตท่ีมีโรงงานผลิตและการทํา EIA 

อาจทําตามแผน CSR ดังนั้น กิจการเหลานี้ถือวาเปนกิจการขนาดใหญท่ีมีความซับซอนของรายการ

บัญชี และผูใชงบการเงินควรไดรับขอมูลท่ีมีความเพียงพอตอความตองการ ดังนั้นจึงควรนํา TFRS for 

SMEs มาถือปฏิบัติ 

 2. ใชเกณฑจัดกลุมตามคําจํากัดความของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) จากการท่ีภาครัฐเห็นความสําคัญของ SMEs และมีโครงการชวยเหลือสนับสนุนท้ังในดาน

การเงิน กฎหมาย ภาษี โดยถือเปนวาระแหงชาติ ถือไดวาผูใชงบการเงินไมใชเจาของกิจการเปนหลัก

อีกตอไป ดังนั้น รายงานการเงินควรใหขอมูลท่ีมากข้ึน เพ่ือรองรับกับความตองการของผูใชงบการเงิน 

การจัดกลุมตามเกณฑของสสว. ซ่ึงเปนเกณฑท่ีเผยแพรโดยท่ัวไปจะสามารถลดความสับสนในเรื่อง

ของเกณฑการแบงกลุมของท้ังผูจัดทําและผูใชงบการเงินและสอดคลองกับกฎหมายภายในประเทศ 
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ตารางท่ี 2.1 

การแบงประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว., 2554) 

 

 วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง 

การจางงาน มูลคาสินทรัพยถาวร การจางงาน มูลคาสินทรัพยถาวร 

กิจการผลิต ไมเกิน 50คน ไมเกิน 50 ลานบาท 50 – 200 คน เกิน 50 – 200 ลาน

บาท 

กิจการ 

- คาสง 

 

- คาปลีก 

 

ไมเกิน 25 คน 

 

ไมเกิน 15 คน 

 

ไมเกิน 50 ลานบาท 

 

ไมเกิน 30 ลานบาท 

 

26 – 50 คน 

 

16 – 30 คน 

 

เกิน 50 – 100 ลาน

บาท 

เกิน 30 – 60 ลาน

บาท 

กิจการบริการ ไมเกิน 50คน ไมเกิน 50 ลานบาท 51 – 200 คน เกิน 50 – 200 ลาน

บาท 

 

 ในกรณีท่ีจํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอมแตมูลคา

สินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางหรือมีจํานวนการจางงานเขาลักษณะของวิสาหกิจ

ขนาดกลางแตมูลคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอมใหถือจํานวนการจางงานหรือ

มูลคาสินทรัพยถาวรท่ีนอยกวาเปนเกณฑในการพิจารณา 

 3. กิจการ SMEs ท่ีเปนกิจการรวมคา บริษัทรวม บริษัทยอยของกิจการท่ีมีสวนไดเสีย

สาธารณะ (PAEs) หรือ มีการกูยืมเงินจากภายนอกท่ีซับซอน หรือ มีสหภาพแรงงาน หรือ มีการ

ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดลอม หรือ มี PAEs หรือ NPAEs ท่ีมีขนาดใหญ เปนกิจการรวมคา บริษัท

รวม บริษัทยอย เกณฑนี้ก็จะ เหมือนกับเกณฑตามขอ 1 ท่ีกลาวไปแลว เพ่ิมเติมคือ กิจการ SMEs ท่ีมี

กิจการรวมคา บริษัทรวม บริษัทยอย เปน PAEs หรือ NPAEs ขนาดใหญ ซ่ึงความเปน NPAEs ขนาด

ใหญพิจารณาจากหนี้สินหรือทุนจดทะเบียน 

 4. กิจการท่ีมีขนาด (Size) ตามท่ีกําหนด หรือ มีการกูยืมจากบุคคลภายนอก หรือ มีสหภาพ 

แรงงาน ซ่ึงขนาดอาจจะพิจารณารายไดรวม สินทรัพยรวม ทุนจดทะเบียน หรือจํานวนพนักงาน หาก

ใช เกณฑนี้จะสอดคลองกับหลายประเทศใน AEC เชน สิงคโปร ฟลิปปนส แตก็ยังไมสามารถตัดสิน

เปนตัวเลข ไดแนนอนวาจะเปนเทาไหร เชน ทุนจดทะเบียนจํานวนเทาใดถึงจะเขาเกณฑใช TFRS for 
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SMEs การพิจารณากําหนดตัวเลขเปนเรื่องท่ีคอนขางยากในการระบุวาจํานวนเทาใดจึงจะเหมาะสม 

แมแตประเทศท่ีใชขนาดเปนเกณฑในการแบงกลุมหลายๆ ประเทศยังกําหนดไวไมเทากัน 

 อยางไรก็ดีก็ยังมีหนวยงานอีกมากมายท่ีมีเกณฑการจัดกลุม SMEs แตกตางออกไปไมวาจะ

เปนหนวยงานตางประเทศหรือหนวยงานในประเทศไทย เชน 

 นิยามของ SMEs ตามคําจํากัดความของ United Nations Conference on Trade and 

Development: UNCTAC (พัชรียา สุดปาน และคณะ, 2546) 

 ในป พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) UNCTAD ไดจัดตั้งหนวยงาน The International Working 

Group of Expert on International Standard of Accounting and Reporting (ISAR) เพ่ือทํา

หนาท่ีรับผิดชอบในการศึกษาแนวทางของมาตรฐานการบัญชีท่ีควรใชกับกิจการท่ีมีขนาดแตกตางกัน 

เพราะ UNCTAD เชื่อวาธุรกิจท่ีมีขนาดตางกันจะมีความซับซอนของรายการและความตองการของ

ผูใชงบการเงินตางกัน โดยคําจํากัดความของ SMEs โดย ISAR ใชจํานวนพนักงานเปนเกณฑในการ

แบงประเภทธุรกิจแบงไดดังนี้ 

ตารางท่ี 2.2 

การแบงประเภทกิจการตาม ISAR 

 

ขนาดของกิจการ 
จํานวน

พนักงาน 

วัตถุประสงคในการ

จัดทํางบการเงิน 
ผูใชงบการเงิน 

1. Micro 

enterprise 

1-5คน - เพ่ือเสียภาษีอากร - หนวยงานราชการท่ีทํา

หนาท่ีจัดเก็บรายได 

- เจาของกิจการ 

2. Small 

enterprise 

6-50 คน - เพ่ือเสนอตอกลุมผูให

สินเชื่อ 

- เพ่ือใชในการบริหาร 

- หนวยงานราชการท่ีทํา

หนาท่ีจัดเก็บรายได 

- เจาของกิจการ 

- เจาหนี้ 

3.Medium-sized 

enterprise 

51-250 คน - เพ่ือเสนอตอกลุมผูให

สินเชื่อ 

- เพ่ือใชในการบริหารใน

แตละสายผลิตภัณฑ 

  

- หนวยงานราชการท่ีทํา

หนาท่ีจัดเก็บรายได 

- เจาของกิจการ 

- ผูบริหารงาน 

- เจาหนี้ 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (International 

Financial Accounting Standard for Small and Medium Entities: IFRS for SMEs) 

 

 ในป พ.ศ.2544 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ( International 

Accounting Standard Board: IASB) เริ่มโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีท่ีเหมาะสมกับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Entities: SMEs) คณะกรรมการจัดตั้งกลุม

ผูเชี่ยวชาญเพ่ือจัดทําขอมูลขาวสารกรณีศึกษา และผลตอบรับของมาตรฐานนี้ รวมถึงการแกปญหาท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 

 วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีการจัดทําขอหารือเก่ียวกับ IFRS for SMEs “Preliminary 

Views on Accounting Standard for SMEs” โดยมีหลายประเด็น คือ 

 1. IASB ควรจะพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินเฉพาะสําหรับ SMEs หรือไม 

 2. อะไรควรจะเปนจุดประสงคของการจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ SMEs 

 3. กิจการลักษณะใดท่ีควรจะนํามาตรฐานสําหรับ SMEs มาใช 

 4. ถามาตรฐานสําหรับ SMEs ไมไดระบุบางประเด็นของการรับรูรายการทางบัญชีหรือ

วิธีการวัดมูลคาในกิจการ กิจการจะมีวิธีแกปญหาอยางไร 

 5. กิจการสามารถใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีแตกตางจาก IFRS for SMEs ได

หรือไม 

 6. คณะกรรมการควรจะมีแนวทางอยางไรในการพัฒนา IFRS for SMEs 

 7. ขอบเขตของพ้ืนฐานท่ีควรจะเปนแนวคิดและหลักการท่ีเก่ียวของกับแนวทางหลักใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 8. ถามาตรฐานสําหรับ SMEs ถูกจัดทําข้ึนบนแนวคิดและหลักการท่ีเก่ียวของกับแนวทาง

หลักของ IFRS ฉบับเต็มอะไรควรจะเปนเกณฑสําหรับการแกไขดัดแปลงแนวคิดและหลักการนั้น

สําหรับมาตรฐานสําหรับ SMEs 

 9. รูปแบบของการตีพิมพ IFRS for SMEs ควรจะเปนแบบใด 

 วันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 IASB จัดพิมพและเผยแพรราง IFRS for SMEs โดยตั้งใจวา

จะใหจัดทําไดงาย  มีหลักการท่ีเหมาะสมกับกิจการขนาดเล็กและบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยโดยอยูบนพ้ืนฐานของ TFRS ฉบับเต็มซ่ึงพัฒนาโดยเนนความจําเปนของกิจการท่ีมีการซ้ือ

ขายในตลาดทุนสาธารณะ โดยมาตรฐานท่ีนําเสนอนี้มี IFRS ฉบับเต็มเปนพ้ืนฐาน และปรับปรุงแกไข

ใหสะทอนความตองการของผูใชงบการเงินของกิจการ SMEs  
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 หลังจากการปรึกษาหารือและพิจารณาเปนเวลา  5 ป  ในวัน ท่ี  9 มิถุนายน  2552 

คณะกรรมการ มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศมีการประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ตอมา IASB ไดมีการปรับปรุงในสวนของเนื้อหาและในป

พ.ศ. 2558 เปนฉบับปจจุบัน คือ IFRS for SMEs (2015)  

 

 2.3.1 เนื้อหาของ International Financial Reporting Standard for Small and 

Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)  

 

 IFRS for SMEs คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีท้ังสิ้น 1 ฉบับ 35 บท โดยแตละ

บทมีหัวขอดังตอไปนี้ 

 1.กิจการขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium-sized Entities) 

 2. แนวคิดและหลักการ (Concepts and Pervasive Principles) 

 3. การนําเสนองบการเงิน (Financial Statement Presentation) 

 4. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) 

 5. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกําไรขาดทุน (Statement of Comprehensive 

Income and Income Statement) 

 6. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของและงบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม 

(Statement of Changes in Equity and Statement of Comprehensive Income and 

Retained Earnings)  

 7. งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)  

 8. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to the Financial Statements)  

 9. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (Consolidated and Separate Financial 

Statements  

 10. นโยบายการบัญชี ประมาณการทางการบัญชีและขอผิดพลาด (Accounting Policies, 

Estimates and Errors) 

 11. เครื่องมือทางการเงิน (Basic Financial Instruments) 

 12. ประเด็นเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินอ่ืน (Additional Financial Instruments 

Issues) 

 13. สินคาคงเหลือ (Inventories) 

 14. เงินลงทุนในบริษัทรวม (Investments in Associates) 
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 15. เงินลงทุนในการรวมคา (Investments in Joint Ventures) 

 16. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (Investment Property) 

 17. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (Property, Plant and Equipment) 

 18. สินทรัพยไมมีตัวตนนอกเหนือจากคาความนิยม (Intangible Assets other than 

Goodwill) 

 19. การรวมธุรกิจและคาความนิยม (Business Combinations and Goodwill) 

 20. สัญญาเชา (Leases) 

 21. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ีอาจจะเกิดข้ึน (Provisions 

and Contingencies)  

 22. หนี้สินและทุน (Liabilities and Equity) 

 23. รายได (Revenue) 

 24. เงินอุดหนุนรัฐบาล (Government Grants) 

 25. ตนทุนการกูยืม (Borrowing Costs) 

 26. การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (Share-based Payment) 

 27. การดอยคาของสินทรัพย (Impairment of Assets) 

 28. ผลประโยชนของพนักงาน (Employee Benefits) 

 29. ภาษีเงินได (Income Tax) 

 30. การแปลงคาเงินตราตางประเทศ (Foreign Currency Translation) 

 31. ภาวะเงินเฟอรุนแรง (Hyperinflation) 

 32. เหตุการณภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (Events after the End of the 

Reporting Period) 

 33. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของ (Related Party Disclosures) 

 34. กิจกรรมพิเศษ (Specialised Activities) 

 35. การเปลี่ยนแปลงสูมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาด

ยอม (Transition to the IFRS for SMEs)  

 

 2.3.2 ภาพรวมของการนํา IFRS for SMEs ไปใชใน AEC 

 

 ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 

AEC) ซ่ึงเปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนตลาดและฐานการผิดรวมกัน สราง
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ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สรางความเทาเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการบูรณาการเขา

กับเศรษฐกิจโลก ทําใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝมืออยางเสรี

ในกลุมภูมิภาค 

 IFRS for SMEs เปนมาตรฐานการบัญชีระดับสากลท่ีหลายประเทศท่ัวโลกใชมาตรฐานฉบับ

เดียวกันนี้จัดทํารายงานการเงิน โดยสถานการณนํา IFRS for SMEs มาปฏิบัติสําหรับประเทศในกลุม 

AEC เปนดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.3 

สถานะของ IFRS for SMEs ใน AEC (สภาวิชาชีพบัญชี, 2557; PWC, 2014) 

 

 
การ

ประกาศใช 
เกณฑท่ีตองใช 

จํานวนระดับของ

มาตรฐาน 
การบังคับใช 

BRUNEI ยังไมใช - 2 ระดับ คือ IFRS 

และ Local GAAP 

- 

CAMBODIA ประกาศแลว ใชกับกิจการท่ีตอง

สอบบัญชี และ 

รายไดมากกวา 25 

ลานบาทหรือ 

สินทรัพยมากกวา 

15 ลานบาทหรือ 

พนักงานมากกวา 

100 คน (เขาเกณฑ 

2 ใน 3 ขอ) 

2 ระดับ คือ IFRS 

และ IFRS for 

SMEs 

บังคับใชกับกิจการ

ท่ีมีสวนไดเสียตอ

สาธารณะและตอง

สอบบัญชี ถาไม

ตองมีการสอบบัญชี

สามารถเลือกใชได 

INDONESIA ยังไมใช - 2 ระดับ คือ IFRS 

และ  Local GAAP  

- 

LAO อยูระหวาง

การศึกษา 

- 2 ระดับ คือ IFRS 

และ Local GAAP 

-  
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ตารางท่ี 2.3 

สถานะของ IFRS for SMEs ใน AEC (ตอ) 

 

MALAYSIA ประกาศแลว  กิจการท่ีไมมีสวนได

เสียตอสาธารณะ 

3 ระดับ คือ IFRS, 

IFRS for SMEs 

และ Local GAAP 

(ยกเลิกในป 2016) 

บังคับใชกับ SME 

ท่ีเปนกิจการท่ีไมมี

สวนไดเสียตอ

สาธารณะ 

MYANMAR ประกาศแลว กิจการท่ีไมมีสวนได

เสียตอสาธารณะ 

2 ระดับ คือ IFRS 

และ IFRS for 

SMEs 

ทางเลือก สามารถ

เลือกใช IFRS 

2010 (Full Set) 

ได 

PHILIPPINES ประกาศแลว สินทรัพย 2-220

ลานบาทหรือ 

หนี้สิน 2-155 ลาน

บาท 

3 ระดับ คือ IFRS, 

IFRS for SMEs 

และ Tax Basis 

บังคับใชกับ SMEs 

สวนกิจการขนาด

เล็กใช Tax Basis 

แตสามารถเลือกใช 

IFRS for SMEs ได 

 

SINGAPORE ประกาศแลว รายไดนอยกวา 

250 ลานบาทหรือ 

สินทรัพยนอยกวา 

250 ลานบาทหรือ 

พนักงานนอยกวา 

50 คน (เขาเกณฑ 

2 ใน 3ขอ) 

3 ระดับ คือ IFRS, 

IFRS for SMEs 

และ SFRS for 

small entities 

บังคับใชแตสามารถ

เลือกใช IFRS (Full 

Set) ได 

THAILAND อยูระหวาง

การศึกษา 

- 2ระดับ คือ IFRS 

และ Local GAAP 

- 

VIETNAM ยังไมไดใช - 1 ระดับ คือ Local 

GAAP 

- 
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2.4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

(Thai Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities: TFRS 

for SMEs) 

 

 จากการท่ีมีขอเสนอจากบุคคลภายนอกไปยังสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง TFRS for NPAEs ไม

รองรับ รายการบัญชีบางประเภทท่ีมีความซับซอน เชน การรวมกิจการ และจากผูใชงบการเงินแสดง

ความเห็นวางบรายงานการเงินท่ีจัดทําข้ึนตาม TFRS for NPAEs ไมเพียงพอตอความตองการของผูใช

งบการเงิน ทําใหตอง มีตนทุนสูงข้ึนในการจัดหาขอมูลเพ่ิมเติม สภาวิชาชีพบัญชีจึงไดนํา TFRS for 

SMEs มาพิจารณาอีกครั้ง จากท่ีเคยยกเลิกการพิจารณานํามาใชไปแลวครั้งหนึ่งเนื่องจาก IFRS for 

SMEs ในขณะนั้นยากในการนํามาปฏิบัติและมีตนทุนท่ี สูงเกินไปสําหรับกิจการ NPAEs จึงไดมีการ

จัดทํา TFRS for NPAEs ข้ึนมาใชจนถึงในปจจุบัน 

 อยางไรก็ดีจากการสอบถามกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี พบวา มีนักบัญชีสวนหนึ่ง

ไมเห็นดวยกับการนํา TFRS for SMEs มาใช อีกท้ังการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใชไมมีความชัดเจนใน

เรื่องกลุมกิจการท่ีจะถูกบังคับใช  

 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จากการสัมมนาทําความเขาใจเรื่องราง TFRS for SMEs ณ สภา

วิชาชีพบัญชี พบวา ทางสภาวิชาชีพมีแนวทางท่ีจะแบงกลุมการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาปฏิบัติเปน 3 กลุม คือ 

 1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเต็ม (Full TFRS) บังคับใชกับกิจการท่ีมีสวนไดเสีย

สาธารณะ (PAEs) 

 2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (TFRS for 

SMEs) 

 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ(TFRS for 

NPAEs) 

 ซ่ึงในขณะนั้นยังอยูในชวงพิจารณาวากิจการกลุมไหนควรเปลี่ยนไปนําTFRS for SMEs และ

กลุมใดควรถือปฏิบัติTFRS for NPAEs ตอไป 

 ตอมาเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 จากการสัมมนาหลักสูตร ทําความเขาใจ รางมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน สําหรับกิจกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท กลาววาทาง

สภาวิชาชีพบัญชีมีแนวทางท่ีจะยกเลิก TFRS for NPAEs และนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติแทน 

และสําหรับกิจการท่ีไมซับซอนอาจมีการผอนปรนการบังคับใช TFRS for SMEs โดยเกณฑการจัด

กลุมวากิจการใดเปนกิจการท่ีซับซอน ใช “การเปนกลุมกิจการ” เปนเกณฑ คือ การมีกิจการหรือ
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บุคคลอ่ืนเปนกิจการรวมคา บริษัทรวม บริษัทยอย และการเปนกิจการรวมคา บริษัทรวม บริษัทยอย 

ของกิจการหรือบุคคลอ่ืน หลังจบการสัมมนา ทางสภาวิชาชีพไดเปดรับความคิดเห็นของผูเขารวม

สัมมนา และเปดรับความคิดเห็นจากบุคคลท่ัวไปผานทางแบบสอบถามในเว็บไซตของสภาวิชาชีพ ซ่ึง

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากไมเห็นดวยกับการใชเกณฑ “การเปนกลุมกิจการ” (สันสกฤต วิจิตรเลข

การ, 2558) 

 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับนักศึกษาเอกสาขาวิชาการ

บัญชี เรื่อง “รางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (TFRS 

for SMEs)” ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ กลาววา ทางสภาวิชาชีพบัญชีมีแนวทางใหมในการแบงกลุม

กิจการท่ีตองนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาเลือกเกณฑใดเกณฑหนึ่ง มี 

4 เกณฑ ดังนี้ 

 1. กิจการ SMEs ท่ีเปนกิจการรวมคา บริษัทรวม บริษัทยอยของกิจการท่ีมีสวนไดเสีย

สาธารณะ (PAEs) หรือ มีการกูยืมเงินจากภายนอกท่ีซับซอน หรือ มีสหภาพแรงงาน หรือ มีการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA)  

 2. ใชเกณฑจัดกลุมตามคําจํากัดความของ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.)  

 3. กิจการ SMEs ท่ีเปนกิจการรวมคา บริษัทรวม บริษัทยอยของกิจการท่ีมีสวนไดเสีย

สาธารณะ  (PAEs) หรือ มีการกูยืมเงินจากภายนอกท่ีซับซอน หรือ มีสหภาพแรงงาน หรือ มีการ

ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดลอม หรือ มี PAEs หรือ NPAEs ท่ีมีขนาดใหญ เปนกิจการรวมคา บริษัท

รวม บริษัทยอย 

 4. กิจการท่ีมีขนาด (Size) ตามท่ีกําหนด หรือ มีการกูยืมจากบุคคลภายนกอก หรือ มี

สหภาพ แรงงาน 

 

 2.4.1 ขอแตกตางระหวาง TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs 

 

 ขอแตกตางระหวางราง TFRS for SMEs ท่ีมีการเผยแพร ณ วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2558 

กับ TFRS for NPAEs โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท และดร.สันสกฤต วิจตรเลขการ สามารถสรุปได

ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.4 

ความแตกตางของ TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs 

 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

ใชสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (Non-

Public Accountable Entities: NPAEs) ท่ีมี

ความซับซอน โดยใชเกณฑ “การเปนสมาชิกของ

กลุมกิจการ”  

(กลุมกิจการ หมายถึง กิจการท่ีมีบริษัทใหญ มีเงิน 

ลงทุนในบริษัทยอย มีเงินลงทุนในบริษัทรวม มีเงิน

ลงทุนในการรวมคา เปนกิจการท่ีอยูภายใตการ

ควบคุม เดียวกัน หรือกิจการท่ีมีอีกกิจการหนึ่งมา

ลงทุนในกิจการโดยถือกิจการเปนเงินลงทุนใน

กิจการโดยถือ กิจการเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม

หรือเปนเงินลงทุนในการรวมคา)  

 

ใชสําหรับกิจการ NPAEs ตามนิยาม NPAEs ใน

ปจจุบัน 

กําหนดใหทํางบกระแสเงินสด/งบการเงินรวม ไมมีขอกําหนดใหทํางบกระแสเงินสด/งบ

การเงินรวม 

กําหนดใหจัดทํางบกําไรเบ็ดเสร็จซ่ึงมีองคประกอบ 

2 สวน คือ 

- รายการกําไรหรือขาดทุน 

- รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Other 

comprehensive income: OCI) โดยจัดรายการ 

OCI เปน 2 ประเภท ไดแก 

   1. รายการท่ีถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไว

ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Recycling) 

   2. รายการท่ีไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไป

ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Non-

recycling) 

กําหนดใหจัดทํางบกําไรขาดทุน 
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ตารางท่ี 2.4 

ความแตกตางของ TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs (ตอ) 

 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

อนุญาตใหทํา “งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม 

(Statement of Income and Retained 

Earnings)” แทน “งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ

สําหรับงวดเกิดข้ึนจาก 

- กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 

- การจายปนผล 

- การแกไขขอผิดพลาดของงวดกอน 

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 

ไมกําหนดใหทํา 

มีขอกําหนดของการรายงานผลการดําเนินงานของ

สวนงานท่ียกเลิก (Discontinued Operation) 

ไมมีขอกําหนดของการรายงานผลการ

ดําเนินงานของสวนงานท่ียกเลิก 

(Discontinued Operation) 

กําหนดใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวของกัน (แตมีขอกําหนดท่ีผอนปรนกวา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 เรื่อง การเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน) 

ไมกําหนดใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

กําหนดใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการใชดุลยพินิจ

ของผูบริหารและแหลงขอมูลสําคัญเก่ียวกับความ

ไมแนนอนของการประมาณการ 

ไมกําหนดใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการใช   

ดุลยพินิจของผูบริหารและแหลงขอมูลสําคัญ

เก่ียวกับความไมแนนอนของการประมาณการ 

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย ใชวิธีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีแทจริง (Effective Interest Rate 

Method: EIR) เทานั้น 

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจาย ใชวิธีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีแทจริง (Effective Interest 

Rate Method: EIR) หรือ วิธอ่ืีนท่ีใหผลไม

แตกตางจากวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงอยางมี

สาระสําคัญ 

กําหนดใหกิจการจัดทํางบการเงินโดยใชสกุลเงินท่ี

ใชในการดําเนินงาน (Functional Currency) 

กําหนดใหกิจการจัดทํางบการเงินโดยใชสกุล

เงินบาท 
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ตารางท่ี 2.4 

ความแตกตางของ TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs (ตอ) 

 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

ใหขอกําหนดเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินท่ี

ครอบคลุม ไมวา 

- ตราสารหนี้ 

- ตราสารทุน 

- ตราสารผสม 

- อนุพันธทางการเงิน 

ใหขอกําหนดเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน

คอนขางจํากัด 

- ตราสารหนี้ 

- ตราสารทุน 

ไมมีการจัดประเภทตราสารหนี้ท่ีถือจนครบกําหนด 

และสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย (มีขอกําหนดท่ี

คลายกับ IFRS 9 Financial Instrument) 

มีการจัดประเภทตราสารหนี้ท่ีถือจนครบ

กําหนดและสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย 

เงินลงทุนในบริษัทรวม/กิจการรวมคาใหใช 

- วิธีราคาทุน (กรณีไมมีราคาตลาด) 

- วิธีมูลคายุติธรรม 

- วิธีสวนไดเสีย 

ท้ังในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม 

เงินลงทุนในบริษัทรวมใหใช 

- วิธีราคาทุน 

มีขอกําหนดเก่ียวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง 

(Hedge Accounting) 

ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับการบัญชีปองกันความ

เสี่ยง (Hedge Accounting) 

 

สถานการณท่ีทําใหกิจการตองจัดประเภทสัญญา

เชาเปนชนิดการเงินรวมถึงสินทรัพยท่ีเชามี

ลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจงจนกระท่ังมีผูเชารายนั้น

รายเดียวท่ีสามารถใชสินทรัพยนั้นได 

ไมครอบคลุมถึงสถานการณดังกลาว 

กําหนดใหรับรูตนทุนการกูยืมเปนคาใชจายในงวด

ท่ีตนทุนนั้นเกิดข้ึน แมตนทุนการกูยืมนั้นเก่ียวของ

โดยตรงกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิต

สินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไข 

กําหนดใหรวมตนทุนการกูยืมท่ีเก่ียวของ

โดยตรงกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิต

สินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไขเปนสวนหนึ่งของราคา

ทุนของสินทรัพยนั้น และใหรับรูตนทุนการกูยืม

อ่ืนเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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ตารางท่ี 2.4 

ความแตกตางของ TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs (ตอ) 

 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

กําหนดใหใช Component Accounting หาก

สินทรัพยแตละรายการ 

- ใหประโยชนตอกิจการในรูปแบบท่ีตางกันอยางมี

สาระสําคัญ 

กําหนดใหใช Component Accounting หาก

สินทรัพยแตละรายการ 

- มีอายุการใหประโยชนไมเทากัน หรือ 

- ใหประโยชนตอกิจการในรูปแบบท่ีตางกัน

อยางมีสาระสําคัญ 

ชิ้นสวนอะไหล อุปกรณท่ีสํารองไว และอุปกรณท่ี

ใชในการซอมบํารุง ใหถือเปนรายการ ท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ (Property plant and 

equipment: PPE) เม่ือเขาตามนิยาม และจะจัด

ประเภทเปนสินคาคงเหลือหากไมเขาตามคํานิยาม

ของ PPE 

ชิ้นสวนอะไหลท่ีสําคัญและอุปกรณท่ีสํารองไว

ใชงานท่ีกิจการคาดวาจะใชประโยชนได

มากกวาหนึ่งรอบระยะเวลาการรายงานใหถือ

เปน PPE สําหรับชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณท่ี

ตองใชรวมกับ PPE กิจการตองบันทึกเปน PPE 

 

อนุญาตใหกิจการแสดงรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณดวยราคาท่ีตีใหม 

ไมอนุญาตใหกิจการแสดงรายการท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณดวยราคาท่ีตีใหม 

กําหนดใหกิจการแสดงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนดวยมูลคายุติธรรม หากสามารถหาไดโดยมี

ตนทุนต่ํา 

หากไมสามารถหามูลคายุติธรรมได ใหใชราคาทุน

และใหจัดประเปนรายการ ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ โดยแยกแสดงรายการอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุนแยกตางหากอีกบรรทัดในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

ไมอนุญาตใหกิจการแสดงอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การลงทุนดวยมูลคายุติธรรม 

กําหนดใหรับรูรายจายในการพัฒนาเปนคาใชจาย

ในงวดท่ีเกิด 

กําหนดใหรับรูรายจายในการพัฒนาเปน

สินทรัพยไมมีตัวตนหากเขาเง่ือนไขท่ีกําหนด

ครบ 6 ขอ 
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ตารางท่ี 2.4 

ความแตกตางของ TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs (ตอ) 

 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

มีขอกําหนดของการรวมธุรกิจสอดคลองกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่อง

การรวมธุรกิจ 3 แตตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซ้ือ 

(Acquisition related cost)ใหรวมเปนตนทุนการ

รวมธุรกิจ ไมใชคาใชจายในงวดท่ีเกิดข้ึน 

ไมไดมีขอกําหนดเก่ียวกับการรวมธุรกิจ 

กําหนดใหตัดจําหนายคาความนิยมและสินทรัพย

ไมมีตัวตนท่ีมีอายุไมทราบแนนอนไมเกิน 10 ป 

กําหนดใหตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมี

อายุสินทรัพยไมแนนอนเทากับ 10 ป 

- กําหนดใหรับรูสินทรัพยชีวภาพเริ่มแรกและวัน

สิ้นรอบบัญชีดวยมูลคายุติธรรม หัก ตนทุนในการ

ขาย 

- กําหนดใหรับรูผลผลิต ณ จุดเก็บเก่ียวดวยมูลคา

ยุติธรรม หัก ตนทุนในการขาย 

- มีขอผอนปรนสําหรับการใชวิธีราคาทุน(Cost 

Model) 

- พืชท่ีใหผลิตผล (Bearer Plant) ถือเปนสินทรัพย

ชีวิภาพ ไมใชท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

- ใหนําเสนอสินทรัพยชีวภาพภายใตวิธีราคาทุน

แยกจากวิธีมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 

ไมมีขอกําหนดในเรื่องเกษตรกรรม 

กําหนดใหรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยเม่ือมีขอบงชี้วาสินทรัพยเกิดการดอยคา 

(ไมวาชั่วคราวหรือถาวร) 

 

กําหนดใหรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยเม่ือมีขอบงชี้วาสินทรัพยเกิดการดอย

คาถาวร 
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ตารางท่ี 2.4 

ความแตกตางของ TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs (ตอ) 

 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

กําหนดใหรับรูผลประโยชนพนักงานหลังออกจาก

งานโดยใชวิธีคณิตศาสตรประกันภัย หากตนทุนใน

การนําวิธีคณิตศาสตรประกันภัยมาใชไมสูงเกินไป

นัก 

กําหนดใหรับรูผลประโยชนพนักงานหลังออก

จางานดวยจํานวนประมาณการท่ีดีท่ีสุดของ

รายจายท่ีตองนําไปจายชําระภาระผูกพันใน

ปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

- กําหนดใหรับรูตามขอกําหนดของ มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับท่ี 19 ผลประโยชนพนักงานเปน

ทางเลือก 

มีขอกําหนดเก่ียวกับการจายใชหุนเปนเกณฑ ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับการจายใชหุนเปนเกณฑ 

กําหนดใหรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย

หากเปนไปตามเง่ือนไขการรับรูรายไดจากการขาย

สินคา 5 ขอ 

อนุญาตใหเลือกรับรูรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพยได 3 วิธี ถารายการขายเขา

เง่ือนไขท่ีกําหนด 9 ขอ 

- รับรูเปนรายไดท้ังจํานวนเม่ือโอน 

- รับรูเปนรายไดตามอัตราสวนของงานท่ีทํา

เสร็จ 

- รับรูเปนรายไดตามเงินคางวดท่ีถึงกําหนด

ชําระ 

ใหกําหนดมูลคายุติธรรมของแตมสะสมและรับรู

เปนหนี้สินหากมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับมูลคายุติธรรมของแตม

สะสม ใหใชประมาณการหนี้สิน 

กําหนดใหบันทึกภาษีเงินไดตามวิธีรอการตัดบัญชี 

(หลักการรับรูรายไดและวัดมูลคาสอดคลองกับ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได 

แตการนําเสนอรายการและเปดเผยขอมูลมี

ลักษณะท่ีงายกวา)  

กําหนดใหบันทึกภาษีเงินไดตามวิธีคางจาย 

และใหการบันทึกตามวิธีรอการตัดบัญชี 

(Deferred tax method) เปนทางเลือก 

มีขอกําหนดเก่ียวกับการจายหุนปนผลและการ

แตกหุน 

ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับการจายหุนปนผลและ

การแตกหุน 
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ตารางท่ี 2.4 

ความแตกตางของ TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs (ตอ) 

 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

มีขอกําหนดเก่ียวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยให

บันทึกรายไดหากไดปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

ไมมีขอกําหนดเก่ียวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

มีขอกําหนดในการรับรูรายการและวัดมูลคา

สินทรัพยท่ีเกิดจากการสํารวจและการประเมินคา 

(Exploration and Evaluation Assets) ท่ี

สอดคลองกับ IFRS 6 (Exploration for 

Evaluation of Mineral Resources) 

ไมมีขอกําหนดในการรับรูรายการและวัดมูลคา

สินทรัพยท่ีเกิดจากการสํารวจและการประเมิน

คา 

มีขอปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับขอตกลงสัมปทาน

บริการ (Service Concession Arrangement) 

- Financial Asset Model 

- Intangible Asset Model 

ไมมีขอปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับขอตกลง

สัมปทานบริการ 

 

 2.4.2 ประโยชนและปญหาของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดยอมมาถือปฏิบัติ 

 

 จากการศึกษาประโยชนและปญหาของ IFRS for SMEs ในสหภาพยุโรป (Euporean 

Union: EU) Pascu & Vasiliu (2012) กลาววา ประโยชนจากการนํา IFRS for SMEs ทําใหรายงาน

ทางการเงินไดรับการยอมรับวาสามารถเปรียบเทียบกันไดในระดับสากลซ่ึงการวิเคราะหงบการเงินจะ

ทําไดงายข้ึน การสื่อสารขอมูลเปนภาษาเดียวกัน ชวยเพ่ิมความเชื่อม่ันของรายงานการเงินในระดับ

สากล ชวยอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายบริการทําบัญชีและการสอบบัญชีภายใน รายงาน

การเงินท่ีไดจะสรางขอมูลท่ีสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดเสีย เชน นักลงทุน ผูรวมลงทุน 

เจาหนี้ ทําใหตนทุนของผูใชงบการเงินต่ําลง ในสวนของกิจการมาตรฐานฉบับนี้จะรองรับรายการ

บัญชีท่ีซับซอนมากยิ่งข้ึนของกิจการ เชน การรวมกิจการ งบการเงินรวม ชวยหลีกเลี่ยงปญหาท่ีเกิด

จากการจัดทํารายงานการเงินของแตละสาขาในประเทศตางๆ ท่ีมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ตางกัน และยังชวยอํานวยความสะดวกในการคาระหวางประเทศ การรวมหรือซ้ือกิจการตางประเทศ 

และการเติบโตในระดับสากลของกิจการอีกดวย 
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 ในทางกลับกันภาระของกิจการก็จะเพ่ิมข้ึนเชนกัน ไมวาจะเปนกระบวนภายในทางบัญชีท่ี

อาจตอง มีการออกแบบกระบวนการใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการนํามาตรฐานมาถือปฏิบัติ การ

ฝกอบรมพนักงานนํามาซ่ึงการเพ่ิมตนทุน อีกท้ังแตละประเทศมีบทบัญญัติทางกฎหมายท่ีแตกตางกัน 

เชน ภาษี การกระจายกําไร กฎเกณฑทางบัญชีซ่ึงอาจจะทําใหคาใชจายเพ่ิมข้ึน สําหรับกิจการท่ี

ดําเนินธุรกิจในประเทศและมีผูถือหุนจํากัดอาจไดรับประโยชนไมคุมคากับตนทุนท่ีตองเสียเพ่ิม เม่ือ

เทียบกับบริษัทขามชาติหรือ กิจการขนาดใหญ ในสวนของผูใชงบการเงิน อาจเปนการยากสําหรับผูใช

งบบางกลุมท่ีจะตองศึกษากฎเกณฑทางบัญชีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป และในสวนของนักบัญชีรวมท้ัง

ผูสอบบัญชีก็ควรจะมีความรู พ้ืนฐานทางบัญชีท่ีมากข้ึนซ่ึงกอใหเกิดตนทุนในการพัฒนาการศึกษา

พ้ืนฐานทางบัญชี 

 ประโยชนและปญหาของการนําTFRS for SMEs จากแนวคิดของสภาวิชาชีพบัญชี (2557) ก็

มีความสอดคลองกับผลการวิจัย คือ ในเรื่องของการเปรียบเทียบกันไดและความนาเชื่อถือในระดับ

สากล หากมาตรฐานการรายงานทางเงินมีความสอดคลองกับ AEC ซ่ึงมีบางประเทศเริ่มนํา IFRS for 

SMEs มาบังคับใชแลวจะสงผลใหกิจการมีศักยภาพในการแขงขันมากข้ึน ผูใชงบการเงินก็จะไดรับ

ประโยชนเพ่ิมข้ึนจากรายงานการเงินท่ีมีขอมูลท่ีมากข้ึนตอบสนองความตองการดานขอมูลของผูใชงบ

การเงิน และในสวนของกิจการเองท่ีจะสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายข้ึน 

 ในสวนของประเด็นปญหาหรืออุปสรรคในการนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติก็สอดคลอง

กันในเรื่องของตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังในการจัดทํารายงานการเงิน และภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากร

ดานบัญชี และในบางกิจการประโยชนท่ีไดรับอาจไมคุมกับตนทุนท่ีจะตองเสียเพ่ิมข้ึน อีกท้ังในมุมมอง

ของ SMEs บางกลุมยังไมเห็นความสําคัญของการจัดทํารายงานการเงินเทาท่ีควร มักจะให

ความสําคัญดานการบริหารและภาษีอากรมากกวา ดานผูใชงบการเงินก็จะตองมีการศึกษาขอมูลให

เพ่ิมข้ึนดวย และปญหาสําคัญในการนํา TFRS for SMEs มาบังคับใช คือ การกําหนดวากิจการกลุม

ใดท่ีจะตองนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติซ่ึงยังไมมีความชัดเจนและอยูระหวางการพิจารณา 

 งานวิจัยนี้จึงตองการสํารวจความคิดเห็นของนักบัญชีตอการนํา TFRS for SMEs มาถือ

ปฏิบัติ ไมวาจะเปนประโยชนท่ีไดรับและปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน และความคิดเห็นตอเกณฑการแบง

กิจการ NPAEs ท่ีจะตอง TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะ

บังคับใชกับกิจการท่ีไมเขาเกณฑตอไป 

 

 

 

 



26 

 

บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของนักบัญชีตอประโยชนและปญหาท่ีอาจ 

เกิดข้ึนจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (TFRS 

for  SMEs) มาใชในประเทศไทย เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) คือ เปนการศึกษาจาก

ตัวอยางของประชากร โดยถือวาตัวอยางนั้นเปนตัวแทนของประชากรท้ังหมดท่ีผูวิจัยสนใจศึกษา ซ่ึงมี

ข้ันตอนดังนี้ 

 3.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นักบัญชี เนื่องจากเปนผูเก่ียวของโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยจํานวนผูทําบัญชีในกรุงเทพมหานคร 26,708 คน จากขอมูล

สถิติของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 กลุมตัวอยาง ใชสูตรของ Taro Yamane  ในการกําหนดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม โดย

กําหนดให คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ 0.05 สามารถคํานวณกลุมตัวอยางท่ีตอง

ใชในการวิจัยได ดังนี้ 

   n  = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

    = 
26708

1+(26708)(0.05)2
 

    = 394 

  ∴  ขนาดกลุมตัวอยางท่ีตองการ คือ 400 คน 

การสุมตัวอยาง วิธีการสุมท่ีจะนํามาใชในการวิจัยนี้ คือ การสุมอยางงาย (Simple Random  

Sampling) 
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3.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 4 

สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 สรุปความแตกตางท่ีสําคัญของ TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEsและ

คําอธิบายเก่ียวกับเกณฑการแบงกลุมกิจการ 

 สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการนํา TFRS for SMEs 

มาถือปฏิบัติ 

 สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอเกณฑการจัดกลุมกิจการท่ีไม

มีสวนไดเสียสาธารณะท่ีจะนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํารวจโดยใชวิธีการสง

แบบสอบถามจากทะเบียนรายชื่อนักบัญชี (กรุงเทพฯ) เฉพาะผูท่ีใหความยินยอมเผยแพรขอมูล 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 

 เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับจะทําการตรวจทานความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม ลง

รหัสตัวเลข (Coding) และประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

สถิติท่ีนํามาใชคือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาคาความถ่ี รอยละ และทดสอบ

ความมีนัยสําคัญของผลท่ีได 

0 

0 

0 

0 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

4.1 สรุปการสงแบบสอบถามและการไดรับคําตอบ 

 

 จากการสงแบบสอบถามดวยตนเองและการสงทางจดหมายอิเล็กโทรนิกส สรุปไดวา มี

จํานวนแบบสอบถามท่ีจัดสงจํานวน 500 ชุด และไดรับการตอบกลับจํานวน 371 ชุด หรือมีอัตราการ

ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยคือรอยละ 74.20 ของจํานวนประชากรท่ีสงแบบสอบถามท้ังหมด   

 ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดจํานวน 371 ชุด 

ซ่ึงผานการตรวจสอบความสมบูรณแลวมาทําการวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย 

 

4.2 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 

 จากแบบสอบถามท่ีไดรับคืน 371 ชุด สามารถแบงผลการวิเคราะหออกเปน 2 ประเด็น คือ 

 1. ความเห็นของนักบัญชีวาเห็นดวยในระดับใดหรือไมเห็นดวยเก่ียวกับประโยชนและปญหา

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดยอม (TFRS for SMEs) 

มาถือปฏิบัติ โดยผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา  

 จากแบบสอบถามพบวานักบัญชีสวนใหญใหความเห็นวา TFRS for SMEs ใหประโยชนใน

ดานตางๆ ในระดับปานกลางใหความเห็นเรื่องปญหาจากการนํา TFRs for SMEs มาใชไวในระดับ

ปานกลาง มีเพียงปญหาการเพ่ิมภาระงานใหแกบุคลากรทางบัญชีท่ีนักบัญชีสวนใหญใหความเห็นใน

ระดับมาก และสําหรับคุณลักษณะท่ีควรมีในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นักบัญชีสวนใหญให

ความวาควรมีคุณลักษณะในดานตางๆ ในระดับมาก มีเพียงคุณลักษณะเรื่องตนทุนในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานมีความเหมาะสมท่ีนักบัญชีสวนใหญใหความเห็นในระดับปานกลาง 

 2. ความคิดเห็นของนักบัญชีเก่ียวกับเกณฑท่ีควรจะนํามาใชในการแบงกลุมกิจการท่ีไมมีสวน

ไดเสียสาธารณะท่ีจะนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ และแนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีจะนํามาบังคับใชกับกิจการท่ีไมตองนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ โดยผลการวิเคราะห

ทางสถิติพบวา 

 นักบัญชีสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางการแบงกลุมกิจการท่ีควรนํา TFRS for SMEs มาใช

ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ คือ กิจการท่ีเปนกิจการรวมคา บริษัทรวม หรือบริษัทยอยของกิจการท่ีมีสวน
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ไดเสียสาธารณะ (Public Accountable Entities: PAEs) หรือ มีการกูยืมเงินจากภายนอกท่ีซับซอน 

หรือ มีสหภาพแรงงาน หรือ มีการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 

Assessment: EIA) หรือ มี PAEs หรือกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (Non-Public 

Accountable Entities: NPAEs) ท่ีมีขนาดใหญ เปนกิจการรวมคา บริษัทรวม หรือบริษัทยอย 

สวนนักบัญชีท่ีไมเห็นดวยกับแนวทางการแบงกลุมแนวทางใดเลยของสภาวิชาชีพบัญชี ใหความเห็นวา 

TFRS for SMEs ควรเปนทางเลือกของกิจการ โดยใหกิจการเปนผูพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต

ละดานในการนํา TFRS for SMEs มาใช 

 สําหรับแนวทางของกิจการกลุมท่ีไมเขาเกณฑการนํา TFRS for SMEs มาใช นักบัญชีสวน

ใหญเห็นวาสําหรับกิจการกลุมนี้ควรปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมี

สวนไดเสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ท่ีใชกันอยูในปจจุบันตอไป  

โดยรายละเอียดจําแนกตามขอมูลจากแบบสอบถาม มีดังตอไปนี้ 

 

 4.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 

 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม เปนขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของกลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ ประสบการณทํางาน ตําแหนงหนาท่ีงาน และการทําบัญชี

ของ กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) โดยจะแสดงรายละเอียดไดดังตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1  

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

    1.1) ชาย 

 

70 

 

18.87 

    1.2) หญิง 301 81.13 
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ตารางท่ี 4.1  

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

2. อายุ 

    2.1) ต่ํากวา 25 ป 

 

96 

 

25.88 

    2.2) 25 – 35 ป 184 49.60 

    2.3) 36 – 45 ป 

    2.4) 46 – 55 ป 

    2.5) มากกวา 55 ป 

52 

29 

10 

14.02 

7.82 

2.70 

3. ประสบการณทํางาน   

    3.1) นอยกวา 3 ป 120 32.35 

    3.2) 3 – 6 ป 

    3.3) 6 – 15 ป 

    3.4) มากกวา 15 ป 

109 

83 

59 

29.38 

22.37 

15.90 

4. ตําแหนงหนาท่ีงาน   

    4.1) เจาหนาท่ีบัญชี 235 63.34 

    4.2) ผูจัดการฝายบัญชี 

    4.3) นักบัญชีอิสระ 

    4.4) พนักงานบัญชีซ่ึงสังกัดสํานักงานบัญชี 

36 

15 

85 

9.70 

4.04 

22.91 

5. ปจจุบันทําบัญชีของกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

(NPAEs) 

 

 

 

 

    5.1) ใช 194 52.29 

    5.2) ไมใช 177 47.71 

 

 ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 371 ตัวอยาง ในสวนของประชากรศาสตร สวนใหญเปนเพศ

หญิง จํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 81.13  และเปนเพศชาย 70 คน คิดเปนรอยละ 18.87 

 อายุของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญอายุ 25 - 35 ป จํานวน 184 คนคิดเปนรอยละ 

49.60 รองลงมาอายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 25.88 อายุ 36 - 45 ป จํานวน 52 
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คน คิดเปนรอยละ 14.02 อายุ 46 - 55 ปจํานวน 29 คน คิด เปนรอยละ 7.82 และมากกวา 55 ป 

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.70   

 ประสบการณทํางานของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญนอยกวา 3 ป จํานวน 120 คน คิด

เปนรอยละ 32.35 รองลงมาประสบการณทํางาน 3 – 6 ป จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 29.38 

ประสบการณทํางาน   6 – 15 ป จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 22.37 และประสบการณทํางาน

มากกวา 15 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 15.90 

 ตําแหนงหนาท่ีงานของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเจาหนาท่ีบัญชี จํานวน 235 คน 

คิดเปนรอยละ 63.34 รองลงมาคือ พนักงานบัญชีซ่ึงสังกัดสํานักงานบัญชี 85 คน คิดเปนรอยละ 

22.91 ผูจัดการฝายบัญชี 36 คน คิดเปนรอยละ 9.70 และนักบัญชีอิสระ 15 คน คิดเปนรอยละ 4.04 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีหนาท่ีจัดทําบัญชีของกิจการท่ีไมมีสวนเสียสาธารณะ (NPAEs) 

ในปจจุบัน จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 52.29 และไมไดจัดทําบัญชีของกิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 47.71 

 

 4.2.2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการนํา 

TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ 

 

 ประโยชนจากการนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ 

  จากการสอบถามความคิดเห็นของนักบัญชีเก่ียวกับประโยชนในดานตางๆ จากการ

 นํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ  การสรุปผลจะแบงกลุมผูตอบแบบสอบถามออกเปน 2 

 กลุม โดยใชหนาท่ีการงานในปจจุบัน คือ การเปนผูทําบัญชีของกิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย

 สาธารณะ (NPAEs) และการเปนผูทําบัญชีของกิจการท่ีไมใชกิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย

 สาธารณะ คือ กิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ ภาครัฐ เปนเกณฑ รายละเอียดแสดงไดดัง

 ตารางท่ี 4.2 

 

 

 

 

  



 

 

ตารางท่ี 4.2  

ความคิดเห็นของนักบัญชีตอประโยชนในดานตางๆ เม่ือนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ 

 

ประโยชนจากการนํา TFRS for SMEs มาใช 
รวม NPAEs ไมใช NPAEs 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับ สามารถ

เปรียบเทียบกันไดในระดับสากล 

    1.1) ไมเปนประโยชน 

    1.2) นอย 

 

 

2 

30 

 

 

0.54 

8.09 

 

 

2 

21 

 

 

0.54 

5.66 

 

 

- 

9 

 

 

0.00 

2.43 

    1.3) ปานกลาง 228 61.46 134 36.12 94 25.34 

    1.4) มาก 111 29.92 37 9.97 74 19.95 

2. รายงานการเงินมีความนาเชื่อถือ และชวย

เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

    2.1) ไมเปนประโยชน 

    2.2) นอย 

 

 

- 

21 

 

 

0.00 

5.66 

 

 

- 

14 

 

 

0.00 

3.77 

 

 

- 

7 

 

 

0.00 

1.89 

    2.3) ปานกลาง 209 56.33 114 30.73 95 25.61 

    2.4) มาก 141 38.01 66 17.79 75 20.22 
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ตารางท่ี 4.2  

ความคิดเห็นของนักบัญชีตอประโยชนในดานตางๆ เม่ือนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ (ตอ) 

 

ประโยชนจากการนํา TFRS for SMEs มาใช 
รวม NPAEs ไมใช NPAEs 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

3. รายงานการเงินมีขอมูลเพียงพอตอความ

ตองการของผูมีสวนไดเสีย 

    3.1) ไมเปนประโยชน 

    3.2) นอย 

 

 

1 

24 

 

 

0.27 

6.47 

 

 

- 

9 

 

 

0.00 

2.43 

 

 

1 

15 

 

 

0.27 

4.04 

    3.3) ปานกลาง 189 50.94 103 7.76 86 23.18 

    3.4) มาก 157 42.32 82 22.10 75 20.22 

4. กิจการสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายข้ึน 

    4.1) ไมเปนประโยชน 

    4.2) นอย 

 

3 

69 

 

0.81 

18.60 

 

3 

46 

 

0.81 

12.40 

 

- 

23 

 

0.00 

6.20 

    4.3) ปานกลาง 212 57.14 105 28.30 107 28.84 

    4.4) มาก 87 23.45 40 10.78 47 12.67 
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ตารางท่ี 4.2  

ความคิดเห็นของนักบัญชีตอประโยชนในดานตางๆ เม่ือนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ (ตอ) 

 

ประโยชนจากการนํา TFRS for SMEs มาใช 
รวม NPAEs ไมใช NPAEs 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

5. สามารถรองรับรายการบัญชีท่ีมีความซับซอน

มากข้ึนตามการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน 

    5.1) ไมเปนประโยชน 

    5.2) นอย 

 

 

2 

44 

 

 

0.54 

11.86 

 

 

1 

26 

 

 

0.27 

7.01 

 

 

1 

18 

 

 

0.27 

4.85 

    5.3) ปานกลาง 236 63.61 124 33.42 112 30.19 

   5.4) มาก 89 23.99 43 11.59 46 12.40 

6. ชวยอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยาย

แรงงานวิชาชีพบัญชีสูตางประเทศ 

    6.1) ไมเปนประโยชน 

    6.2) นอย 

 

 

17 

89 

 

 

4.58 

23.99 

 

 

16 

51 

 

 

4.31 

13.75 

 

 

1 

38 

 

 

0.27 

10.24 

    6.3) ปานกลาง 198 53.37 96 25.88 102 27.49 

    6.4) มาก 67 18.06 31 8.36 36 9.70 

    34 
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  จากตารางท่ี 4.2  นักบัญชีสวนใหญเห็นวาการนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติมี

 ประโยชนในดานตางๆ ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัยของ Pascu & Vasiliu 

 (2012) กลาววา ประโยชนจากการนํา IFRS for SMEs ทําใหรายงานทางการเงินไดรับการ

 ยอมรับวาสามารถเปรียบเทียบกันไดในระดับสากล รายงานการเงินท่ีไดจะสรางขอมูลท่ี

 สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดเสีย รองรับรายการบัญชีท่ีซับซอนมากยิ่งข้ึนของ

 กิจการ และการเคลื่อนยายแรงงานรวมท้ังแนวคิดของสภาวิชาชีพบัญชี (2557) ซ่ึงกลาวถึง 

 ประโยชนในการนํา TFRS for SMEs มาใช เชน การเขาหาแหลงเงินทุน  

  ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 371 ตัวอยาง ผูทําบัญชีสวนใหญมีความคิดเห็นตอ

 ประโยชนดานการเปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับ สามารถเปรียบเทียบกันไดในระดับสากล

 ในระดับปานกลาง จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 61.46 รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 

 111 คน คิดเปนรอยละ 29.92 ระดับนอย 30 คน คิดเปนรอยละ 8.09 และไมเปนประโยชน 

 2 คน คิดเปนรอยละ 0.54 

  ประโยชนในดานความนาเชื่อถือของรายงานการเงินมากข้ึน และชวยเพ่ิมศักยภาพ

 ในการแขงขัน นักบัญชีสวนใหญเห็นดวยในระดับปานกลาง จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 

 56.33 รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 38.01 ระดับนอย 21 คน คิด

 เปนรอยละ 5.66 และไมมีความคิดเห็นในระดับไมเปนประโยชน 

  ประโยชนในดานความเพียงพอตอความตองการของผูมีสวนไดเสีย นักบัญชีสวน

 ใหญเห็นดวยในระดับปานกลาง จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 50.94 รองลงมาคือระดับ

 มาก จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 42.32 ระดับนอยจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.47 

 และไมเปนประโยชน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.27 

  ประโยชนในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายข้ึน นักบัญชีสวนใหญเห็นดวยใน 

 ระดับปานกลาง จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 87

 คน คิดเปนรอยละ 23.45 ระดับนอยจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 18.60 และไมเปน

 ประโยชน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.81 

  ประโยชนในดานการรองรับรายการบัญชีท่ีมีความซับซอนมากข้ึนตามการดําเนิน

 ธุรกิจในปจจุบัน นักบัญชีสวนใหญเห็นดวยในระดับปานกลาง จํานวน 236 คน คิดเปนรอย

 ละ 63.61 รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 23.99 ระดับนอยจํานวน 

 44 คน คิดเปนรอยละ 11.86 และไมเปนประโยชน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.54 

  ประโยชนในดานการอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายแรงงานวิชาชีพบัญชีสู

 ตางประเทศนักบัญชีสวนใหญเห็นดวยในระดับปานกลาง จํานวน 198 คน คิดเปน



 

  รอยละ 53.37 รองลงมาคือระดับนอย จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 23.99 ระดับมากจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 18.06 และไมเปน 

  ประโยชน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.58 

 

  ปญหาจากการนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ  

   จากการสอบถามความคิดเห็นของนักบัญชีเก่ียวกับปญหาในดานตางๆ จากการนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ  การสรุปผลจะ 

  แบงกลุมผูตอบแบบสอบถามออกเปน 2 กลุม โดยใชหนาท่ีการงานในปจจุบัน คือ การเปนผูทําบัญชีของกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ  

  (NPAEs) และการเปนผูทําบัญชีของกิจการ ท่ีไมใชกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะเปนเกณฑ รายละเอียดแสดงไดดังตารางท่ี 4.3  

 

ตารางท่ี 4.3 

ความคิดเห็นของนักบัญชีตอปญหาในดานตางๆ เม่ือนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ 

 

ปญหาในการนํา TFRS for SMEs มาใช 
รวม NPAEs ไมใช NPAEs 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เปนการเพ่ิมตนทุนใหแกกิจการ 

    1.1) ไมเปนปญหา 

    1.2) นอย 

 

7 

47 

 

1.89 

12.67 

 

1 

18 

 

0.27 

4.85 

 

6 

29 

 

1.62 

7.82 

    1.3) ปานกลาง 239 64.42 136 36.66 103 27.76 

    1.4) มาก 78 21.02 39 10.51 39 10.51 
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ตารางท่ี 4.3 

ความคิดเห็นของนักบัญชีตอปญหาในดานตางๆ เม่ือนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ (ตอ) 

 

ปญหาในการนํา TFRS for SMEs มาใช 
รวม NPAEs ไมใช NPAEs 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2. เพ่ิมภาระงานแกบุคลากรทางดานบัญชี 

    2.1) ไมเปนปญหา 

    2.2) นอย 

    2.3) ปานกลาง 

 

5 

38 

153 

 

1.35 

10.24 

41.24 

 

3 

14 

68 

 

0.81 

3.77 

18.33 

 

2 

24 

 

0.54 

6.47 

85 22.91 

    2.4) มาก 175 47.17 109 29.38 66 17.79 

3. ประโยชนท่ีกิจการไดรับอาจไมคุมคากับ

ตนทุนท่ีเสียไป 

    3.1) ไมเปนปญหา 

    3.2) นอย 

 

3 

68 

 

0.81 

18.33 

 

2 

22 

 

0.54 

5.93 

 

1 

46 

 

0.27 

12.40 

    3.3) ปานกลาง 219 59.03 115 31.00 104 28.03 

    3.4) มาก 81 21.83 55 14.82 26 7.01 
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ตารางท่ี 4.3 

ความคิดเห็นของนักบัญชีตอปญหาในดานตางๆ เม่ือนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ (ตอ) 

 

ปญหาในการนํา TFRS for SMEs มาใช 
รวม NPAEs ไมใช NPAEs 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

4. กฎเกณฑทางภาษีบางประการไม

สอดคลองกับขอบังคับตามมาตรฐาน 

    4.1) ไมเปนปญหา 

    4.2) นอย 

 

 

3 

85 

 

 

0.81 

22.91 

 

 

- 

42 

 

 

0.00 

11.32 

 

 

3 

43 

 

 

0.81 

11.59 

    4.3) ปานกลาง 230 61.99 123 33.15 107 28.84 

    4.4) มาก 53 14.29 29 7.82 24 6.47 

 

  จากตารางท่ี 4.3 นักบัญชีสวนใหญเห็นวาการนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติมีปญหาในดานเปนการเพ่ิมภาระงานใหแกนักบัญชีในระดับมาก 

 และมีประเด็นปญหาเพ่ิมเติมอ่ืนๆ คือ ความรูความสามารถของนักบัญชี สวนปญหาเรื่องเปนการเพ่ิมตนทุนแกกิจการ ประโยชนท่ีไดรับไมคุมคากับตนทุน

 ท่ีเสียไปและความไมสอดคลองกับกฎเกณฑทางภาษี นักบัญชีสวนใหญเห็นดวยในระดับปานกลางในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Pascu 

 & Vasiliu (2012) กลาววา การนํา IFRS for SMEs มาใชจะเปนการเพ่ิมตนทุนของกิจการ รวมท้ังปญหาจากขอแตกตางระหวางกฎเกณฑทางภาษีและ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวคิดของสภาวิชาชีพบัญชี (2557) กลาวถึง อุปสรรคในการนํา TFRS for SMEs มาใช เชน การเพ่ิมภาระงานแก

 นักบัญชี ประโยชนท่ีกิจการไดรับอาจไมคุมกับตนทุนท่ีเสียไป 
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 นักบัญชีท่ีทําบัญชีของ NPAEs และไมใช NPAEs มีความคิดเห็นบางประการท่ีแตกตางกัน 

 คือ การเพ่ิมภาระงานใหแกบุคลากรทางบัญชี สําหรับนักบัญชีท่ีทําบัญชีของ NPAEs การนํา 

 TFRS for SMEs มาใชจะสงผลกระทบโดยตรงแกคนกลุมนี้ในเรื่องของภาระงาน ดังนั้นความ

 คิดเห็นตอปญหาการเพ่ิมภาระงานจึงอยูในระดับมาก ในสวนของนักบัญชีท่ีทําบัญชีของ

 กิจการท่ีไมใช NPAEs กลุมนี้โดยมากจะคุนเคยกับมาตรฐานชุดใหญ (Full Set) ซ่ึงมีความ

 ยากและซับซอนมากกวา TFRS for SMEs อยูแลว จึงมีความคิดเห็นวาเปนปญหาในระดับ

 ปานกลางเทานั้น 

  ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 371 ตัวอยาง ผูทําบัญชีสวนใหญมีความคิดเห็นตอ

 ปญหาดานการเพ่ิมตนทุนใหแกกิจการในระดับปานกลาง จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 

 64.42 รองลงมาคือระดับมาก จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 21.021 ระดับนอย จํานวน 47 

 คน คิดเปนรอยละ 12.67 และไมเปนปญหา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.89 

  ปญหาในดานการเพ่ิมภาระงานแกบุคลากรทางดานบัญชี นักบัญชีสวนใหญมีความ

 คิดเห็นในระดับมาก จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 47.17 รองลงมาคือระดับปานกลาง 

 จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 41.24 ระดับนอย 38 คน คิดเปนรอยละ 10.24 และไมเปน

 ปญหา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.35 แตในความคิดเห็นของนักบัญชีท่ีไมไดทําบัญชี

 กิจการท่ีไมสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) สวนใหญเห็นวาเปนปญหาระดับปานกลาง 

 รองลงมาคือ มาก นอย ไมเปนปญหา ตามลําดับ 

  ปญหาในดานประโยชนท่ีกิจการไดรับอาจไมคุมคากับตนทุนท่ีเสียไป นักบัญชีสวน

 ใหญเห็นดวยในระดับปานกลาง จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 59.03 รองลงมาคือ ระดับ

 ปานมาก จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 21.83 ระดับนอย จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 

 18.33 และไมเปนปญหา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.81 

  ปญหาในดานกฎเกณฑทางภาษีบางประการไมสอดคลองกับขอบังคับตามมาตรฐาน 

 นักบัญชีสวนใหญเห็นดวยในระดับปานกลาง จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 61.99 

 รองลงมาคือ ระดับนอย จํานวน 85คน คิดเปนรอยละ 22.91 ระดับมาก จํานวน 53 คน คิด

 เปนรอยละ 14.29 และไมเปนปญหา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.81 

  ในสวนของขอเสนอแนะอ่ืนๆ มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 คน มีความเห็นวาอีก

 หนึ่งประเด็นปญหาในการนํา TFRS for SMEs มาใช คือ ความรูความสามารถของนักบัญชี 

 ซ่ึงท้ัง 4 คน ใหความเห็นวาเปนปญหาในระดับมาก 



 

 

 คุณลักษณะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  จากการสอบถามความคิดเห็นของนักบัญชีเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีควรมีในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาด

 ยอม การสรุปผลจะแบงกลุมผูตอบแบบสอบถามออกเปน 2 กลุม โดยใชหนาท่ีการงานในปจจุบัน คือ การเปนผูทําบัญชีของกิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย

 สาธารณะ (NPAEs) และการเปนผูทําบัญชีของกิจการ ท่ีไมใชกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะเปนเกณฑ รายละเอียดแสดงไดดังตารางท่ี 4.4 

 

ตารางท่ี 4.4 

ความคิดเห็นของนักบัญชีตอคุณลักษณะของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ SMEs 

 

คุณลักษณะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
รวม NPAEs ไมใช NPAEs 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. คํานึงถึงความตองการของผูใชงบการเงินเปนหลัก 

    1.1) นอย 

    1.2) ปานกลาง 

 

3 

142 

 

0.81 

38.27 

 

1 

77 

 

0.27 

20.75 

 

2 

65 

 

0.54 

17.52 

    1.3) มาก 226 60.92 116 31.27 110 29.65 

 

 

 

 

40 



 

 

ตารางท่ี 4.4 

ความคิดเห็นของนักบัญชีตอคุณลักษณะของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ SMEs (ตอ) 

 

คุณลักษณะของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

รวม NPAEs ไมใช NPAEs 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2. ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูบริหารในการ

ตัดสินใจหรือการบริหาร 

    2.1) นอย 

    2.2) ปานกลาง 

 

 

6 

116 

 

 

1.62 

31.27 

 

 

3 

57 

 

 

0.81 

15.36 

 

 

3 

59 

 

 

0.81 

15.90 

    2.3) มาก 249 67.12 134 36.12 115 31.00 

3. เขาใจงายและไมซับซอน 

    3.1) นอย 

    3.2) ปานกลาง 

 

10 

144 

 

2.70 

38.81 

 

4 

77 

 

1.08 

10.75 

 

6 

67 

 

1.62 

18.06 

    3.3) มาก 217 58.49 113 30.46 104 28.03 
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ตารางท่ี 4.4 

ความคิดเห็นของนักบัญชีตอคุณลักษณะของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ SMEs (ตอ) 
 

 

คุณลักษณะของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

รวม NPAEs ไมใช NPAEs 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

4. ตนทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานมีความ

เหมาะสม 

    4.1) นอย 

 

6 

 

1.62 

 

1 

 

0.27 

 

5 

 

1.35 

   4.2) ปานกลาง 210 56.60 120 32.35 90 24.26 

    4.3) มาก 155 41.78 73 19.68 82 22.10 

 

  จากตารางท่ี 4.4  นักบัญชีสวนใหญเห็นดวยกับการมีคุณลักษณะของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม 

 ดังตอไปนี้ในระดับมาก คือ คุณลักษณะในดานการคํานึงถึงผูใชงบการเงินเปนหลัก การใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูบริหารในการตัดสินใจหรือการ

 บริหาร และ เขาใจงายและไมซับซอน สวนคุณสมบัติดานตนทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานมีความเหมาะสม นักบัญชีสวนใหญแสดงความคิดเห็นใน

 ระดับปานกลาง และมีการแสดงความคิดเห็น ถึงคุณลักษณะของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพ่ิมเติม คือ การสะทอนฐานะทางการเงินของกิจการ

 ไดอยางนาเชื่อถือ   
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  ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 371 ตัวอยาง นักบัญชีสวนใหญมีความคิดเห็นตอ

 คุณลักษณะในดานการคํานึงถึงความตองการของผูใชงบการเงินเปนหลัก ใน ระดับมากจํานวน 

 226 คน คิดเปนรอยละ 60.92 รองลงมาคือระดับปานกลาง จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 

 38.27 ระดับนอย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.81  

 คุณลักษณะในดานการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูบริหารในการตัดสินใจหรือการบริหาร นัก

 บัญชีสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 249 คน คิด เปนรอยละ 67.12 รองลงมา

 คือระดับปานกลาง จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 31.27 ระดับนอย จํานวน 6 คน คิดเปน

 รอยละ 1.62  

  คุณลักษณะในดานความเขาใจงายและไมซับซอน นักบัญชีสวนใหญมีความคิดเห็นใน

 ระดับมาก จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 58.49 รองลงมาคือระดับปานกลาง จํานวน 144 

 คน คิดเปนรอยละ 38.81 ระดับนอย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.70  

  คุณลักษณะในดานตนทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานมีความเหมาะสม นักบัญชีสวน

 ใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 56.60 รองลงมาคือ

 ระดับมาก จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 41.78 ระดับนอย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 

 1.62  

  ในสวนของขอเสนอแนะอ่ืนๆ มีผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

 จํานวน 1 คน โดยมีความคิดเห็นวา อีกหนึ่งคุณลักษณะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ควรจะมี คือ การสะทอนผลฐานะการเงินของกิจการไดอยางนาเชื่อถือ 

 

 4.2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีตอเกณฑการ

จัดกลุมกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะท่ีจะนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ 

 

 แนวทางการกําหนดกลุมกิจการท่ีตองนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติของสภาวิชาชีพ

บัญชีฯ 

  ความคิดเห็นของนักบัญชีตอแนวทางการกําหนดกลุมกิจการของสภาวิชาชีพฯ มี

 ท้ังหมด 4 แนวทาง คือ 

  1) กิจการ SMEs ท่ีเปนกิจการรวมคา บริษัทรวม หรือบริษัทยอยของ PAEs หรือ มี

 การกูยืมเงินจากภายนอกท่ีซับซอน หรือ มีสหภาพแรงงาน หรือ มีการประเมิน EIA



 

 

   2) เกณฑจัดกลุมตามคําจํากัดความของ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

   3) กิจการ SMEs ท่ีเปนกิจการรวมคา บริษัทรวม หรือบริษัทยอยของ PAEs หรือ มีการกูยืมเงินจากภายนอกท่ีซับซอน หรือ มีสหภาพ

  แรงงาน หรือ มีการประเมิน EIA หรือ มี PAEs หรือ NPAEs ท่ีมีขนาดใหญ เปนกิจการรวมคา บริษัทรวม หรือบริษัทยอย 

   4) Size ตามท่ีกําหนด หรือ มีการกูยืมจากบุคคลภายนอก หรือ มีสหภาพแรงงาน 

   การสรุปผลจะแบงกลุมผูตอบ แบบสอบถามออกเปน 2 กลุม โดยใชหนาท่ีการงานในปจจุบัน คือ การเปนผูทําบัญชีของกิจการท่ีไมมีสวน

  ไดเสียสาธารณะ (NPAEs) และการเปนผูทําบัญชีของกิจการ ท่ีไมใชกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะเปนเกณฑ รายละเอียดแสดงไดดังตารางท่ี 

  4.5 

   

ตารางท่ี 4.5 

ความคิดเห็นของนักบัญชีตอแนวทางการกําหนดกลุมกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

 

แนวทางการแบงกลุมกิจการ 
รวม NPAEs ไมใช NPAEs 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. กิจการ SMEs ท่ีเปนกิจการรวมคา บริษัทรวม 

หรือบริษัทยอยของ PAEs หรือ มีการกูยืมเงินจาก

ภายนอกท่ีซับซอน หรือ มีสหภาพแรงงาน หรือ มี

การประเมิน EIA* 

94 25.34 41 11.05 53 14.29 

2. เกณฑจัดกลุมตามคําจํากัดความของ สสว. 47 12.67 18 4.85 29 7.82 
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ตารางท่ี 4.5 

ความคิดเห็นของนักบัญชีตอแนวทางการกําหนดกลุมกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีฯ (ตอ) 

 

แนวทางการแบงกลุมกิจการ 
รวม NPAEs ไมใช NPAEs 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

3. กิจการ SMEs ท่ีเปนกิจการรวมคา บริษัทรวม 

หรือบริษัทยอยของ PAEs หรือ มีการกูยืมเงินจาก

ภายนอกท่ีซับซอน หรือ มีสหภาพแรงงาน หรือ มี

การประเมิน EIA หรือ มี PAEs หรือ NPAEs ท่ีมี

ขนาดใหญ เปนกิจการรวมคา บริษัทรวม หรือบริษัท

ยอย 

114 30.73 44 11.86 70 18.87 

4. Size ตามท่ีกําหนด หรือ มีการกูยืมจาก

บุคคลภายนอก หรือ  มีสหภาพแรงงาน  
23 6.20 12 3.23 11 2.96 

5. ไมเห็นดวยกับแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 93 25.07 79 21.29 14 3.77 

 * EIA: Environment Impact Assessment (การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม) 
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  จากตารางท่ี 4.5 นักบัญชีเห็นดวยกับแนวทางการกําหนดกลุมกิจการแนวทางท่ี 3 

 ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ คือ กิจการ SMEs ท่ีเปนกิจการรวมคา บริษัทรวม หรือบริษัทยอยของ 

 PAEs หรือ มีการกูยืมเงินจากภายนอกท่ีซับซอน หรือ มีสหภาพแรงงาน หรือ มีการประเมิน 

 EIA หรือ มี PAEs หรือ NPAEs ท่ีมีขนาดใหญ เปนกิจการรวมคา บริษัทรวม หรือบริษัทยอย  

 และไมเห็นดวยกับแนวทางใดของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน   

  การกระจายตัวของคําตอบสําหรับผูท่ีเห็นดวยกับแนวทางการแบงกลุมของสภา

 วิชาชีพบัญชีฯ จะเห็นไดวา สวนใหญมองแนวโนมเรื่องของการจัดกลุมเปนหลัก อาจ

 เนื่องมาจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดมีการเผยแพรแนวคิดนี้ออกมากอนในชวงเดือน กันยายน ป

 พ.ศ. 2558 ทําใหนักบัญชีมีความคุนเคยกับแนวคิดกลุมกิจการ แตจะเห็นดวยกับแนวทางท่ี 3 

 มากกวา จากในเรื่องของการมีกิจการรวมคา บริษัทรวม หรือบริษัทยอย ซ่ึงโอกาสท่ีรายการ

 บัญชีจะมีความซับซอนสูงกวา  

  นักบัญชีอีกสวนจะมองในเรื่องของ Size ท้ังจากแนวทางท่ี 2 เกณฑของ สสว. ซ่ึงใช

 มูลคาสินทรัพยและจํานวนพนักงานเปนเกณฑ และแนวทางท่ี 4 ก็เปนเรื่องของ Size เชนกัน 

 แตสําหรับแนวทางท่ี 4 นี้การระบุจํานวนท่ีควรใชเปนเกณฑเปนเรื่องท่ีเปนไปไดยาก เนื่องจาก

 มีหลายรูปแบบ แมแตในตางประเทศการกําหนด Size ของแตละประเทศก็มีความแตกตางกัน 

  สําหรับผูท่ีไมเห็นดวยกับแนวทางใดของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ใหความเห็นไปในทิศทาง

 เดียวกันวา TFRS for SMEs ควรเปนทางเลือกของกิจการ โดยใหกิจการพิจารณาเองวาการ

 จัดทํารายงานการเงินตามมาตรฐานชุดดังกลาวเหมาะสมกับกิจการหรือไม  

  ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 371 ตัวอยาง นักบัญชีสวนใหญเห็นดวยกับเกณฑกิจการ 

 SMEs ท่ีเปน กิจการรวมคา บริษัทรวม หรือบริษัทยอยของ PAEs หรือ มีการกูยืมเงินจาก

 ภายนอกท่ีซับซอน หรือ มีสหภาพแรงงาน หรือ มีการประเมิน EIA หรือ มี PAEs หรือ NPAEs 

 ท่ีมีขนาดใหญเปนกิจการรวมคา บริษัทรวม หรือบริษัทยอย จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 

 25.34  

  รองลงมาคือเกณฑกิจการ SMEs ท่ีเปนกิจการรวมคา บริษัทรวม หรือบริษัทยอยของ 

 PAEs หรือ มี การกูยืมเงินจากภายนอกท่ีซับซอน หรือ มีสหภาพแรงงาน หรือ มีการประเมิน 

 EIA จํานวน 94 คน คิดเปน รอยละ 25.34 เกณฑจัดกลุมตามคําจํากัดความของ สสว. จํานวน 

 47 คน คิดเปนรอยละ 12.67 และ เกณฑขนาด ตามท่ีกําหนด หรือ มีการกูยืมจาก

 บุคคลภายนอก หรือ มีสหภาพแรงงาน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.20  

  ในสวนของเกณฑขนาดตามท่ีกําหนด ผูตอบแบบสอบถามได ใหความเห็นเก่ียวกับ

 ขนาดของกิจการไว โดยเรียงตามลําดับจํานวนผูตอบมากไปนอย ดังนี้      
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  1. ทุนจดทะเบียน สินทรัพยรวม รายไดรวม และจํานวนพนักงาน จากผูตอบ 8 คน 

 ระบุจํานวนโดยประมาณ ดังนี้ ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาทข้ึนไป สินทรัพยรวม 50 ลานบาท

 ข้ึนไป รายไดรวม 50 ลานบาทข้ึนไป และจํานวนพนักงาน 20 คนข้ึนไป 

  2. ทุนจดทะเบียน จากผูตอบ 4 คน สวนใหญระบุจํานวนประมาณ 30 ลานบาท ข้ึน

 ไป มีเพียง 1 คน ระบุจํานวน 300 ลานบาท ข้ึนไป 

  3. จํานวนพนักงาน จากผูตอบ 4 คน สวนใหญระบุจํานวน 50 คนข้ึนไป มีเพียง 1 

 คน ระบุจํานวน 300 คน ข้ึนไป 

  4. ทุนจดทะเบียน และจํานวนพนักงาน จากผูตอบ 2 คน ระบุจํานวน 30 ลานบาท

 ข้ึนไป และ 15 คน ข้ึนไป 

  5. สินทรัพยรวม จากผูตอบ 1 คน ระบุจํานวน 100 ลานบาท ข้ึนไป 

  6. รายไดรวม จากผูตอบ 1 คน ระบุจํานวน 50 ลานบาท ข้ึนไป 

  7. ทุนจดทะเบียน และรายไดรวม จากผูตอบ 1 คน ระบุจํานวน 5 ลานบาทข้ึนไป 

 และ 50 ลานบาทข้ึนไป  

  8. รายไดรวม และจํานวนพนักงาน จากผูตอบ 1 คน ระบุจํานวน 30 ลานบาทข้ึนไป 

 และ 100 คนข้ึนไป 

  9. ทุนจดทะเบียน สินทรัพยรวม และรายไดรวม จํานวน 1 คน ระบุจํานวน 3 ลาน

 บาทข้ึนไป 10 ลานบาทข้ึนไป และ 50 ลานบาทข้ึนไป ตามลําดับ 

  จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา การระบุจํานวนของผูตอบแบบสอบถามสําหรับทุนจด

 ทะเบียน สินทรัพยรวมและจํานวนพนักงาน คําตอบคอนขางกระจายตัว ทุนจดทะเบียนสวน

 ใหญใหความเห็นในจํานวน 10 ลานบาท ข้ึนไป และ 30 ลานบาท ข้ึนไป สินทรัพยรวมสวน

 ใหญระบุจํานวน 50 ลานบาท ข้ึนไป จํานวนพนักงาน 20 คนข้ึนไป มีเพียงรายไดรวมท่ีการ

 กระจายตัวของคําตอบนอย สวนใหญระบุจํานวน 50 ลานบาทข้ึนไป   

 

 แนวทางของกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) กลุมท่ีไมเขาเกณฑการนํา TFRS 

for SMEs มาถือปฏิบัติ 

  ความคิดเห็นของนักบัญชีตอแนวทางการกําหนดมาตรฐานการายงานทางการเงิน

 สําหรับกิจการ NPAEs ท่ีไมเขาเกณฑการนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ การสรุปผลจะ

 แบงกลุมผูตอบแบบสอบถามออกเปน 2 กลุม โดยใชหนาท่ีการงานในปจจุบัน คือ การเปน

 ผูทําบัญชีของกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) และการเปนผูทําบัญชีของกิจการท่ี

 ไมใชกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะเปนเกณฑ รายละเอียดแสดงไดดังตารางท่ี 4.6 



 

 

ตารางท่ี 4.6  

ตารางสรุปความคิดเห็นของนักบัญชีตอแนวทางของ NPAEs ท่ีไมเขาเกณฑ SMEs 

 

แนวทางของกิจการ NPAEs ท่ีไมเขาเกณฑ TFRS for SMEs 
รวม NPAEs ไมใช NPAEs 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. นํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ แตใหมีการยกเวนในบาง

บท 
115 31.00 50 13.48 65 17.52 

2. นํา TFRS for NPAEs มาถือปฏิบัติ 147 39.62 75 20.22 72 19.41 

3. ใหทางเลือกวาจะปฏิบัติตาม TFRS for SMEs หรือ TFRS 

for NPAEs 
109 29.82 69 18.60 40 10.78 

   

  จากตารางท่ี 4.6 นักบัญชีสวนใหญมีความคิดเห็นวา สําหรับกิจการ NPAEs ท่ีไมเขาเกณฑ SMEs ใหใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ

 กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ท่ีใชในปจจุบัน จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 39.62 รองลงมาเห็นวาควรนํา TFRS for SMEs มา

 ใชแตใหยกเวนในบางบท จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 31.00 และมีความเห็นวาควรใหทางเลือกวาจะปฏิบัติตาม TFRS for SMEs หรือ TFRS for 

 NPAEs จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 29.38  

  ถึงแมวานักบัญชีสวนใหญจะเห็นวา ควรใหใช TFRS for NPAEs แตการกระจายตัวของคําตอบไมไดมีความแตกตางกันมากนัก อาจเนื่องจากนัก

 บัญชีสวนใหญมีความคุนเคยกับ TFRS for NPAEs ท่ีใชอยูในปจจุบัน จึงทําใหเลือกมาตรฐานนี้เปนหลัก แตอยางไรก็ดี สําหรับบางกิจการท่ีมีความซับซอน 

 TFRS for SMEs สามารถรองรับรายการทางบัญชีไดมากกวา TFRS for NPAEs 
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  สําหรับผูท่ีใหความเห็นวาควรนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ แตใหมีการยกเวนในบางบท ไดใหความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับบทท่ีควรใหมีการ

 ยกเวนสําหรับกิจการ NPAEs ท่ีไมเขาเกณฑ SMEs ดังตารางท่ี 4.7 

 

ตารางท่ี 4.7 

ความคิดเห็นของนักบัญชีท่ีเห็นควรใหนํา TFRS for SMEs มาใช แตใหมีการยกเวนบางบท 

 

เรื่อง 
จํานวนความคิดเห็นท่ีเห็นควรใหยกเวน 

รวม NPAEs ไมใช NPAEs 

1. การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 46 17 29 

2. งบกระแสเงินสด 43 20 23 

3. การดอยคาของสินทรัพย 35 14 21 

4. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 28 10 18 

5. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 27 11 16 

6. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 27 10 17 

7. สวนไดเสียในกิจการรวมคา 23 10 13 

8. เงินลงทุนในบริษัทรวม 15 6 9 

9. ภาษีเงินได 9 2 7 
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  จากตารางท่ี 4.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบทท่ีนักบัญชีใหความเห็นวาควร

 ยกเวนมากท่ีสุด คือ การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

 รองลงมา คือ งบกระแสเงินสด สวนบทท่ีนักบัญชีใหความเห็นวาควรยกเวนนอยท่ีสุด คือ 

 ภาษีเงินได   

  จากผูท่ีใหความเห็นวาสําหรับกิจการ NPAEs ท่ีไมเขาเกณฑ SMEs ควรนํา TFRS 

 for SMEs มาใช แตใหยกเวนบางบท จํานวน 115 คน มาตรฐานบทท่ีนักบัญชีสวนใหญเห็น

 วาควรไดรับยกเวน คือ เครื่องมือทางการเงิน จํานวน 46 คน เนื่องจากมาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงินเรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มีกําหนดบังคับใชกับกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ 

 (PAEs) ในป พ.ศ. 2562 สวน TFRS for SMEs มีกําหนดบังคับใชในป พ.ศ. 2560 หากไมมี

 การยกเวนสําหรับบทนี้หมายความวา ในประเทศไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

 เก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินจะถูกนํามาบังคับใชกับ SMEs กอน กิจการ PAEs ซ่ึงเปน

 การไมเหมาะสมในความเห็นของนักบัญชี อีกท้ังมาตรฐานเรื่องนี้มีเนื้อหาท่ีคอนขางยากและ

 ซับซอน นักบัญชีจะตองมีความรูความเขาใจมากพอท่ีจะนํามาใช 

  รองลงมาคือ เรื่อง งบกระแสเงินสด จํานวน 43 คน เนื่องจากในมุมมองของนักบัญชี

 ท่ีทําบัญชีใหกิจการ NPAEs เห็นวาไมไดรับประโยชนเทาท่ีควรจากการจัดทํา ซ่ึงสอดคลอง

 กับมุมมองท่ีผานมาของสภาวิชาชีพบัญชีฯ จากการท่ี สภาวิชาชีพบัญชีฯ ใหยกเวนมาตั้งแต

 กอนป พ.ศ. 2554 สําหรับกิจการท่ีไมใชมหาชน และ TFRS for NPAEs ก็ไมไดกําหนดให

 จัดทํางบกระแสเงินสดเชนกัน 

  สําหรับเรื่อง การดอยคาของสินทรัพย จํานวน 35 คน เนื่องจาก ในมุมมองของนัก

 บัญชีเปนเรื่องยากในทางปฏิบัติซ่ึงสอดคลองกับมุมมองของสภาวิชาชีพบัญชี จากท่ีเคยมีการ

 ใหยกเวนมาตรฐานเรื่องนี้สําหรับกิจการท่ีไมใชบริษัทมหาชน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

 ฉบับท่ี 21/2550 อีกท้ังในทางปฏิบัติการคํานวณดอยคาจะทําใหกิจการมีคาใชจายมากข้ึน   

  อันดับสุดทายท่ีนักบัญชีเห็นวาควรไดรับยกเวนนอยท่ีสุด คือ ภาษีเงินได แสดงให

 เห็นวาในมุมมองของนักบัญชี เรื่องภาษีเงินไดนี้ไมไดมีประเด็นปญหาในการปฏิบัติ 

 3.3 การนํา TFRS for SMEs มาบังคับใชแทน TFRS for NPAEs 

  ความคิดเห็นของนักบัญชีตอ การนํา TFRS for SMEs มาบังคับใชแทน TFRS for 

 NPAEs การสรุปผลจะแบงกลุมผูตอบ แบบสอบถามออกเปน 2 กลุม โดยใชหนาท่ีการงานใน

 ปจจุบัน คือ การเปนผูทําบัญชีของกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) และการเปน

 ผูทําบัญชีของกิจการ ท่ีไมใชกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะเปนเกณฑ รายละเอียดดัง

 ตารางท่ี 4.8 



 

 

ตารางท่ี 4.8 

ตารางสรุปความคิดเห็นของนักบัญชีตอการนํา TFRS for SMEs มาใชแทน TFRS for NPAEs 

 

การนํา TFRS for SMEs มาใชแทน TFRS for 

NPAEs 

รวม NPAEs ไมใช NPAEs 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เห็นดวย 236 63.61 107 28.84 129 34.77 

2. ไมเห็นดวย 135 36.39 87 23.45 48 12.94 

   

  จากแบบสอบถาม 371 ชุด นักบัญชีสวนใหญเห็นดวยกับการนํา TFRS for SMEs มาใชแทน TFRS for NPAEs จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 

 63.61 และไมเห็นดวย จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 36.39 

  สําหรับนักบัญชีท่ีทําบัญชี NPAEs จะเห็นไดวา ผูท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการนํา TFRS for SMEs มาใชแทน TFRS for NPAEs จํานวน

 ผูตอบไมตางกันมากนัก แตสําหรับนักบัญชีท่ีทําบัญชีของกิจการท่ีไมใช NPAEs สวนใหญสนับสนุน TFRS for SMEs อาจเนื่องมาจากความคุนเคยกับ

 มาตรฐานฉบับเต็ม (Full Set) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชีในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (TFRS for SMEs) ในเรื่องประโยชนและ

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ และแนวทางในการแบงกลุมกิจการท่ีไม

มีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs) ท่ีจะตองนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ โดยผลการวิจัยสามารถ

สรุปไดดังนี้ 

 

 5.1.1 ประโยชนและปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ 

 

 จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมความคิดเห็นของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือพบวา ประโยชนจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (TFRS for SMEs) มาใช ใน ความเห็นของนักบัญชีอยูใน

ระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวานักบัญชีสวนใหญอาจยังไมเห็นประโยชนของ TFRS for SMEs ดังนั้น

สภาวิชาชีพบัญชีฯ อาจจะตองมีการสื่อสารกับนักบัญชีเพ่ิมเติมเพ่ือใหนักบัญชีไดเห็นถึงประโยชนจาก

การนํามาตรฐานนี้มาใช เชน ในการสัมมนา หรือบทความเรื่อง TFRS for SMEs อาจมีการให

ความสําคัญกับประเด็นนี้มากข้ึน 

 ในสวนของประเด็นปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนํา TFRS for SMEs มาใชใน ความคิดเห็น

ของนักบัญชี ปญหาท่ีนักบัญชีสวนใหญใหความสําคัญมากคือ เปนการเพ่ิมภาระงานใหแกนักบัญชี 

และยังมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในเรื่องของความรูความสามารถของนักบัญชีท่ีอาจไมเพียงพอตอการ

ปฏิบัติตาม TFRS for SMEs ดังนั้นหากสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะนํามาตรฐานฉบับนี้มาบังคับใช

จําเปนตองหามาตรการมาเพ่ือชวยรับมือกับปญหาเหลานี้ เชน การจัดอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความรู

ความเขาใจใหแกบุคลากรทางบัญชี หรือ การประชาสัมพันธและนําเสนอประโยชนของการนํา TFRS 

for SMEs มาถือปฏิบัติ ไมวาจะเปนประโยชนตอกิจการ เชน การเขาถึงแหลงเงินทุน หรือประโยชน

ตอนักบัญชี เชน การเคลื่อนยายแรงงานสูตางประเทศ 

  คุณลักษณะของมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีนักบัญชีสวนใหญเห็น

ความสําคัญในระดับมาก คือ ควรคํานึงถึงความตองการของผูใชงบการเงินเปนหลัก ใหขอมูลท่ีเปน
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ประโยชนตอผูบริหาร เขาใจงายไมซับซอน และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องของการสะทอนผลการ

ดําเนินงานของกิจการไดอยางนาเชื่อถือ สภาวิชาชีพบัญชีฯ สามารถนําประเด็นเหลานี้ไปใชเปน

แนวทางในการประชาสัมพันธสื่อสารกับกิจการและนักบัญชีได เพ่ือใหทุกฝายเขาใจและรับรูถึง

ประโยชนของการนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ 

 

 5.1.2 เกณฑในการแบงกลุมกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะท่ีจะนํา TFRS for SMEs 

มาถือปฏิบัติ 

 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมแบบสอบถามเรื่องเกณฑในการแบงกลุม

กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะท่ีจะนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ นักบัญชีสวนใหญเห็นดวยกับ

แนวทางของสภาวิชาชีพ โดยแนวทางท่ีนักบัญชีสวนใหญเห็นวาเหมาะสม คือ กิจการ SMEs ท่ีเปน

กิจการรวมคา บริษัทรวม หรือบริษัทยอยของกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ  (PAEs) หรือ มีการกูยืม

เงินจากภายนอกท่ีซับซอน หรือ มีสหภาพแรงงาน หรือ มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ มี 

PAEs หรือ NPAEs ท่ีมีขนาดใหญ เปนกิจการรวมคา บริษัทรวม หรือบริษัทยอย เนื่องจากเกณฑ

ขางตนนี้ กิจการท่ีเขาเกณฑจะเปนกิจการท่ีมีผูมีสวนไดเสียและผูใชงบการเงินคอนขางมากไมไดจํากัด

อยูแคผูบริหารท่ีใชในกิจการ หรือการใชงบการเงินในเรื่องภาษีเทานั้น ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะเชิง

คุณภาพของงบการเงินท่ีนักบัญชีสวนใหญใหความสําคัญมาก คือ คํานึงถึงความตองการของผูใชงบ

การเงิน 

 ในสวนของผูท่ีไมเห็นดวยกับแนวทางการแบงกลุมกิจการของสภาวิชาชีพบัญชี มีความเห็นวา 

ควรใหเปนทางเลือกของกิจการวาจะนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติหรือไม เนื่องจากบางกิจการ

อาจมีความไมพรอมท้ังในดานของทรัพยากรบุคคล รวมท้ังประโยชนท่ีไดรับกับตนทุนท่ีเสียไปจากการ

นํามาตรฐานมาใชอาจไมคุมคากัน 

 

 5.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะนํามาบังคับใชกับกิจการท่ีไม

ตองนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ 

 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมแบบสอบถามเรื่องแนวคิดเก่ียวกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินท่ีจะนํามาบังคับใชกับกิจการท่ีไมตองนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติพบวา 

นักบัญชีสวนใหญเห็นควรให ถือปฏิบัติตาม TFRS for NPAEs ตอไปสําหรับกิจการกลุมนี้ เนื่องจาก

กิจการกลุมนี้ซ่ึงไมเขาเกณฑการนํา TFRS for SMEs มาใช นาจะเปนกิจการท่ีมีขนาดเล็กมาก ผูมี
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สวนไดเสียและผูใชงบการเงินมีจํานวนนอย โดยสวนใหญนาจะเปนผูบริหารและภาครัฐในเรื่องของ

การนําสงภาษี ในดานทรัพยากรก็อาจมีไมเพียงพอท้ังในดานบุคคลและเงินทุน รวมท้ังประโยชนท่ี

ไดรับจะไมคุมคากับตนทุนท่ีเสียไป  

 จากการศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินในตางประเทศ เชน สหราชอาณาจักร หรือ

ประเทศใกลเคียงในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบวามีหลายประเทศ เชน ฟลิปปนส 

สิงคโปร ท่ีมีมาตรฐาน 3 ระดับ คือ Full TFRS และ TFRS for SMEs  และมี Local GAAP สําหรับ

การจัดทํารายงานการเงินสําหรับกิจการขนาดเล็ก ซ่ึงในบางประเทศจะใชกฎเกณฑทางภาษีเปนหลัก

สําคัญ ดังนั้น การใหกิจการท่ีไมเขาเกณฑการนํา TFRS for SMEs มาใชก็เปนทางเลือกท่ีเหมาะสม 

 

5.2 ขอจํากัดของการวิจัย 

 

 1) การวิจัยนี้มีขอจํากัดทางดานระยะเวลา ทําใหไดรับแบบสอบถามตอบกลับเพียง 313 ชุด 

จากแบบสอบถามท่ีตองการ 400 ชุด ดังนั้นงานวิจัยนี้อาจไมสามารถอางอิงไปยังกลุมประชากรนัก

บัญชีท้ังหมด ซ่ึงอาจมีความคิดเห็นแตกตางไปจากผลการวิจัยนี้ 

 2) งานวิจัยนี้ไดนําขอมูลจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับนักศึกษาเอกสาขาวิชาการบัญชี 

เรื่อง “รางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (TFRS for 

SMEs)” โดย ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ประธานคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอมมาถือปฏิบัติ ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 มาใชเปน

ฐานขอมูลในการทําวิจัย ซ่ึงปจจุบันมาตรฐานฉบับนี้กําลังอยูในระหวางการพิจารณาในเรื่องแนว

ทางการแบงกลุมกิจการท่ีตองนํา TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ ดังนั้น เกณฑการแบงกลุมกิจการจึง

อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปจากชวงเวลาท่ีใชในการวิจัย  

 

5.3 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยสืบเนื่อง  

 

 งานวิจัยนี้ทําการสํารวจความคิดเห็นของนักบัญชีเพียงกลุมเดียว ดังนั้นงานวิจัยสืบเนื่องอาจ

ทําการสํารวจความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของกับรายงานการเงินกลุมอ่ืน เชน ผูสอบบัญชี หรือในกลุม

ของผูใชงบการเงิน เชน สถาบันการเงิน ภาครัฐ เปนตน 
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