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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  หากกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมา
ถือปฏิบัติ  โดยได้ศึกษาความแตกต่าง ระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs รวมถึงความ
คิดเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบัญชี ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้ตรวจสอบบัญชี 

ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาปฏิบัติ (TFRS for SMEs) มีทั้งผลกระทบด้านบวก ซึ่ง
ส่งผลให้งบการเงินเป็นสากลและมีคุณภาพมากขึ้น บุคคลภายนอกที่ใช้งบการเงินได้รับประโยชน์
เพราะได้เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งส่วนส าคัญ คือ การจัดท างบกระแสเงินสด จึงท าให้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนไดง้่ายและมีต้นทุนต่ าลง รวมถึงรองรับธุรกรรมที่ซับซ้อนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาด
หลักทรัพย์ เพราะหลักการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเหมือนกับมาตรฐานชุดใหญ่ (TFRS for 
PAEs)  ส่วนผลกระทบด้านลบ คือ ต้นทุนในการจัดหาข้อมูลมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับโดยเฉพาะธุรกิจ
ครอบครัว ได้รับความสนใจน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร และต้นทุนที่เพ่ิม
สูงขึ้นทั้งผู้มีหน้าทีจ่ัดท าบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี 

 
ค าส าคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน, กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม, กิจการที่ไม่มีส่วนได้
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 ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to study the problems and potential impact that 
may occur if the small and medium sized businesses implement Thai Financial 
Reporting Standards for Small and Medium-Sized Entities for business practices. It was 
studied through finding the differences between TFRS for SMEs and TFRS for NPAEs 
include the opinions of those experienced in accounting including university lecturers 
and auditors. 

The study indicated that the potential impact may arise from the 
implementation of Thai Financial Reporting Standards for Small and Medium-Sized 
Entities (TFRS for SMEs) for both positive side effects and negative side effects. Positive 
side effects, resulting in a financial statement are international and more quality. The 
third party who used the financial statements get some benefits due to revealed more 
information, which is an important part of making statement of cash flows. Thus, access 
to funding easier and lower cost. In addition to support complex transactions in order 
to prepare for entering to the stock market. This is the result of the recognition 
principle and measurement, which similar to the international standard (TFRS for PAEs). 
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The negative impact is the cost to supply more information than the benefits, 
especially in business family that received less attention compared to revenue code 
compliance and the cost increases both whose responsibility in accounting and an 
auditor.  

 
Keywords: Thai Financial Reporting Standard, Small and Medium-size Entities, Non-
Public Accountable Entities  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 

ธุรกิจในประเทศไทยจ านวนมาก  ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SMEs และเป็นสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบ
กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ธุรกิจ SMEs ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทส าคัญอย่างมาก
ทั้งในธุรกิจพ้ืนฐานและธุรกิจระดับประเทศซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะมีบทบาทในการฟ้ืนฟู 
พัฒนาและช่วยผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน  การสร้าง
รายได้  การเพ่ิมมูลค่าสินค้า  ตัวกลางในการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่  รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง  แต่มีข้อจ ากัดเรื่องเงินทุนและการยอมรับ
ความเสี่ยงในการลงทุนได้น้อย เช่น นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกว่า Start-up 

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  โดยส่วนมากธุรกิจเกิดขึ้นมาจากสมาชิกภายใน
ครอบครัวและเครือญาติ การบริหารจัดการจึงเป็นการบริหารงานแบบครอบครัว โครงสร้างองค์กร
และการจ้างแรงงานไม่มาก ตลอดจนมีธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่และ
กระทบต่อสาธารณะชนในวงกว้าง ธุรกิจที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนั้น ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน“ชุดใหญ่” (Full TFRS หรือ TFRS for PAEs) ซึ่งหากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) จะปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน“ชุดใหญ่” อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเมื่อ
เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับซึ่งไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่เสียไป  ดังนั้นจึงมีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อีกฉบับขึ้นมา เพ่ือให้เข้าใจง่ายและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับขนาดของธุรกิจ SMEs นั้นคือ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS for 
SMEs) 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ  ได้มีร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (TFRS for SMEs)  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี
และในวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) จะมีผลบังคับใช้  จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ว่าหากน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)  มาถือ
ปฏิบัติจะเกิดปัญหาและผลกระทบอย่างไรบ้าง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  หากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาถือปฏิบัติ  โดย
การศึกษาในครั้งนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมพร้อมทั้งท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง TFRS for 
SMEs  และ  TFRS for NPAEs 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 

การศึกษาในครั้งนี้ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง IFRS for SMEs กับ IFRS for NPAEs  
โดยได้ท าการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) มาถือปฏิบัติ 

 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจ  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและนักบัญชี  
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง  ไดว้างแผนการปฏิบัติงานและหาทางป้องกันปัญหาและผลกระทบ
เกี่ยวกับการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 
SMEs) มาถือปฏิบัติ 

 
1.5 ล าดับในการน าเสนองาน 

 

การศึกษาฉบับนี้มีล าดับในการน าเสนอ ดังนี้ บทที่ 1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และประโยชน์ที่ได้รับ  บทที่ 2 การทบทวน
วรรณกรรม บทที่ 3 การศึกษาความแตกต่างระหว่าง TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs บทที่ 
4 สรุปผลการศึกษา ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) มาถือ
ปฏิบัติ  โดยในเนื้อหาของบทนี้แบ่งออกเป็น (1) ความหมายของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมและ
(2) ความเป็นมาของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (3) การปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (4) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและความ
แตกต่างระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs  รวมทั้งการวิเคราะห์ในครั้งนี้ได้ศึกษางาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
2.1 ความหมายของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 

คณะกรรมการมาตรฐานบัญชีสากล (IASB)  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ก าหนดมาตรฐานของแต่ละ
ประเทศ  สามารถให้ค านิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งขึ้นอยู่
กับขอบเขต วัตถุประสงค์ และภาระหน้าที่ในการน าส่งรายงานทางการเงิน  โดยในต่างประเทศใช้
หลักเกณฑ์รายได้รวม สินทรัพย์รวม จ านวนการจ้างแรงงาน ในการจัดประเภทกลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

ส าหรับประเทศไทยมีหลายหน่วยงานได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับลักษณะของกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (Small and Medium-sized Entities (SMEs))  ได้แก่ 

1. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับการก าหนดลักษณะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ซึ่งพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ที่น้อยกว่าระหว่างการจ้างแรงงานและ
สินทรัพย์ถาวรว่าเข้าหลักเกณฑ์เป็นกิจการขนาดกลางหรือขนาดย่อม ตามตารางท่ี 2.1  “ทั้งนี้จ านวน
การจ้างงานให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจ านวนการจ้างงานที่ได้จัดท าตามที่กฎหมายก าหนด และ
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรหรือมูลค่าสุทธิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้พิจารณาจากมูลค่าสุทธิของ
สินทรัพย์ถาวรหรือมูลค่าสุทธิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ซึ่งไม่รวมที่ดินตามที่ปรากฏในงบแสดง 
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ฐานะการเงินล่าสุดของกิจการที่ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

แล้ว” (วรศักดิ์  ทุมมานนท์, 2555) 

 
ตารางที่ 2.1 

หลักเกณฑ์การก าหนดกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ลักษณะวิสาหกิจ จ านวนการจ้างงาน (คน) จ านวนสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท) 
ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดกลาง 

กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 50 51 – 200 ไม่เกิน 50 51 – 200 
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 26 – 50 ไม่เกิน 50 51 – 100 
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 16 – 30 ไม่เกิน 30 31 – 60 
กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 51 – 200 ไม่เกิน 50 51 -200 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
 
2. กรมสรรพากรไม่ได้ก าหนดค านิยามของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมไว้  แต่

อาศัยอ านาจตามประมวลรัษฎากรเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) 
เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ทางภาษี โดยมีหลักเกณฑ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.2 

ลักษณะธุรกิจของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของกรมสรรพากร 
 

ล าดับที ่ ลักษณะ 
1 เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา

บัญชี  ไม่เกิน 5 ล้านบาท  และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบระยะเวลาบัญชไีม่เกิน 
30 ล้านบาท 

2 เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมสีินทรัพย์ถาวรไมร่วมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาทและการจ้าง
แรงงานไม่เกิน 200 คน 
 

3 เป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่มที่มรีายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
หรือต่อรอบระยะเวลาบญัชีไดร้ับการยกเว้นภาษีมูลคา่เพิ่ม 

ที่มา : กรมสรรพากร  
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อย่างไรก็ตาม  สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์จ านวนการจ้างแรงงาน  จ านวน
สินทรัพย์ถาวร  จ านวนทุนจดทะเบียนหรือจ านวนรายได้  ตามค านิยามของส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกรมสรรพากร  แตส่ภาวิชาชีพฯ ใช้หลักเกณฑ์การมีส่วนได้เสีย
สาธารณะในการแบ่งกลุ่มประเภทกิจการ เพ่ือก าหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
2.2 ความเป็นมาของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

 

 นับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปหลายยุคหลายสมัย โดยในช่วงแรกได้ใช้ “หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป” (Generally 
Accepted Accounting Principles : GAAP) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนมา
ใช้ “มาตรฐานการบัญชี” (Accounting Standards : AS) ซึ่งก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ส.บช.) และสภาวิชาชีพบัญชีฯ  มาตรฐานการบัญชีไทยในยุคนั้นอิง
จากมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน 
(Financial Accounting Standards Board : FASB) และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
( International Accounting Standards : IAS) ซึ่ งออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ (International Accounting Standards Board : IASB) และในปี พ.ศ. 2552 สภา
วิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards : 
TFRS) โดยอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ( International Financial 
Reporting Standards : IFRS) (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ , ศิลปพร ศรีจั่นเพชร , พจน์ วีรศุทธากร , 
พิมพ์ใจ วีรศุทธากร , 2556) 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) อิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้ส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและมาตรฐาน
ดังกล่าวมีความยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากหลักการจัดท ารายงานทางการเงินใช้มูลค่ายุติธรรม (Fair 
Value) ส่งผลให้เกิดปัญหาแก่กิจการขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ เช่น ต้นทุนสูงขึ้น  การจัดท ารายงานทางการเงินใช้เวลามากขึ้น  รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับ
ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่กิจการสูญเสียไป เป็นต้น 

 ส าหรับประเทศไทยได้บังคับให้กิจการทุกประเภทต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย (TFRS)  ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเหมาะส าหรับกิจการที่มี
ขนาดธุรกิจที่ใหญ่  โดยเฉพาะบริษัทมหาชนจ ากัดและบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
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แตบ่ริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้รับผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย (TFRS) มาปฏิบัติ  สภาวิชาชีพฯ จึงได้ออกประกาศให้กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 21/2550  เรื่องการยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี  จ านวน 8 ฉบับ 
ดังนี้ 

1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่   7 เรื่อง งบกระแสเงินสด 
2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  14 เรื่อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตาม

ส่วนงาน 

3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

6. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  31 เรื่อง ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 

7. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

8. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

ส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 

แม้ว่าได้ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี  จ านวน 8 ฉบับ  แต่ในทางปฏิบัติยังพบว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดท ารายงานทางการเงิน  สภาวิชาชีพบัญชีฯ  จึงได้แก้ไขปัญหาอีกครั้ง  โดยในวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2554  ไดก้ าหนดให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย มี 2 ชุด  คือ 
TFRS for PAEs (มาตรฐานชุดใหญ่) และ TFRS for NPAEs (มาตรฐานชุดเล็ก) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว
ไดอิ้งมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting 
Standards-IFRS) 
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2.3 การแบ่งกลุ่มประเภทกิจการเพื่อใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

ในปี 2552 สภาวิชาชีพฯ ก าหนดให้กิจการทุกประเภทต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทย (TFRS)  แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเหมาะส าหรับกิจการที่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ เนื่องจากหลักการจัดท ารายงานทางการเงินใช้มูลค่ายุติธรรม (Fair Value)  ท า
ให้กิจการขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเกิดปัญหาในการจัดท างบ
การเงิน 

ต่อมาในปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ก าหนดให้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มี 2 ชุด 
ได้แก่ 

  (1) กลุ่มกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการที่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ (Thai Financial Reporting Standards for Publicly 
Accountable Entities – TFRS for PAEs)  ดังนี้ 

1.1 กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการ ซึ่งมีการซื้อ
ขายต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
หรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over 
the Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและภูมิภาค หรือ
กิจการที่น าส่ง หรืออยู่ในกระบวนการของการน าส่งงบการเงิน
ของกิจการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืน เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆต่อสาธารณชน 

1.2 กิจการที่ด าเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่ม
บุคคลภายนอกในวงกว้าง  

1.3 บริษัทมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 
1.4 กิจการอื่นที่จะก าหนดเพ่ิมเติม 

  (2) กลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ (Thai Financial Reporting Standards for Non-
Publicly Accountable Entities – TFRS for NPAEs)  กล่าวคือ ทุกกิจการที่ไม่ใช่กิจการตามนิยาม
ของ (1)  
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สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดม้ีแนวทางพัฒนามาตรฐานการบัญชีเพ่ือให้เทียบเท่าระดับสากล จงึได้
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS 
for SMEs) มาพิจารณา เพ่ือจัดท ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทย หรือ TFRS for SMEs มาแทน TFRS for NPAEs ที่ได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2554 
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และกิจการที่จะต้องใช้ TFRS for SMEs ให้ใช้หลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มแบบเดิม 
คือ เป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) แต่ TFRS for SMEs ยังคงมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อน  สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงได้แบ่งประเภทกิจการเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) กลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กรณีโครงสร้างการจัดการมีความ
ซับซ้อน (NPAEs ซับซ้อน) ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Thai Financial Reporting Standards for Small 
and Medium-size Entities – TFRS for SMEs) หมายถึง กิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มกิจการ โดยเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

1.1 กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือกิจการร่วมค้าของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

1.2 กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่มีเงินลงทุนในกิจการที่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะในฐานะบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
กิจการร่วมค้าของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือ 

1.3 กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ หรือกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่เป็นบริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าของกิจการที่ไม่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ 

(2) กลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กรณีโครงสร้างการจัดการไม่มีความ

ซับซ้อน (NPAEs ไม่ซับซ้อน) ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (Thai Financial Reporting Standards for Small 

and Medium-size Entities – TFRS for SMEs) หมายถึง กิจการที่ไม่มีส่วนได้

เสียสาธารณะที่ไม่ใช่กลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่มีความซับซ้อน 

ตาม (1) กล่าวคือ ถือหุ้นโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่ไม่ใช่ในนามนิติบุคคล  
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จากหลักเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มประเภทของกิจการข้างต้น สรุปได้ว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ไดแ้บ่งประเภทของกิจการเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) 

2. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กรณีโครงสร้างการจัดการมีความซับซ้อน 
(NPAEs ซับซ้อน) ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) 

3. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กรณีโครงสร้างการจัดการไม่มีความซับซ้อน 
(NPAEs ไม่ซับซ้อน) ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) 
 

ผู้ศึกษามีความเห็นส่วนตัวว่า การแบ่งกลุ่มของ TFRS for SMEs ที่จัดประเภทโดยการ
แบ่งกลุ่มกิจการซับซ้อนและไม่ซับซ้อน  มีหลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มที่เหมาะสม เพราะกิจการที่จัดอยู่ใน
กลุ่มท่ีซับซ้อน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่
รองรับการเติบโตในอนาคต  มีรายการทางบัญชีจ านวนมากและมีความยุ่งยากซับซ้อน รวมถึงอาจมี
การวางแผนกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์  ในขณะที่กิจการที่มีรายการทางบัญชีไม่มากและไม่ซับซ้อน
ถูกจัดรวมอยู่ในกลุ่มที่ไม่ซับซ้อน  รวมทั้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับรายได้ ทุนจด
ทะเบียน มูลค่าทรัพย์สินหรือจ านวนพนักงาน 

ในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีการแบ่งประเภทของกลุ่มกิจการที่ใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ประเทศสิงคโปร์ ก าหนดให้
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ได้แก่ รายได้รวมไม่เกิน 250 ล้านบาท  สินทรัพย์รวมไม่เกิน 
250 ล้านบาท และพนักงานไม่เกิน 50 คน (ต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ใน 3) และในประเทศสิงคโปร์มี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถปฏิบัติตามได้ 3 ระดับ 
ได้แก่ (1) SFRS แบบเต็มรูปเป็นมาตรฐานการบัญชีซึ่งสอดคล้องกับ IFRS  (2) SFRS for Small 
Entities เป็นมาตรฐานการบัญชีที่อิงมาจาก IFRS แต่มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ
ประเทศสิงค์โปร์ และ (3) SFRS for SMEs สอดคล้องกับ IFRS for SMEs โดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมเหมือนกับ SFRS for Small Entities แต่ทัง้ SFRS for Small Entities และ SFRS 
for SMEs มีหลักเกณฑ์เหมือนกัน คือ ต้องเข้าเง่ือนไขอย่างน้อย 2 ใน 3 
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ในขณะที่ประเทศพม่า ก าหนดให้ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ซึ่ง
เป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะทุกราย ต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศพม่า (Myanmar Financial Reporting Standards 
for SMEs : MFRS for SMEs) หากไม่ใช้  MFRS for SMEs ต้องใช้  Full MFRS  ส่วนในประเทศ
กัมพูชาได้ให้ทางเลือกส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ต้องตรวจสอบบัญชี ที่มีรายได้
มากกว่า 23 ล้านบาท หรือมีสินทรัพยม์ากกว่า 15 ล้านบาท หรือพนักงานมากกว่า 100 คน (ต้องเข้า
หลักเกณฑ์ 2 ใน 3) สามารถใช้ IFRS for SMEs หรือใช้ Full IFRS 

 
2.4 ประเทศในทวีปเอเชียที่ปฏิบัติตาม IFRS for SMEs 
 
 ประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียมีทั้งประเทศที่ประกาศใช้ IFRS for SMEs อย่างเป็นทางการ เช่น 
สิงคโปร์ พม่า และกัมพูชา เป็นต้น  ประเทศท่ีอยู่ระหว่างศึกษา เช่น ลาว จีน และเกาหลี เป็นต้น และ
ประเทศท่ีไม่มีแผนว่าจะใช้หรือไม่ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย  เป็นต้น 
 

ตารางที่ 2.3 
ตัวอย่างประเทศในทวีปเอเชียที่ปฏิบัติตาม IFRS for SMEs 

 
ประเทศ การประกาศใช ้ หลักเกณฑ์การใช ้ จ านวนระดับของ

มาตรฐาน 
การบังคับ

ใช้  
IFRS for 
SMEs 

สิงคโปร ์ ประกาศแล้ว รายได้น้อยกว่า 250 
ล้านบาท, สินทรัพย์รวม
ไม่เกิน 250 ล้านบาท 
และพนักงานไม่เกิน 50 
คน  
(เข้าหลักเกณฑ์ 2 ใน3 ) 

IFRS 3 ระดับ คือ 

IFRS, 

IFRS for SMEs และ 
SFRS for small 

entities 

บั งคับ ให้ ใ ช้  
IFRS for 
SMEs แ ต่
ส า ม า ร ถ
เลือกใช้ Full 
IFRS ได้ 

พม่า ประกาศแล้ว กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ 

2 ระดับ IFRS และ 
IFRS for SMEs 

ใ ห้  IFRS for 
SMEs เ ป็ น
ทางเลือก แต่
ถ้าไม่ ใช้ต้อง
ใช้ Full IFRS 
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ตารางที่ 2.3 

ตัวอย่างประเทศในทวีปเอเชียที่ปฏิบัติตาม IFRS for SMEs(ต่อ) 

ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  

ประเทศ การประกาศใช ้ หลักเกณฑ์การใช ้ จ านวนระดับของ
มาตรฐาน 

การบังคับใช ้
IFRS for 
SMEs 

กัมพูชา ประกาศแล้ว กิจการขนาดกลางและ
ข น า ด ย่ อ ม ที่ ต้ อ ง
ตรวจสอบบัญ ชีและ
รายได้มากกว่า 23 ล้าน
บาท  หรื อสิ นทรั พย์
มากกว่า 15 ล้านบาท 
หรือพนักงานมากกว่า 
100 คน 
(เข้าหลักเกณฑ์ 2 ใน 3) 

2 ระดับ IFRS และ
IFRS for SMEs 

บังคับใช้ 
IFRS for 
SMEs กับ

กิจการขนาด
กลางและ

ขนาดย่อมท่ี
ต้องตรวจสอบ
บัญชแีละถ้าไม่
ใช้ต้อง ใช้ Full 

IFRS 

ลาว อยู่ระหว่างศึกษา - 1 (+1)  คือ Local 
GAAP 

- 

จีน อยู่ระหว่างศึกษา ใช้ทั้งรายได้ สินทรัพย์
และพนักงานขึ้นอยู่กับ
ธุรกิจ 

2(+1) Local GAAP 
for M,L size, 

Local GAAP for S 
size 

- 

เกาหล ี อยู่ระหว่างศึกษา สินทรัพย์น้อยกว่า 300 
ล้ านบาท และไม่ จด
ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์ 

3(+1) IFRS, Local 
GAAP, Simplified 

Local GAAP 

- 

เวียดนาม ยังไม่ใช้ - 1 ระดับ  เวียดนาม 

อินโดนีเซีย ยังไม่ใช้ 2 ร ะ ดั บ  IFRS แ ล ะ 
Local GAAP 

- - 
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2.5 ปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม IFRS for SMEs ในต่างประเทศ 
 

การทบทวนวรรณกรรมในอดีตพบว่ามีงานวิจัยทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการถือปฏิบัติ
ตาม IFRS for SMEs ดังนี้ 

Anna Jordan (2013) กล่าวว่า ปัญหาที่ส าคัญในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) คือ เน้นการใช้มูลค่ายุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน 
ซึ่งเมื่อรายงานสินทรัพย์และหนี้สินที่มีเนื้อหาซับซ้อน หลักการดังกล่าวอาจแตกต่างกันมากระหว่าง
มูลค่าทางบัญชีและมูลค่ายุติธรรม รวมทั้งเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการจัดท างบการเงินให้แก่ SMEs 
ฉะนั้น IFRS for SMEs จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับ SMEs  ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
Seifert, Deborah L; Lindberg, Deborah L (2010) กล่าวว่า องค์กรที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ IFRS for 
SMEs ได้รับประโยชน์หลายประการเมื่อเทียบกับองค์กรที่ต้องใช้ Full IFRS  ทั้งเรื่องภาษาและเนื้อหา
กระชับท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น การเปิดเผยข้อมูลลดลง  เป็นที่ยอมรับของผู้ให้สินเชื่อ เจ้าหนี้และผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น  รวมทั้งเพ่ิมความเป็นมาตรฐานสากลให้กับบริษัทที่ได้รับเงินทุนจากต่างประเทศ 

งบการเงินของ SMEs มีผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงินประกอบการตัดสินใจไม่มาก  ดังนั้น เพ่ือ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดท างบการเงิน  การปฏิบัติตาม IFRS for SMEs ก็เพียงพอ  ซึ่งมีงานวิจัย
ของ ICAS (1998) และ Collis and Jarvis (2000) กล่าวว่า ในประเทศอังกฤษมีผู้ใช้งบการเงินของ
กิจการขนาดเล็ก ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ให้สินเชื่อ เจ้าหนี้การค้า และหน่วยงานภาครัฐ ในขณะที่ 
Paoloni and Demartini (1997) กล่าวว่า ในประเทศอิตาลีมีผู้ใช้งบการเงินเพียงสองกลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มหน่วยงานทางภาษีและธนาคาร และกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวมีขนาดเล็กจึงไม่
เหมาะสมหากจะปฏิบัติตาม IFRS 

ในขณะที่มีงานวิจัยบางส่วนให้ความเห็นว่าทุกกิจการควรปฏิบัติภายใต้ IFRS เดียวกัน  เช่น 
งานวิจัยของ Street and Larson (2004) และ IFRS Survey by Deloitte (2009) มีความเห็นว่า 
ประเทศที่มีการบังคับใช้ IFRS  เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนเพียงกลุ่มเดียว และให้บริษัทที่ไม่ได้จด
เบียนเลือกว่าจะใช้ US GAAP หรือ IFRS  จะส่งผลให้รายงานทางการเงินไม่ยั่งยืน เพราะไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้และท าให้งบการเงินมีคุณภาพต่ าลง  และถ้าก าหนดให้ทุกบริษัทใช้ IFRS ชุดเดียวกัน  
จะส่งผลให้การรายงานทางการเงินมีคุณภาพที่ดีขึ้น  เปรียบเทียบได้ ตลอดจนสามารถน างบการเงิน
ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Siam และ 
Rahahlet (2010) กล่าวว่า ในประเทศจอร์แดนให้การสนับสนุนให้ใช้ IFRS ในทุกกิจการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการจัดท างบการเงินตามมาตรฐาน  และสามารถสะท้อนรายการที่แสดงสถานะใน
รายงานทางการเงินของกิจการได้อย่างแท้จริง  
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บทที่ 3 
การศึกษาความแตกต่างระหว่าง TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  หากกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อมมาถือปฏิบัติ (TFRS for SMEs)  ซึ่งในบทนี้ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง 
ระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs รวมทั้งได้สัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี 
ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้ตรวจสอบบัญชี  ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาไดร้ับข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งและได้บรรยายในบทนี้เป็นล าดับถัดไป  

 
3.1 ความแตกต่าง ระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs  

 

ตารางที่ 3.1 

 เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs 

เนื้อหา TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน 

บทที่ 1 ค านิยาม กิ จ ก า ร ที่ ไ ม่ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย
สาธารณะ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มซับซ้อน และไม่ซับซ้อน 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน กิจการที่ไม่เป็นกิจการ
ที่ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย
สาธารณะ 

บทที่ 2 แ น ว คิ ด แ ล ะ
หลักการ 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและการวัด
มูลค่าด้วยราคายุติธรรม 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน ก าไรขาดทุนและการ
วั ดมู ลค่ าด้ วยราคา
ทุนเดิม 

บทที่ 3 การน าเสนองบ
การเงิน 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบ
กระแสเงินสด 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน งบก าไรขาดทุนและ
ไม่ได้ก าหนดให้ท างบ
กระแสเงิ นสด แต่
สามารถท าได้ตาม TAS 
7 
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ตารางที่ 3.1 

เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs (ต่อ) 

  

เนื้อหา TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน 

บทที่ 4 งบแสดงฐานะ
การเงิน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
และสินทรัพย์ชีวภาพที่แสดง
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมและวิธี
ราคาทุนต้องแยกแสดงรายการ 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ
สินทรัพย์ชีวภาพที่
แสดงด้วยวิธีมูลค่า
ยุติธรรมไม่ต้องแสดง
รายการ 

บทที่ 5 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จและงบ
ก าไรขาดทุน 

ก าหนดให้ท างบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ได้แก่ รายการก าไร
ข าดทุ นและรายการก า ไ ร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน ไม่ได้ก าหนดให้จัดท า
ง บ ก า ไ ร ข า ด ทุ น
เบ็ดเสร็จ 

บทที่ 6 ง บ แ ส ด ง ก า ร
เปล่ียนแปลงส่วน
ของเจ้าของและ
งบก าไรขาดทุน
และก าไรสะสม 

กิจการสามารถเลือกแสดงงบ
ก าไรขาดทุนและงบก าไรสะสม 
แทนงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของได้  หากการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
น้ัน เกิดจากก าไรหรือขาดทุน,
การแก้ไขข้อผิดพลาดในงวด
ก่อน, การจ่ายปันผลและการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน ไม่ให้ก าหนด 

บทที่ 7 งบกระแสเงินสด ก าหนดให้จัดท ากระแสเงินสด ปฏบัิติเหมือนซับซ้อน ไม่ได้ก าหนดให้จัดท า
แต่ เ ลื อ กปฏิ บัติ ไ ด้
ตาม TAS 7 
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ตารางที่ 3.1 

เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs (ต่อ) 

  

เนื้อหา TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน 

บทที่ 8 ห ม า ย เ ห ตุ
ป ร ะ ก อ บ ง บ
การเงิน 

ก าหนดอย่างชัด เจนว่ าต้อ ง
เปิดเผยเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้บริหารและแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่มีความส าคัญเกี่ยวกับ
ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น ข อ ง ก า ร
ประมาณการ 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน ไม่ได้ก าหนดชัดเจน 

บทที่ 9 งบการเงินรวม
และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ก าหนดให้จัดท างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ได้รับยกเว้นและไม่มี
แนวทางให้ปฏิบัต ิ

ไม่ได้ก าหนด 

บทที่ 10 น โ ย บ า ย ก า ร
บั ญ ชี  ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ประมาณการทาง
บั ญ ชี แ ล ะ
ข้อผิดพลาด 

เปลี่ยนราคายุติธรรมเป็นราคา
ทุ น ไ ม่ ถื อ เ ป็ น ก า ร เ ป ลี่ ย น
นโยบายการบัญชี 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน ไม่ได้ก าหนด 

บทที่ 11 เ ค ร่ื อ ง มื อ ท า ง
ก า ร เ งิ น ขั้ น
พื้นฐาน 

ก าหนดให้สินทรัพย์ทางการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินใช้ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย และให้พิจารณา
ขาดทุนจากการด้วยค่าด้วยวิธี
คิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสด 

ได้รับการยกเว้น แต่มี
แนวทางให้ปฏิบัต ิ

ก าหนดเฉพาะใน
ลูกหน้ีและเงินลงทุน 

บทที่ 12 ประเด็นเกี่ยวกับ
เ ค ร่ื อ ง มื อ ท า ง
การเงินอื่น 

ระบุเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยง
และความเสี่ยงที่จะป้องกัน และ
การวัดมูลค่ายุติธรรม 

ได้รับการยกเว้น แต่มี
แนวทางให้ปฏิบัต ิ

ไม่ ได้ระบุทั้ ง เ ร่ือง
เค ร่ืองมือ ป้องกัน
ความเสี่ยงและการ
วัดมูลค่ายุติธรรม 
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ตารางที่ 3.1 

 เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs (ต่อ) 

  

เนื้อหา TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน 

บทที่ 13 สินค้าคงเหลือ การเปลี่ยนแปลงราคายุติธรรม
ของตราสารที่ใช้ป้องกันความ
เสี่ยงโดยป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบ้ียหรือความเสี่ยง
จากราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ 
ต้องปรับราคาตามบัญชีของ
สินค้าโภคภัณฑ์น้ัน 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน ไม่ได้ก าหนด 

บทที่ 14 เ งิ น ล ง ทุ น ใ น
บริษัทร่วม 

สามารถเลือกการวัดมูลค่าด้วย
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย และ
มูลค่ายุติธรรม 

ได้รับยกเว้นและไม่มี
แนวทางให้ปฏิบัต ิ

วัดมูลค่าด้วยราคา
ทุน 

วิธีราคาทุน ให้ใช้ได้ เมื่อเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมไม่มีการซ้ือ
ขายในตลาดสาธารณะ 

วิธีส่วนได้เสีย ให้ใช้หลักการ
เหมือน Full TFRS 

วิธีมูลค่ายุติธรรม ให้เลือกใช้
ราคายุติธรรม แต่ถ้าต้องหา
ราคายุติธรรมแล้วท าให้ต้นทุน
สูง ให้ใช้ราคาทุนได ้

บทที่ 15 เงินลงทุนในการ
ร่วมค้า 

ก าหนดประเภทการร่วมค้า 
ได้แก่  การด า เ นินที่ควบคุม
ร่วมกัน ,สินทรัพย์ที่ควบคุม
ร่วมกัน และกิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน 

ได้รับยกเว้นและไม่มี
แนวทางให้ปฏิบัต ิ

ไม่ได้ก าหนด 
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ตารางที่ 3.1 

 เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs (ต่อ) 

  

เนื้อหา TFRS for SMEs TFRS for 
NPAEs ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน 

บทที่ 16 อสั งหา ริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 

วัดมูลค่าด้วยวิธีราคายุติธรรม
ทุกวันสิ้นรอบ หากไม่สามารถ
หาราคายุติธรรมได้ ต้องใช้ราคา
ทุนและใช้จนกว่าจะหามูลค่า
ยุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ  

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน วั ดมู ล ค่ าด้ วยวิ ธี
ราคาทุน 

บทที่ 17 ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 

วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหรือ
วิธีการตีราคาใหม ่

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน วั ดมู ล ค่ าด้ วยวิ ธี
ราคาทุน 

บทที่ 18 สิ น ท รั พ ย์ ไ ม่ มี
ตั ว ต น
นอกเหนือจากค่า
ความนิยม 

รับรู้รายจ่ายในการพัฒนาเป็น
ค่าใช้จ่ายทันที 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน รับรู้รายจ่ายในการ
พั ฒ น า เ ป็ น
สิ น ท รั พ ย์ ไ ม่ มี
ตั ว ต น เ มื่ อ เ ข้ า
เ งื่ อนไขการ รับ รู้
รายการ 

บทที่ 19 การรวมธุรกิจและ
ค่าความนิยม 

ก าหนดการรวมธุรกิจซ่ึงอิงตาม 
TFRS 3 แต่ต้นทุนที่เกิดจากการ
ซ้ือให้รวมเป็นต้นทุนของการ
รวมธุรกิจ 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน ไม่ได้ก าหนดการ
รวมธุรกิจ การรับรู้
และวัดมูลค่าของ
ค่าความนิยม 

บทที่ 20 สัญญาเช่า ก าหนดการประเมินสัญญาว่ามี
ข้อตกลงสัญญาเช่าหรือไม่ 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน ไม่ได้ก าหนด 

บทที่ 21 ป ร ะ ม า ณ ก า ร
ห น้ี สิ น  ห น้ี สิ นที่
อาจจะเกิดขึ้นและ
สินทรัพย์ที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

การวัดมูลค่าใช้การประมาณ
ด้ ว ย วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด  แ ต่ ห า ก มี
นัยส าคัญ ให้ใช้วิธีคิดลดมูลค่า
ปัจจุบัน 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน ก า ร วั ด มู ล ค่ า
ก าหนดให้ใช้การ
ประมาณด้วยวิธีที่
ดีที่สุด 
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ตารางที่ 3.1 

เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs (ต่อ) 

                                           
1 สภาวิชาชพีบัญชี อยู่ระหวา่งทบทวนว่าหากต้นทุนการกู้ยืมเข้าเงือ่นไขการรับรู้รายการ ให้รวมเป็น

ส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์ 
 

เนื้อหา TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน 

บทที่ 22 หน้ีสินและส่วนของ
เจ้าของ 

จัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินเป็น
หน้ีสินและทุน 

ได้รับการยกเว้น แต่มี
แนวทางให้ปฏิบัต ิ

ไม่ได้ก าหนด 

บทที่ 23 รายได ้ รั บ รู้ ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย
อสังหาริมทรัพย์เพียงวิธีเดียว คือ 
เมื่อโอน 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน เลือกรับรู้รายได้จาก
ก า ร ข า ย
อสังหาริมทรัพย์ได้ 3 
วิธี คือ เมื่อโอน ตาม
อัตราส่วนของงานที่ท า
เสร็จ หรือเงินค่างวดที่
ถึงก าหนดช าระ 

บทที่ 24 เงิ นอุ ดหนุนจาก
รัฐบาล 

ก าหนดให้รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไข และวัดมูลค่า
ยุติธรรมเมื่อได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

ปฏิบัติเหมอืนซับซ้อน ไมไ่ด้ก าหนด 

บทที่ 25 ต้นทุนการกู้ยืม รับรู้ต้นทุนการกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่าย

ทันทีที่เกิดในงวด1 

ปฏิบัติเหมอืนซับซ้อน รับรู้ต้นทุนการกู้ยืม
เป็นส่วนหน่ึงของราคา
ทุนของสินทรัพย์ 

บทที่ 26 การจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ 

ก าหนดให้รับรู้รายจ่าย ตาม TFRS 2 
เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

ได้รับการยกเวน้ แต่มี
แนวทางให้ปฏิบัต ิ

ไมไ่ด้ก าหนด 

บทที่ 27 การด้ อยค่ าของ
สินทรัพย์ 

ก าหนดให้ทดสอบด้อยค่าของ
สินทรัพย์เมื่อมีค่าบ่งชี้ว่าสินทรัพย์
น้ันอาจเกิดการด้อยค่า และประเมิน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ตาม TAS 
36 เร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ได้รับการยกเวน้ แต่มี
แนวทางให้ปฏิบัต ิ

ก าหนดใหล้ดมูลค่าใน
กรณีที่การดอ้ยค่าน้ัน
เป็นการดอ้ยค่าแบบ
ถาวร 
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ตารางที่ 3.1 

เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs (ต่อ) 

  

เนื้อหา TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน 

บทที่ 28  ผลประโยชน์
พนักงาน  

ถ้ามีต้นทุนไม่สูงมากให้รับรู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานโดยวิธีคณิตศาสตร์
ประกันภัย แต่ถ้าต้นทุนสูงให้
ใช้วิธีค านวณอยา่งง่าย 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน ประมาณภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของ
พนักงานด้วยการ
ประมาณการที่ดทีี่สุด 

ก าหนดให้รับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภัยเข้าก าไรหรือขาดทุน
หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน ไม่ไดก้ าหนดเร่ืองผล
ก าไรหรือขาดทุนจาก
หลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย แต่ใช้ 
TAS19 เรื่อง
ผลประโยชน์ของ
พนักงานได ้

บทที่ 29 ภาษีเงินได ้ ก าหนดให้รับรู้วิธีเดียว คือ 
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ตาม 
TAS 12 

ได้รับการยกเว้น แต่มี
แนวทางให้ปฏิบัต ิ

ก าหนดไว้ 2 วิธี คือ 
วิธีภาษีเงินได้ค้างจ่าย
และวิธีภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญช ี

บทที่ 30 การแปลงค่า
เงินตรา
ต่างประเทศ 

ก าหนดให้พิจารณาสกุลเงินที่
ใช้ในการด าเนินงานและการ
แปลงค่างบการเงินเงินของ
หน่วยงานต่างประเทศ 

ได้รับการยกเว้น แต่มี
แนวทางให้ปฏิบัต ิ

ไม่ไดก้ าหนด 

บทที่ 31 ภาวะเงินเฟอ้
รุนแรง 

ก าหนดส าหรับกิจการทีมีสกุล
เงินใช้ในการด าเนินงานเป็น
สกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มี
ภาวะเงินเฟอ้รุนแรง 

ได้รับการยกเว้นและ
ไมม่ีแนวทางให้ปฏิบัต ิ

ไม่ไดก้ าหนด 
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ตารางที่ 3.1 

เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs (ต่อ) 

 ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เนื้อหา TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน 

บทที่ 32 เหตุการณ์
ภายหลังวันสิ้น
รอบระยะเวลา
รายงาน 

เพิ่มตัวอย่างเหตุการณ์
ภายหลังวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานที่
ต้องปรับปรุงและไม่
ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน ก าหนดตัวอย่าง
เหตุการณ์ภายหลังวันส้ิน
รอบระยะเวลารายงานไว้
บางส่วน 

บทที่ 33 การเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่
เกี่ยวขอ้งกัน 

ก าหนดให้เปิดเผย
ข้อมูลของบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
โดยเปิดเฉพาะจ านวน
เงิน ยอดคงค้าง 
เงื่อนไขหลกัประกัน ค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หน้ี
สูญในงวด และจ านวน
เงินรวมค่าตอบแทน
ผู้บริหาร 

ได้รับการยกเว้น แต่มี
แนวทางให้ปฏิบัต ิ

ไม่ไดก้ าหนด แต่สามารถ
เลือกได้ตาม TAS 24 
เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บทที่ 34 กิจกรรมพิเศษ ก าหนดการรับรู้
สินทรัพย์ชีวภาพ 
ส ารวจและประเมินค่า
แหล่างทรัพยากรแร่  

ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน ไม่ไดก้ าหนด 

บทที่ 35 การเปลี่ยนแปลง
สู่มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงินส าหรับ
กิจการขนาด
กลางและขนาด
ย่อม 

ไม่ระบุรายละเอียด ปฏิบัติเหมือนซับซ้อน ไม่ไดก้ าหนด 
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 ตามตารางที่ 3.1 เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS 
for NPAEs  แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานดังกล่าวมีความแตกต่างกันในหลายบท และถ้าประกาศให้ใช้
พร้อมกันทั้ง 35 บท  อาจส่งผลต่อกิจการที่ไม่มีรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องและย่อมท าให้มีต้นทุน
มากขึ้นด้วย  สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงได้มีการผ่อนผันระยะเวลาและยกเว้นการปฏิบัติตาม TFRS for 
SMEs บางบท  ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.2 

สรุปจ านวนบทที่มีการผ่อนผันระยะเวลาและการยกเว้นการปฏิบัติตาม TFRS for SMEs 

 

ปีที่เร่ิมปฏิบัติ TFRS for SMEs หมายเหตุ 

ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน 

ปฏิบัติ พ.ศ. 2561 19 บท 16 บท  กิ จ ก า ร ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น  ไ ด้ แ ก่  บ ท ที่  
1,2,8,10,13, 

16,17,18,19,20,21,23,24,25,32 และ35  

 กิจการซับซ้อน เพิ่มอีก 3 บท คือ บทที่ 
26,27 และ31 

ผ่อนผันให้เริ่ม พ.ศ. 2562 8 บท 3 บท  กิจการไม่ซับซ้อน ได้แก่ บทที่ 7,28 
และ34 

 กิ จ ก า ร ซั บ ซ้ อ น  ไ ด้ แ ก่  บ ท ที่  
7,9,14,15,28,29,33 และ34 

ปฏิบัติ พ.ศ. 2562 4 บท 4 บท  บทที่ 3,4,5 และ 6 

ผ่อนผันให้เริ่ม พ.ศ. 2565 4 บท -  บทที่ 11,12,22,30 

บทที่ได้รับยกเว้น    

 มีแนวปฏิบัติ - 8 บท  บทที่ 11,12,22,26,27,29,30 และ 33 

 ไม่มีแนวปฏิบัติ - 4 บท  บทที่ 9,14,15 และ 31 

รวมท้ังสิ้น 35 บท 35 บท  

ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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ตามตารางที่  3.2  ได้สรุปเกี่ยวกับการผ่อนผันระยะเวลาและการยกเว้นการปฏิบัติตาม 
TFRS for SMEs ซึ่งกิจการที่ซับซ้อนต้องปฏิบัติตาม TFRS for SMEs โดยใช้เต็มรูปแบบทุกบท การ
ปฏิบัติเต็มรูปแบบดังกล่าว ไม่ได้ถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันทั้งหมดในปี พ.ศ. 2561 มีบางบทขยาย
ระยะเวลาในการปฏิบัติให้เริ่มใน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2565 แต่ส าหรับกิจการที่ไม่ซับซ้อนไม่ต้อง
ปฏิบัติตาม TFRS for SMEs ทุกบท  โดยได้รับการยกเว้นจ านวน 12 บท  ซึ่งการยกเว้นมีทั้งแนว
ปฏิบัติและไม่มีแนวปฏิบัติ  ผู้ศึกษามีความเห็นส่วนตัวว่า การผ่อนผันระยะเวลาและการยกเว้นการ
ปฏิบัติตาม TFRS for SMEs ถือว่ามีประโยชน์แก่กิจการ เพราะท าให้กิจการเกิดความคุ้นเคยโดยได้
ปรับตัวและเข้าใจมาตรฐานมากขึ้น  รวมทั้งไม่เพ่ิมภาระเรื่องค่าใช้จ่ายให้กิจการทั้งหมดในคราวเดียว 
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3.2 รายละเอียดความแตกต่าง ระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS for NPAEs 

 

 จากตารางที่ 3.1  ได้สรุปการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง TFRS for SMEs กับ TFRS 
for NPAEs  และในล าดับถัดไปจะกล่าวถึงความแตกต่างโดยละเอียดเพ่ือให้เห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น  โดยแยกเป็นแต่ละบท รวมทั้งสิ้น 35 บท  ดังนี้ 

 

 บทที่ 1 ค านิยาม 

 ค านิยามของลักษณะกิจการตาม TFRS for SMEs หมายถึง กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะหรือกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กิจการที่เป็นกลุ่ม
ซับซ้อน และไม่ซับซ้อน ซึ่งแตกต่างจาก TFRS for NPAEs ที่ไม่ได้แบ่งแยกว่าลักษณะของ
กิจการนั้นซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อน เพียงแต่ระบุว่าเป็นกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะเท่านั้น 
 

 บทที่ 2 แนวคิดและหลักการโดยท่ัวไป  

 TFRS for SMEs ก าหนดให้กิจการให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
เพ่ิมการจัดท ากระแสเงินสด ซึ่งแตกต่างจาก TFRS for NPAEs ไม่ได้ก าหนดให้กิจการต้อง
จัดท ากระแสเงินสด 

 TFRS for SMEs กล่าวถึง ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงิน ว่าข้อมูลในงบการเงิน
ต้องมีลักษณะเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลในงบการเงินต้องเข้าใจได้  ปราศจากข้อผิดพลาดและ
เชื่อถือได้ การแสดงข้อมูลควรให้ความส าคัญกับเนื้อหามากกว่ารูปแบบ ข้อมูลต้องมีความ
ครบถ้วน รวมทั้งต้องเป็นข้อมูลมีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ซึ่งได้อธิบายไว้อย่าง
ละเอียด  ซึ่งเดิม TFRS for NPAEs อธิบายว่าเป็นเพียงลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐานและ
ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม 

 TFRS for SMEs ให้เลือกแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเดียว) หรืองบก าไร
ขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินสองงบ) ซึ่ง TFRS for NPAEs ก าหนดให้
จัดท างบก าไรขาดทุน 
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 TFRS for SMEs ใช้หลักเกณฑ์การวัดมูลค่า คือ ราคาทุนเดิมและราคายุติธรรม ซึ่งการวัด
มูลค่าด้วยราคายุติธรรมเป็นหลักเกณฑ์ที่เพ่ิมเข้ามา จึงแตกต่างจาก TFRS for NPAEs ที่
ก าหนดให้ใช้ราคาทุนเดิม  
 

 บทที่ 3 การน าเสนองบการเงิน 

 ในงบการเงินของ TFRS for SMEs จะถือเป็นงบการเงินฉบับสมบูรณ์นั้น ต้องประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเดียว) หรืองบก าไรขาดทุน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินสองงบ) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ซึ่งแตกต่างจาก TFRS for NPAEs ที่
ไมไ่ด้ก าหนดให้ต้องท างบกระแสเงินสด  แต่กิจการสามารถท าได้โดยปฏิบัติตาม TAS 7 

 TFRS for SMEs ให้มีการจัดท างบก าไรขาดทุนและก าไรสะสมให้ท าแทนงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของได้  เมื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของเกิดจากก าไรหรือขาดทุน การจ่ายปันผล แก้ไขข้อผิดพลาดงวดก่อน และการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 
 

 บทที่ 4 งบแสดงฐานะการเงิน 

 TFRS for SMEs เพ่ิมเงื่อนไขหนี้สินหมุนเวียน คือ มีหนี้สินหมุนเวียนไว้เพื่อท าการค้าหาก าไร 
 TFRS for SMEs เพ่ิมข้อมูลที่ต้องน าเสนอในงบแสดงฐานะทางการเงิน ได้แก่ 

 สินทรัพย์ทางการเงิน 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่แสดงด้วยราคายุติธรรม 

 สินทรัพย์ชีวภาพ 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

 หนี้สินทางการเงิน 

 หนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ส าหรับงวดปัจจุบัน 

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ส่วนได้เสียทีไม่มีอ านาจการควบคุมแยกออกจากส่วนของผู้เป็นเจ้าของของ
บริษัทใหญ่และส่วนของเจ้าของที่จัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 
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 TFRS for SMEs ก าหนดให้เปิดเผยหุ้นทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยแยกเป็นหุ้น
ทุนแต่ละประเภทว่ามีจ านวนหุ้นจดทะเบียน จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็ม มูลค่า
หุ้น สิทธิ บุริมสิทธ์ และข้อจ ากัดของหุ้นแต่ละประเภท ข้อจ ากัดการจ่ายปันผลและจ่ายคืน
ทุน 

 

 บทที่ 5 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบก าไรขาดทุน 
 TFRS for SMEs ก าหนดให้งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสามารถเลือกแสดงเป็นงบการเงิน

แบบหนึ่งงบหรือสองงบ  ถ้าเลือกแสดงแบบหนึ่งงบต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการที่

เกิดขึ้นในงวด หากเลือกแบบสองงบต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกิดขึ้นในงวด 

เว้นแต่รายการทีต่้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซึ่งต้องแสดงแยกจากก าไรหรือขาดทุน 
 TFRS for SMEs เพ่ิมรายการที่ต้องแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้แก่ 

 ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุม
ร่วมกันตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ค่าใช้จ่ายภาษี 

 ยอดรวมของก าไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินได้จากการด าเนินงานที่ยกเลิก
และหลังภาษีเงินได้ที่รับรู้จากการวัดมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากต้นทุนในการ
ขายสินทรัพย์สุทธิที่เก่ียวกับการด าเนินงานที่ยกเลิก 

 รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าตามวิธี
ส่วนได้เสีย 

 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
 TFRS for SMEs ก าหนดให้เปิดเผยรายการแยกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้ 

 ก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจการควบคุม
และส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจการ

ควบคุมและส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่  
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 บทที่ 6 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้ข้อมูลที่ต้องแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ ได้แก่
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม แยกแสดงระหว่างผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่
มีอ านาจการควบคุม  และมูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวดและสิ้นงวด ที่เกิดจากก าไรหรือ
ขาดทุน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจ านวนเงินลงทุนที่ลงทุนโดยผู้เป็นส่วนของเจ้าของ 
เงินปันผล และการจ่ายคืนลักษณะอ่ืนให้ผู้เป็นเจ้าของ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ท าให้เสียการควบคุม รวมทั้งหากมีการปรับย้อนหลังต้องแสดงผล
กระทบจากการปรับย้อนหลังด้วย 

 TFRS for SMEs ให้จัดท างบก าไรขาดทุนและก าไรสะสมแทนงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของได้  เมื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเกิดจาก
ก าไรหรือขาดทุน การจ่ายปันผล แก้ไขข้อผิดพลาดงวดก่อน และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชี 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้แสดงก าไรสะสม ณ วันเริ่มรอบและสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
รวมทั้งหากมีการประกาศจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อผิดพลาดงวดก่อน และการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี กิจการต้องน าเสนอข้อมูลด้วย  

 

 บทที่ 7 งบกระแสเงินสด 

 TFRS for SMEs มีข้อก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องจัดท างบกระแสเงินสด และการจัดท างบ
กระแสเงินสดให้อิงตามข้อก าหนดของ TAS 7  ซึ่งแตกต่างจาก TFRS for NPAEs ที่ไม่ได้
ก าหนดให้จัดท างบกระแสเงินสด  แต่ถ้ากิจการใดเห็นถึงประโยชน์ อนุญาตให้จัดท างบ
กระแสเงินสดได้ตาม TAS 7 
 

 บทที่ 8  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 TFRS for SMEs ระบุว่าต้องเปิดเผยเรื่องที่มีข้อมูลส าคัญ ได้แก่ เรื่องนโยบายการบัญชีที่
ส าคัญ ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การวัดมูลค่า และนโยบายการบัญชีอ่ืน , การใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร  และแหล่งข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ  แตกต่าง
จาก TFRS for NPAEs ซึ่งก าหนดให้เปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินทั่วไป  โดยกล่าว
รวมว่าต้องเปิดเผยเรื่องการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สรุป
นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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 บทที่ 9 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้บริษัทใหญ่ต้องจัดท างบการเงินรวม  ซึ่งงบการเงินรวมต้องรวม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมดและงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ TFRS for NPAEs ไม่ได้
ก าหนดให้กิจการต้องจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

 บทที ่10 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

 TFRS for SMEs แตกต่างจาก TFRS for NPAEs  ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
ซึ่งหากกิจการหามูลค่าราคายุติธรรมไม่ได้แล้วได้เปลี่ยนไปใช้ราคาทุน กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  แต่ถ้าเป็นการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ จาก
เดิมใช้ราคาทุนแล้วเปลี่ยนเป็นการตีราคาใหม่ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและ
กิจการต้องเปลี่ยนราคาที่ตีใหม่ทันที 

 

 บทที่ 11 เครื่องมือทางการเงินขั้นพื้นฐาน 

 เครื่องมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐานใน TFRS for SMEs มีทั้งสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงิน ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนที่เพ่ิมเติมจาก TFRS for NPAEs จากเดิมที่มีเฉพาะในลูกหนี้
และเงินลงทุน  ซึ่งกิจการที่เก่ียวข้องทุกกิจการต้องปฏิบัติตาม บทที่ 11 เครื่องมือทางการเงิน
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

 บทที่ 12 ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินอื่น 

 TFRS for SMEs กล่าวว่าเครื่องมือทางการเงินอ่ืน ใช้กับเครื่องมือทางการเงินและรายการ
ทางบัญชีที่มีความซับซ้อนมากกว่าเครื่องมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งใน TFRS for NPAEs 
ไม่ได้ระบุเรื่องเครื่องมือทางการเงินอ่ืนไว้ 

 ไม่ต้องปฏิบัติตามเครื่องมือทางการเงินอ่ืน หากกิจการมีเฉพาะเครื่องมือทางการเงินขั้น
พ้ืนฐาน 

 วัดมูลค่าเริ่มแรกและภายหลังของเครื่องมือทางการเงินอ่ืนด้วยราคายุติธรรม แต่หากภายหลัง
ไม่สามารถหาราคายุติธรรมได้ให้ใช้ราคายุติธรรมล่าสุดรวมทั้งพิจารณาด้อยค่า 

 การบัญชีป้องกันความเสี่ยงต้องระบุเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงและความเสี่ยงที่

จะท าการป้องกัน  
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 บทที่ 13 สินค้าคงเหลือ 

 TFRS for SMEs เพ่ิมรายการต้นทุนอ่ืนของสินค้าคงเหลือ ที่ท าสินค้าคงเหลืออยู่ในสถานที่
และสภาพที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยหรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่กิจการถือไว้ 
ต้องปรับมูลค่าตามบัญชีของสินค้าโภคภัณฑ์ 

 

 บทที่ 14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 TFRS for SMEs เลือกได้ว่าใช้ราคาทุน ราคายุติธรรม หรือวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งแตกต่างจาก 
TFRS for NPAEs ให้ผู้ลงทุนรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยราคาทุน  

 ในกรณทีี่เงินลงทุนในบริษัทร่วม เลือกใช้ราคาทุน  ให้ราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าสะสม เฉพาะเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ไม่มีราคาซื้อขายเผยแพร่ในตลาดสาธารณะเท่านั้น 

 ในกรณีที่เงินลงทุนในบริษัทร่วม เลือกใช้ราคายุติธรรม  ให้เงินลงทุนเริ่มแรกรับรู้ด้วยราคาที่
ท าให้เกิดรายการ  แตห่ากราคายุติธรรมไม่น่าเชื่อถือและมีต้นทุนสูง ให้ผู้ลงทุนใช้ราคาทุนได้ 

 ในกรณีที่เงินลงทุนในบริษัทร่วม เลือกใช้วิธีส่วนได้เสีย  ให้เงินลงทุนเริ่มแรกรับรู้ด้วยราคาที่
ท าให้เกิดรายการ 

 ปรับปรุงรายการก าไรหรือขาดทุนและในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตาม
สัดส่วนการลงทุนเพื่อให้เห็นส่วนแบ่งที่เกิดขึ้นจริง 

 วันที่ในงบการเงินของบริษัทร่วมและผู้ลงทุนต้องเป็นวันที่เดียวกัน หากเป็น

คนละวันผู้ลงทุนต้องใช้งบการเงินล่าสุดของบริษัทร่วมและปรับปรุงด้วย

รายการหรือเหตุการณ์ท่ีมีสาระส าคัญ 

 หากผู้ลงทุนขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและท าให้เกิดการสูญเสียอิทธิพล
อย่างมีสาระส าคัญ เงินลงทุนส่วนที่เหลือต้องคงไว้ด้วยราคายุติธรรม แต่
หากการสูญเสียอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญด้วยสาเหตุอ่ืนให้คงราคาไว้ตาม
ราคาทุนเริ่มแรก 
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 บทที่ 15 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 TFRS for SMEs จัดประเภทเงินลงทุนในการร่วมค้า ไว้ 3 ประเภท ได้แก่ การด าเนินที่
ควบคุมร่วมกัน สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน  และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน แต่ TFRS for 
NPAEs ไม่ได้ก าหนดรูปแบบประเภทเงินลงทุนการร่วมค้าไว้ 

 TFRS for SMEs ให้เงินลงทุนในการร่วมค้า ประเภทกิจการที่ควบคุมร่วมกัน สามารถเลือกใช้

วิธีการวัดมูลค่าในงบการเงินรวมและไม่ใช่งบการเงินของกิจการ โดยใช้วิธีราคาทุน ราคา

ยุติธรรม และวิธีส่วนได้เสีย แต่ TFRS for NPAEs ก าหนดให้งบการเงินเฉพาะกิจการและ

ต้องใช้วิธีราคาทุน 

 

 บทที่ 16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 TFRS for SMEs เพ่ิมทางเลือกการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จากเดิม TFRS 
for NPAEs มีเพียงราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า และได้เพ่ิมวิธีการ
วัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม ทั้งนี้หากกิจการใดไม่สามารถหาราคายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ 
กิจการต้องโอนจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนทั้งหมด โดยจัดประเภทรวมอยู่ใน
รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ส าหรับการโอนจัดประเภทดังกล่าวต้องใช้ราคาตามบัญชี
ในการโอน 
 

 บทที ่17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 TFRS for SMEs ระบุว่าต้นทุนที่เกิดจากการกู้ยืมไม่สามารถน ามารวมเป็นต้นทุนของที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งแตกต่างจาก TFRS for NPAEs ที่ให้รวมเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ได้ 
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 บทที่ 18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกเหนือจากค่าความนิยม 

 TFRS for SMEs ระบุว่ากรณีที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตันที่ไม่ใช่ค่าความนิยมเกิดขึ้นภายในกิจการ 
ต้องรับรู้รายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนากิจการเป็นรายจ่าย เว้นแต่เข้าหลักเกณฑ์การ
รับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตันที่ไม่ใช่ค่าความนิยม ซึ่งถ้าเป็น TFRS for NPAEs หาก
เกิดต้นทุนในการพัฒนา กิจการสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขทุก
ข้อ 

 TFRS for SMEs มีข้อยกเว้นไม่ต้องรับรู้รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการ
รวมธุรกิจ ได้แก่ ไม่สามารถแยกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากค่าความนิยมได้ หรือแยก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากค่าความนิยมได้ แต่ไม่สามารถหาราคายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ 
ซึ่งใน TFRS for NPAEs ไม่ได้ก าหนดเรื่องการรวมธุรกิจไว้ 
 

 บทที่ 19 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม 

 TFRS for SMEs ก าหนดหลักการในวันที่รวมธุรกิจ ได้แก่ การระบุผู้ซื้อ การวัดมูลค่าต้นทุน
การรวมธุรกิจ  ซึ่งต้นทุนจากการซื้อธุรกิจต้องรวมเป็นต้นทุนทางตรง รวมทั้งต้องปันส่วน
ต้นทุนดังกล่าวให้สินทรัพย์ หนี้สินและประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  และค่าความนิยมที่
ได้มาในวันที่รวมธุรกิจและภายหลังจากวันที่รวมธุรกิจ ซึ่งค่าความนิยมต้องตัดจ าหน่ายตาม
อายุการให้ประโยชน์ หากกิจการไม่สามารถก าหนดระยะเวลาได้ ให้ตัดจ าหน่ายไม่เกิน 10 ปี 
ในขณะที่ TFRS for NPAEs  ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการรวมธุรกิจไว้ 

 การรวมธุรกิจภายใต้ TFRS for SMEs ให้ครอบคลุมกับการรวมธุรกิจทุกประเภท ยกเว้น การ
รวมธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน การรวมธุรกิจในลักษณะการร่วมค้า และการซื้อ
สินทรัพย์ 
 

 บทที่ 20 สัญญาเช่า 

 TFRS for SMEs เพ่ิมข้อบ่งชี้เกี่ยวกับสถานการณ์ซึ่งต้องจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน ได้แก่  

 ผู้เช่าต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้นหากผู้เช่ายกเลิกสัญญา 

 ผู้เช่าได้รับผลก าไรหรือขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่าคงเหลือ 

 ผู้เช่าต่อสัญญาเช่าครั้งท่ีสอง ค่าเช่าต่ ากว่าราคาในตลาดอย่างมีนัยส าคัญ 
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 TFRS for SMEs ไม่ได้ระบุร้อยละของอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ร้อยละของมูลค่า
ยุติธรรม แตกต่างจาก TFRS for NPAEs  ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน  

 TFRS for SMEs ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่า หากกิจการมีข้อตกลงเกี่ยวกับการโอน
สิทธิการใช้สินทรัพย์ การให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์แลกกับค่าตอบแทนซึ่งมีสาระส าคัญใน
การเช่าสินทรัพย์ 

 

 บทที่ 21 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้น  

 TFRS for SMEs ก าหนดให้วัดมูลค่าการประมาณการหนี้สินด้วยจ านวนประมาณการที่ดีที่สุด
ของจ านวนที่ต้องช าระภาระผูกพัน แต่หากจ านวนที่ต้องน าไปช าระภาระผูกพันมีสาระส าคัญ
ให้ใช้วิธีคิดลดมูลค่าปัจจุบัน แตกต่างจาก TFRS for NPAEs กล่าวเพียงว่าให้เป็นประมาณ
การที่ดีสุดที่ต้องน าไปจ่ายช าระภาระผูกพัน 
 

 บทที่ 22 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

 TFRS for SMEs ก าหนดหลักการการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินเป็นหนี้สินหรือส่วน
ของเจ้าของ และตราสารทุนที่ออกให้ผู้ลงทุนในตราสารทุน ซึ่งใน  TFRS for NPAEs ไม่ได้
ก าหนดไว้ 
 

 บทที่ 23 รายได้ 

 TFRS for SMEs ก าหนดการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เหลือเพียงวิธีเดียว คือ 
เมื่อโอนเท่านั้น แตกต่างจาก TFRS for NPAEs ซึ่งสามารถรับรู้ได้ 3 วิธี ได้แก่ รับรู้ทั้งจ านวน 
รับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จ หรือรับรู้ตามเงินค่างวดที่ถึงก าหนดช าระ 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้กิจการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง แต่  
TFRS for NPAEs เลือกรับรู้ได้ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหรือวิธีอ่ืน 

 TFRS for SMEs ก าหนดการรับรู้รายได้เกี่ยวกับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยก าหนดให้
กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของแต้มสะสมเกี่ยวกับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าแล้วรับรู้รายการ
ตามจ านวนแต้มที่ได้สะสมไว้ แต่ TFRS for NPAEs ไม่ก าหนดเรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่
ลูกค้า 
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 บทที่ 24 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้รอตัดบัญชีจนกว่ากิจการได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ ซึ่ง 
TFRS for NPAEs ไม่ได้ก าหนดไว้ 
 

 บทที่ 25 ต้นทุนการกู้ยืม 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้ต้นทุนการกู้ยืมทั้งหมดรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในงวด
ที่เกิดรายการ  ซึ่ง TFRS for NPAEs ให้รวมต้นทุนที่เกิดจากการกู้ยืมรับรู้รวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์ 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม แต่ต้องเปิดเผยต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยทั้งหมด หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมให้เข้าก าไร

ขาดทุน ซึ่งแตกต่างจาก TFRS for NPAEs ที่ก าหนดให้เปิดเผยจ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวม

เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่างงวด และอัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของ

สินทรัพย์ที่ใช้ค านวณต้นทุนการกู้ยืม 

 

 บทที่ 26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 TFRS for SMEs ได้ก าหนดการจ่ายโดยหุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ่งจ่ายโดยให้เงินสด มีการออกตรา
สารทุน หรืออาจให้ทางเลือกว่าให้เป็นเงินสดหรือออกตราสารทุน แตกต่างจาก TFRS for 
NPAEs ซ่ึงไม่ได้ก าหนดเรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑไ์ว้ 

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น กิจการต้องใช้ล าดับขั้น 3 ล าดับ ดังนี้ 

 ถ้าในตลาดก าหนดราคาตราสารทุน ให้ใช้ราคาตามท่ีได้ก าหนด 

 ถ้าในตลาดไม่ได้ก าหนดไว้ ให้วัดมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ข้อมูลเฉพาะกิจการ 
เช่น รายการล่าสุดในหุ้น การประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เป็นอิสระต่อกิจการ 

 ให้วัดมูลค่ายุติธรรมทางอ้อมด้วยการประเมินมูลค่าที่ใช้ข้อมูลตลาด หาก
ไม่ได้ก าหนดราคาและวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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 บทที่ 27 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้กิจการประเมินการเกิดด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ โดยให้
เปรียบเทียบสินค้าคงเหลือแต่ละรายการ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับราคาขายหักต้นทุน
ทั้งหมด หากสินค้าคงเหลือเกิดการด้อยค่า ต้องลดมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ โดยรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน แต่ TFRS for NPAEs ก าหนดให้ปรับลดมูลค่าให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับ และหากงวดใดมีการปรับลดมูลค่า ให้รับรู้มูลค่าที่ปรับลดลงนั้นเป็นต้นทุนขาย 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้พิจารณาว่าสินทรัพย์อ่ืนเกิดการด้อยค่าหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
ข้อบ่งชี้ ซึ่งได้แก่ข้อบ่งชี้ชั่วคราวและข้อบ่งชี้ถาวรโดยต้องพิจารณาทั้งข้อมูลภายในและข้อมูล
ภายนอก  ซึ่งใน TFRS for NPAEs ก าหนดเฉพาะข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าที่มีมูลค่าลดลงอย่าง
ถาวร 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้เลือกวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยใช้มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

ในการขายหรือมูลค่าจากการใช้แล้วแต่อย่างใดจะต่ ากว่า แต่ TFRS for NPAEs ให้ใช้ราคา

ขายหักด้วยต้นทุนในการขาย 

 

บทที่ 28 ผลประโยชน์พนักงาน 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้กิจการต้องใช้วิธีการทางบัญชีตามหลักการ TAS 19  ซึ่งแตกต่าง
จาก TFRS for NPAEs ทีไ่ม่ได้ก าหนดเรื่องผลประโยชน์พนักงานไว้ แต่อนุญาตให้เลือกปฏิบัติ
ได้ตาม TAS 19 

 TFRS for SMEs กล่าวว่า หากกิจการมีต้นทุนไม่สูงมากให้ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย โดยใช้ข้อ
สมมติตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  แต่ถ้ามีต้นทุนสูงให้ใช้วิธีค านวณอย่างง่าย 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเข้าก าไร
หรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน แต ่TFRS for NPAEs ไม่ได้ก าหนด 
 

 บทที่ 29 ภาษีเงินได้ 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้กิจการบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งอิงตาม TAS 12 โดย
ไม่มีข้อยกเว้นเรื่องการรับรู้รายการ ณ วันแรกในเรื่องการรวมธุรกิจ  แต่ TFRS for NPAEs 
ก าหนดให้กิจการบันทึกภาษีเงินได้ตามวิธีภาษีเงินได้ค้างจ่าย เว้นแต่ได้ปฏิบัติตาม TAS 12 
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 บทที่ 30 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้กิจการระบุสกุลเงินที่ใช้ส าหรับด าเนินกิจการ โดยอิงตาม TAS 
21 แต่ TFRS for NPAEs ไม่ได้ก าหนดให้ต้องระบุสกุลเงินตราต่างประเทศที่กิจการใช้ในการ
ด าเนินกิจการ แต่ต้องปฏิบัติตามในเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 
 

 บทที่ 31 ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้ปฏิบัติกับกิจการที่มีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงิน

ของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง  ซ่ึง TFRS for NPAEs ไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

 บทที่ 32 เหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 TFRS for SMEs เพ่ิมเหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุงและไม่
ต้องปรับปรุง 

 รายการที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ 

 ใช้ราคาที่ขายสินค้าคงเหลือ ซ่ึงขายภายหลังวันสิ้น อบระยะเวลาในรายงาน  
เพ่ือประเมินการด้อยค่า 

 ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ซื้อหรือสิ่งตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ขาย  ซึ่งได้ก าหนด
ไว้หลังรอบระยะเวลาในรายงาน  

 ส่วนแบ่งก าไรหรือการจ่ายโบนัส ที่ได้ก าหนดให้จ่ายภายหลังวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 

 การทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่แสดงว่างบการเงินของกิจการไม่ถูกต้อง 
 รายการที่ไม่ต้องปรับปรุง 

 ลูกหนี้ที่เกิดจากดุลยพินิจหรือค าพิพากษาในชั้นศาลซึ่งเป็นประโยชน์แก่
กิจการ 

 ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ไม่ต้องปรับปรุง เช่น การรวมธุรกิจหรือจ าหน่ายบริษัท
ย่อยท่ีส าคัญ,ประกาศยกเลิกแผนการด าเนินงาน,อัคคีภัยท าให้เกิดความเสีย
ภายแก่โรงงาน,การประกาศการปรับโครงสร้างที่ส าคัญ เป็นต้น 
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 บทที่ 33 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน  เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้พิจารณาเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิด ในขณะที่ 
TFRS for NPAEs ไม่ได้ก าหนดใหต้้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว แต่ถ้ากิจการใดเห็นถึงประโยชน์ 
สามารถเปิดเผยได้และให้ถือปฏิบัติตาม TAS 24 

 รายการที่ต้องเปิดเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 

 ความสัมพันธ์ของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารบุคคลส าคัญ ซึ่งต้องแสดงเป็นยอดรวม 

 จ านวนเงินของรายการที่ให้แกบุ่คคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 จ านวนคงค้าง ข้อก าหนด เงื่อนไข หลักประกัน 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากยอดคงค้าง 

 หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดข้ึนในงวด 
 

 บทที่ 34 กิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้กิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การเกษตรกรรม การ
สกัดแร่ และข้อตกลงสัมปทานบริการ มีแนวทางในการจัดท ารายงานการทางการเงิน  ซึ่ง
TFRS for NPAEs ไม่ได้ก าหนดไว้ 

 การเกษตรกรรม 

 รับรู้สินทรัพย์ชีวภาพ ณ วันเริ่มแรก และวันสิ้นรอบระยะเวลาในรายงาน 
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขาย 

 รับรู้ผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากสินทรัพย์ชีวภาพด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว 

 การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพให้ใช้มูลค่ายุติธรรม หากไม่สามารถหาได้
โดยง่ายหรือต้องใช้ความพยายามจนท าให้เกิดต้นทุนมาก ให้รับรู้ด้วยราคา
ทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
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 การสกัดแร่ 

 รับรู้รายการสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและการประเมินค่าเริ่มแรกด้วย
ราคาทุน หลังจากนั้นปฏิบัติตามบทที่ 17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บทที่
18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกเหนือจากค่าความนิยม และบทที่ 21 ประมาณ
การหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และต้องประเมิน
การด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้ ตามบทท่ี 27 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

 ข้อตกลงสัมปทานบริการ ประเภทที่ผู้ประกอบการได้รับเป็นสินทรัพย์ทาง

การเงิน ให้รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม หลังจากนั้นปฏิบัติตามบทที่  11 

เครื่องมือทางการเงิน และบทที่ 12 ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

อ่ืน 

 ข้อตกลงสัมปทานบริการ ประเภทที่ผู้ประกอบการได้รับเป็นสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน โดยเริ่มแรกให้รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมและหลังจากนั้นปฏิบัติตามบท
ที่ 18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกเหนือจากค่าความนิยม 

 รายได้จากการให้ด าเนินงานรับรู้รายได้ตามบทที่ 23 รายได้ส าหรับการ
ให้บริการ 
 

 บทที่ 35 การเปลี่ยนแปลงสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

 TFRS for SMEs ก าหนดให้ทุกกิจการที่เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ง  TFRS for 
NPAEs ไม่ได้ก าหนดไว้ 
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3.3 บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัตติาม TFRS for SMEs 

 จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม TFRS for SMEs  ซึ่ง
ได้สัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบัญชี ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย  และผู้ตรวจสอบบัญชี  ซึ่ง
แต่ละท่านมีมุมมองและความคิดเห็น  ดังนี้ 

 
 3.3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากเดิมปฏิบัติตาม TFRS for NPAEs 
เปลี่ยนเป็น TFRS for SMEs : มุมมองของอาจารย์มหาวิทยาลัย 2 ท่าน 

 
  มุมมองของของอาจารย์มหาวิทยาลัย ท่านที่ 1 

  “การปฏิบัติตาม IFRS for SMEs เป็นมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับกันทั่ว

โลก เพราะฉะนั้นหากประเทศไทยเราได้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ย่อมท าให้งบ

การเงินได้รับความน่าเชื่อถือตามไปด้วย เพราะมาตรฐานการบัญชีนี้เป็นมาตรฐานการบัญชีที่ มาจาก 

IFRS ซึ่งเมื่อเวลาที่กิจการไปขอสินเชื่อ กิจการก็ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน  การกู้ยืมเงิน

อยู่บนตัวเลขที่น่าเชื่อถือ” 

  “ส าหรับการแบ่งกลุ่มกิจการเป็น 2 กลุ่ม คือ ซับซ้อนและไม่ซับซ้อน ก็ถือว่าโอเค 

เพราะกิจการนั้นหากต้องไปใช้มาตรฐานสากล ก็ยังมีบริษัทขนาดเล็กที่มีความไม่พร้อมที่จะใช้

มาตรฐานการบัญชีอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งก็ต้องให้บริษัทท่ีมีขนาดเล็กเหล่านั้นใช้มาตรฐานการบัญชีให้มี

ความเหมาะสมกับกิจการของเขา แล้วแยกส่วนออกเป็นกลุ่มทีไม่ซับซ้อน ซึ่งกิจการที่ไม่ซับซ้อนก็

คล้ายกับ NPAEs ถือว่าไม่ได้เป็นภารเพิ่มเติมมากมากนัก ยกเว้นงบกระแสเงินสดที่ต้องจัดท า” 

  “การปฏิบัติตาม TFRS for SMEs ถือว่าได้รับประโยชน์ เพราะข้อมูลในงบการเงิน

ได้รับการยอมรับมากขึ้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดอยู่บนมาตรฐานที่เป็นสากล ถ้างบการเงินมีความโปร่งใส 

เวลาไปกู้ยืมเงินนั้น ส่งผลให้ต้นทุนในการกู้ยืมเงินต่ าลง ซึ่งผู้กู้ยืมไม่ได้มานั่งนึกถึงเรื่องความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้น จากการที่มาตรฐานไม่เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งส าหรับประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ คือ เป็นที่

ยอมรับด้วยในภาครวม เพราะจะมีหน่วยงานเข้ามาประเมินว่ามาตรฐานของบ้านเราไปถึงไหนแล้ว ใน

เวทีนานาชาติมีการยอมรับกันมากขึ้น มีหน่วยงานก ากับดูแล รวมทั้งมองในมุมประเทศสมาชิก

อาเซียนก็มีการใช้มาตรฐานส าหรับ SMEs หลายประเทศแล้ว :ซึ่งงบการเงินก็สามารถเปรียบเทียบกัน

ได้  แล้วกรณีที่เป็นบริษัทย่อยและบริษัทแม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง IFRS for SMEs หลักการรับรู้
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รายการและการวัดมูลค่าเหมือนกับชุดใหญ่เลย ดังนั้นแล้วเมื่อน างบการเงินมาท า Consolidate ก็จะ

ง่ายขึ้น” 

  “อาจารย์มองว่าการให้ความรู้กับคนที่ท าไม่เป็น ให้ท าเป็น ท าให้เขาเข้าใจและต้อง

ท าให้ได้ โดยเฉพาะงบกระแสเงินสด เพราะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ที่ประเทศชาติเราตั้งจัดท าได้แล้ว 

เพราะงบการเงินที่สมบูรณ์ต้องมีงบกระแสเงินสด ซึ่งการจัดท างบกระแสเงินสดก็ไม่ได้ยุ่งยาก ซึ่งที่ทุก

วันนี้ไม่ได้ท ากันเพราะ NPAEs ไม่ได้ให้ท า ซึ่งปัจจุบันก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องพัฒนางบการเงินให้มีข้อมูลที่

สมบูรณ์มากขึ้น ส าหรับผู้ใช้งบการเงินเอง” (ผศ.ดร.ก อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย) 

 

  มุมมองของอาจารยม์หาวิทยาลัย ท่านที่ 2   

  “ผมมีความเห็นว่า กิจการประเภทซับซ้อนมีผลแน่นอน เพราะ Financial 

instruments มาแบบเต็มๆ ในปี 2565 ปัญหา คือ พวก SMEs ซับซ้อนจะท าอย่างไร ซ่ึงถ้าบริษัทเป็น

ลูกของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แล้วบริษัทแม่ใช้แบบเต็มรูปไปแล้ว และบริษัทลูกจะใช้แบบฉบับ

ของ SMEs ในปี 2565 แต่ก็ไม่รู้ว่าต่างประเทศจะแก้มาตรฐานอีกไหม แก้ปีอะไร ซึ่งถ้ามีการแก้อีก

ตามท่ีเคยได้ Survey กันมา คือ 2010 , 2015 และ 2020 ผมมองว่าประเภทซับซ้อนได้รับผลกระทบ

ตามมาแน่นอน  ในมุมของกิจการทีไม่ซับซ้อน สบายมากอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิด เพราะกิจการไม่

ซับซ้อนอยู่แล้ว แต่ก็เหมือนเป็นการไม่ฝึกคนกันเลย คือ ถ้านักธุรกิจบอกว่า ฉันก าลังจะเข้าตลาด เดิม

บริษัทใช้ NPAEs แล้ววันที่บริษัทเข้าตลาดและกระโดดไปใช้ชุดใหญ่ ซึ่งแบบนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลย

นะ ซึ่งถ้าเปลี่ยนไปใช้ชุดใหญ่นี้ คือ ขึ้นได้อย่างเดียว ลงไม่ได้นะ  สมมติว่า บริษัทเคยเป็นลูกของ 

Listed บริษัทเคยเป็นย่อย Listed  บริษัทเคยเป็นร่วม Listed  แล้ววันดีคืนดีเขาบอกว่าเขาไม่เอาเรา

แล้ว บริษัทเหล่านั้นจะท ายังไง ก็ต้องคาราคาซังค้างไว้แบบนั้นเป็นปีก่อนเนอะ  ซึ่งเคยมีนักวิชาการ

บ้างท่านให้ความเห็นว่าสามารถเปลี่ยนได้เลยทันที  ซึ่งเรามองว่ามันไม่ใช่  เราเทียบกับไปปี 2554 เรา

น ามาตรฐานชุดเก่ามาตัดต่อให้เป็น NPAEs เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ พวกระหว่างทางนี้ล าบากมาก  

ซ่ึงต่างจังหวัดนี้ยิ่งล าบากใหญ่เลย” 

  “ในส่วนข้อเสนอแนะ ผมก็ยังก่ึงๆกลางๆ ถ้ามองในมุมของผู้ปฎิบัติผมว่าก็ยังยากอยู่

มาก คือ อย่าง Consolidate ที ่SMEs ให้ใช้ในปี 2565 ผมก็มองว่าไม่ตอบโจทก์ เพราะว่าขนาดพวก

ที่ต้องท า Consolidate ที่เป็นของ Listed Company ยังหาคนท า Consolidate ไม่ได้เลย และยังมี
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ปัญหาในการท า แล้วพวกท่ีอยู่ข้างนอกตลาด ที่เป็น SMEs จะไม่มีปัญหาเลยหรือ เพราะฉะนั้นถ้าหาก

ธุรกิจเล็กๆที่เขายังไม่พร้อม ก็ให้เขาเดินต่อไปแบบปกติก่อน ผมก็ยังเดินไปได้นะ” (ดร.ข อาจารย์

พิเศษ) 

 

 3.3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากเดิมปฏิบัติตาม TFRS for NPAEs 
เปลี่ยนเป็น TFRS for SMEs : มุมมองของผู้ตรวจสอบบัญชี 
 

  “การปฏิบัติตาม TFRS for SMEs โดยส่วนตัวเลย ที่เข้าใจก็แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

ซับซ้อนกับไม่ซับซ้อน ซึ่งของกิจการประเภทไม่ซับซ้อนก็เหมือนเดิม และเพ่ิมการจัดท า Cash flow 

ส่วนที่ซับซ้อน มีทั้งดีและไม่ดี ถ้ามองว่าเป็นลูกของบริษัทแม่ ซึ่งอยู่ในตลาดที่จ าเป็นต้องใช้ชุดใหญ่อยู่

แล้ว ผมมองว่าใกล้เคียงกัน ไม่น่ามี Effects ส่วนบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ หรือ corporate 

ซึ่งถูกนิยามอยู่ในประเภทซับซ้อน ผมก็มองว่าถ้าเราต้องการให้เป็นสากล สมมติว่าบริษัทดังกล่าว

ต่อไปอาจต้องการขายหรือมีนักลงทุนเข้าต่างชาติมาซื้อต่อ ผมมองว่าเราก็ควรใช้ตัวที่เป็น standard 

มากขึ้น แต่ก็มีข้อเสียที่ท าให้กิจการมีการแบกรับต้นทุนค่อนข้างสูงเกี่ยวกับการหาพนักงานที่มีความรู้

ความสามารถเข้ามาท างาน ซึ่งผมมองว่าการเปลี่ยนแปลงมาใช้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย” 

  “ส าหรับการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มใช้หลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มที่เข้าใจง่าย คือถ้า

ออกมาในรูปแบบที่บอกว่าถือหุ้นโดยบริษัทหรือนิติบุคคลก็จัดเป็นซับซ้อน แต่ถ้าถือหุ้นโดยบุคคล

ธรรมดาก็เป็นไม่ซับซ้อน ผมว่าเข้าใจง่ายและไม่ต้องมานั่งถกเถียงว่าคุณต้องท าหรือไม่ต้องท า แต่โดย

ส่วนตัวผมมองว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ ควรจะมี Option เพ่ิมเติม เช่น มีบางกลุ่มถือหุ้นโดยบริษัทก็จริง 

และเป็นการถือหุ้นโดยการวางแผนภาษี หรือเป็นการบริหารจัดการกลุ่มโครงสร้างของบริษัท ซึ่งไม่ใช่

กลุ่มท่ี Built บริษัทข้ึนมาเพ่ือขายต่อให้นักลงทุนหรือไม่ได้ถือหุ้นโดยต่างชาติ ผมก็มองว่าเป็นการเพ่ิม 

Cost โดยใช่เหตุ” 

  “ผมมีความเห็นส่วนตัวว่าอยู่ที่ตัวบริษัทมากกว่า ว่าเขาวางบริษัทไว้อย่างไร ซึ่งถ้า

เขาเปิดบริษัทขึ้นมาโดยไม่ได้ต้องการไปยุ่งเกี่ยวกับใคร ผมมองว่าควรจะเป็น NPAEs เหมาะสมแล้ว 

เพราะอ่านมาตรฐานที่ใกล้เคียงชุดใหญ่ยิ่งอ่านยาก ผมว่าบางทีก็เยอะเกินไป เอาจริงๆถ้าเป็นชุดใหญ่ 

นักบัญชีที่เข้าใจจริงก็หาได้ยาก ซึ่ง NPAEs ก็เหมาะสมแล้ว ซึ่งถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งบริษัทต้องการที่
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จะเข้าตลาด สุดท้ายเขาก็ต้องปรับมาใช้ชุดใหญ่อยู่ดี เพราะมันโดนบังคับโดยกฎอยู่แล้ว” (ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย ประสบการณ์การท างาน 15 ปี)   
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บทที่ 4  
สรุปผลการศึกษา ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 

 

ในบทนี้ได้ท าการสรุปผลการศึกษา รวมทั้งข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะหากในอนาคตมีผู้สนใจ
ต้องการวิจัยและศึกษา เรื่อง “ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาปฏิบัติ (TFRS for SMEs)”     

 
4.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเกี่ยวกับ “ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาปฏิบัติ (TFRS for SMEs)” ในความเห็นของผู้ศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า การถือปฏิบัติตามมาตรฐาน TFRS for SMEs อาจส่งผลกระทบ ทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ ดังนี้ 
 4.1.1 ผลกระทบด้านบวก 

1. เพ่ิมความเป็นสากลของงบการเงินมากขึ้น กล่าวคือ เดิมประเทศไทยใช้ 
TFRS for NPAEs ซึ่งมาตรฐานการรายงานดังกล่าวมีที่มาจากหลายแหล่ง  
และในปี พ.ศ. 2561 นี้ ต้องใช้มาตรฐานชุดใหม่ คือ TFRS for SMEs แทน
มาตรฐานชุดเดิม (TFRS for NPAEs) ซึ่งส่งผลกระทบให้การจัดท างบ
การเงินภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดเดียวกันกับต่างประเทศ 
มีความเป็นสากลมากข้ึน 

2. ข้อมูลในงบการเงินมีคุณภาพมากขึ้น  เมื่อน างบการเงินไปเปรียบเทียบกับ
งบการเงินในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ พม่า กัมพูชา 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซ่ึงประเทศดังกล่าวใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมแล้ว  ดังนั้น เมื่อได้จัดท างบ
การเงินซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดเดียวกัน ย่อม
ส่งผลกระทบด้านบวก รวมทั้งเพ่ิมโอกาสการตัดสินใจแก่นักลงทุนและเป็น
ตัวแทนอันเที่ยงธรรม ซึ่งเป็นลักษณะเชิงคุณภาพขั้นพ้ืนฐานของการจัดท า
งบการเงินที่ทุกกิจการต้องท า  
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3. ผู้ให้สินเชื่อได้รับประโยชน์จากข้อมูลในงบการเงินมากขึ้น กล่าวได้ว่า TFRS 
for SMEs ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งที่เป็นตัวเด่นและ
ประโยชน์อย่างมากของมาตรฐานชุดนี้ คือ การจัดท างบกระแสเงินสดโดย
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน  นอกจากผู้ให้สินเชื่อแล้ว ในมุมของ
กิจการยังได้รับประโยชน์จากการจัดท างบกระแสเงินสดด้วยเช่นกัน เพราะ
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานเกี่ยวกับเงินสดรับเข้าและ
จ่ายออก รวมทั้งช่วยวางแผนงบประมาณเงินสดในอนาคตได้ด้วย 

4. เข้าถึงเงินทุนง่ายขึ้นและต้นทุนต่ าลง กล่าวคือ เมื่อกิจการได้จัดท างบ
การเงินและได้เปิดเผยข้อมูลไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม  ย่อมสะท้อนให้
เห็นถึงผลการด าเนินงานของกิจการ  และท าให้นักลงทุนตัดสินใจเข้ามา
ลงทุนกับกิจการได้มากขึ้น  ซึ่งหากเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างการจัดท างบ
การเงินตามมาตรฐาน TFRS for SMEs แล้วมีนักลงทุนตัดสินใจเข้ามา
ลงทุนในกิจการย่อมมีต้นทุนต่ ากว่าการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้หนี้ยืม
สินจากสถาบันการเงิน 

5. รองรับธุรกรรมที่ซับซ้อนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์  
กล่าวคือ การด าเนินธุรกิจทุกกิจการย่อมต้องการที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านยอดขายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ผลประกอบการมีก าไร 
ส่วนแบ่งการตลาดที่มากกว่าคู่แข่ง สิ่งเหล่านี้หากมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นทุกปีย่อม
บ่งบอกว่ากิจการมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น เมื่อธุรกิจโตขึ้นสิ่งที่ตามมา คือ 
รายการทางบัญชีและธุรกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่ง TFRS for SMEs เป็น
มาตรฐานการบัญชีที่รองรับธุรกรรมที่ซับซ้อนมากกว่า TFRS for NPAEs 
อีกท้ังหากกิจการใดต้องการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ การปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี TFRS for SMEs เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่กิจการจะใช้ 
มาตรฐานชุดใหญ่ (TFRS for PAEs) ซึ่งในเรื่องการรับรู้รายการและการวัด
มูลค่าถือว่าใกล้เคียงกัน   
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4.1.2 ผลกระทบด้านลบ 

1. การจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี TFRS for SMEs ส่งผลกระทบ
ด้านลบ กล่าวคือ กิจการมีต้นทุนในการจัดหาข้อมูลมากกว่าประโยชน์ที่
ได้รับจากข้อมูล  โดยเฉพาะธุรกิจครอบครัว ที่ไม่ได้กู้หนี้ยืมสินมาจากแหล่ง
อ่ืน จึงอาจไม่จ าเป็นที่ต้องจัดท างบการเงินให้ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิม  รวมทั้งผู้
ตรวจสอบบัญชีซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงิน ว่างบการเงินนั้นได้แสดง
ข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตาม TFRS for SMEs 

2. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ไม่ว่าจะเป็น TFRS for SMEs หรือ 
TFRS for NPAEs ยังคงได้รับความสนใจน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการปฏิบัติ
ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ประกอบการให้ความสนใจการวางแผนภาษี
อากรมากกว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีor SMEs 
ฐานการบัญชี TFRS for SMEs 

4.2 ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะในการวิจัยและการศึกษาในอนาคต 
 

การศึกษาเกี่ยวกับ “ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาปฏิบัติ (TFRS for SMEs)”  มีข้อจ ากัดในเรื่องการ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบัญชี   ซึ่งได้สัมภาษณ์เฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้
ตรวจสอบบัญชีในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  หากในอนาคตมีผู้สนใจต้องการขยายการศึกษา
เกี่ยวกับ “ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อมมาปฏิบัติ (TFRS for SMEs)”  ผู้เขียนให้ความเห็นว่าควรสัมภาษณ์ผู้ท าบัญชีด้วย 
เนื่องจากผู้ท าบัญชี เป็นผู้ที่ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการถือปฏิบัติตาม  TFRS for SMEs 
เช่นเดียวกับอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้สอบบัญชี  รวมทั้งร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาปฏิบัติ (TFRS for SMEs) เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้น ซึ่งใน
อนาคตหากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและขอบเขตของ TFRS for SMEs ผู้สนใจควรน า 
TFRS for SMEs ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ และน ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวมาใช้ใน
ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs  
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ภาคผนวก ก 

 

ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม 
TFRS for SMEs 

1. การเปลี่ยนแปลงจาก TFRS for NPAEs มาเป็น TFRS for SMEs ท่านมีความคิด
เห็นว่าอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร? 

2. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มกิจการ เป็น 2 กลุ่ม คือ กิจการแบบซับซ้อน และ
กิจการแบบไม่ซับซ้อน ท่านมีความเห็นว่าการแบ่งกลุ่มดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร หากไม่เหมาะสมควรมีการแบ่งกลุ่มอย่างไร 

3. การปฏิบัติตาม TFRS for SMEs ท่านคิดว่าได้รับผลกระทบ เกิดปัญหาหรือ
สร้างภาระหรือไม่ อย่างไร 

4. การปฏิบัติตาม TFRS for SMEs ท่านคิดว่าได้รับประโยชน์หรือไม่ อย่างไร 
5. ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับ TFRS for SMEs ในเรื่องใดหรือไม่ 
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