
 

 

 

 

การผ่อนผนัและการยกเวน้การถอืปฏิบติัตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) 

 
 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี (“คณะกรรมการฯ”) ได้ตระหนักถึงความแตกต่างของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  

และมีความตั้งใจว่าการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นจะต้องไม่เพ่ิมต้นทุนให้กับ

กจิการมากจนเกนิไปนัก และต้องมคีวามเหมาะสมในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้  

คณะกรรมการฯ จึงได้จัดกลุ่มกจิการที่ไม่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้  

1. กลุ่มกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะท่ีมีโครงสรา้งการจัดการท่ีมีความซับซ้อน (NPAEs ซบัซ้อน) หมายถึง กิจการที่ไม่ม ี

ส่วนได้เสยีสาธารณะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มกจิการ โดยเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  

1) กจิการที่ไม่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกจิการร่วมค้าของกจิการที่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะ หรือ 

2) กจิการที่ไม่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะที่มเีงินลงทุนในกจิการที่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะในฐานะบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกจิการ

ร่วมค้าของกจิการที่ไม่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะ หรือ 

3) กจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ หรือกจิการที่ไม่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกจิการร่วมค้าของกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยี

สาธารณะ 

2. กลุ่มกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะท่ีไม่มีโครงสรา้งการจดัการท่ีมีความซบัซอ้น (NPAEs ไม่ซบัซอ้น) หมายถึง กจิการที่

ไม่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะที่ไม่ใช่กลุ่มกจิการที่ไม่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะที่มคีวามซับซ้อน ตามค านิยามข้อ 1. 
 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี ในการประชุมคร้ังที่ 34/2557-2560 (5/2560) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

มมีตใิห้ความเหน็ชอบบทที่ผ่อนผนัและบทยกเว้นการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs)  สรปุตามตารางต่อไปนี้  

 



NPAEs 
ซบัซอ้น

NPAEs 
ไมซ่บัซอ้น

หมายเหตุ

1 กจิการขนาดกลางและขนาดย่อม 2561 2561

2 แนวคดิและหลกัการ 2561 2561

3 การน าเสนองบการเงนิ 2562 2562
บงัคบัใหถ้อืปฏบิตัใินปี 2562 ในเรื่องการน าเสนองบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบ
กระแสเงนิสดไปปี 2562

4 งบแสดงฐานะการเงนิ 2562 2562

บงัคบัใหถ้อืปฏบิตัใินปี 2562 โดยการปฏบิตัใินชว่งของปี 2561 นัน้ใหก้จิการปฏบิตัิ
ดงันี้
- การแยกแสดงรายการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนทีแ่สดงดว้ยราคาทุนและ
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนทีแ่สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม โดยกจิการสามารถแสดง
รายการคา้ดงักล่าวรวมกนัได ้แต่ตอ้งไปเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงนิส าหรบั
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยแยกกนัระหว่างอสงัหารมิทรพัยท์ีแ่สดงดว้ยราคาทุนและมลูค่า
ยุตธิรรม
- กจิการสามารถแสดงรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นทัง้หมด เชน่ ส่วนเกนิทุนจาก
การตรีาคาสนิทรพัย ์ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมหลกัทรพัย์
เผือ่ขาย และก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั 
เป็นตน้ รวมถงึส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์รวมไวใ้นองคป์ระกอบ
อื่นส่วนของเจา้ของ และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

5 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบก าไรขาดทุน 2562 2562

บงัคบัใหถ้อืปฏบิตัใินปี 2562 โดยการปฏบิตัใินชว่งของปี 2561 นัน้ใหก้จิการปฏบิตัิ
ดงันี้
- การแสดงรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีจ่ดัประเภทเป็นรายการทีไ่มจ่ดัประเภท
รายการใหมใ่นภายหลงัไปยงัก าไรหรอืขาดทุน และรายการทีจ่ดัประเภทรายการใหม่
ในภายหลงัไปยงัก าไรหรอืขาดทุน ไปปี 2562 โดยรายการก าไรจากการตรีาคา
สนิทรพัยก์ าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย หรอื
ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัก าหนดใหร้บัรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของโดยแสดงไวภ้ายใตอ้งคป์ระกอบอื่นส่วนของเจา้ของ 
และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

6
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของและงบก าไร
ขาดทุนและก าไรสะสม

2562 2562

บงัคบัใหถ้อืปฏบิตัใินปี 2562 โดยการปฏบิตัใินชว่งของปี 2561 นัน้ใหก้จิการปฏบิตัิ
ดงันี้
- การแสดงรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดยรายการก าไรจากการตรีาคา
สนิทรพัย ์ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย หรอื
ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัก าหนดใหร้บัรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ รวมถงึส่วนเกนิจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์โดย
แสดงไวภ้ายใตอ้งคป์ระกอบอื่นส่วนของเจา้ของ และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ
- ไมส่ามารถน าเสนองบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม

7 งบกระแสเงนิสด 2562 2562

8 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 2561 2561

9 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 2565 ยกเว้น

ตารางสรปุบทท่ีถอืปฏิบติัส าหรบักิจการ NPAEs ซบัซ้อน และ NPAEs ไม่ซบัซ้อน 
TFRS for SMEs (IFRS for SMEs (2015))

No. บทท่ี
ปีท่ีถอืปฏิบติั
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NPAEs 
ซบัซอ้น

NPAEs 
ไมซ่บัซอ้น

หมายเหตุ

ตารางสรปุบทท่ีถอืปฏิบติัส าหรบักิจการ NPAEs ซบัซ้อน และ NPAEs ไม่ซบัซ้อน 
TFRS for SMEs (IFRS for SMEs (2015))

No. บทท่ี
ปีท่ีถอืปฏิบติั

10
การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลง
ประมาณการทางบญัช ีและขอ้ผดิพลาด

2561 2561

11 เครื่องมอืทางการเงนิข ัน้พืน้ฐาน 2565 ยกเว้น

12 ประเดน็เกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิอื่น 2565 ยกเว้น

13 สนิคา้คงเหลอื 2561 2561

14 เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 2562 ยกเว้น

15 เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 2562 ยกเว้น

16 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 2561 2561

17 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 2561 2561

18 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนอกเหนอืจากค่าความนยิม 2561 2561 การรวมรายจ่ายในการพฒันาเป็นสนิทรพัยก์ าหนดเป็นแนวทางทีอ่าจเลอืกปฏบิตัิ

19 การรวมธุรกจิและค่าความนยิม 2561 2561
-NPAEs ซบัซอ้นผอ่นผนัส าหรบัการซือ้ธุรกจิทีต่อ้งมกีารจดัท างบการเงนิรวมไปปี 
2565 
-NPAEs ไมซ่บัซอ้นยกเวน้การซือ้ธุรกจิทีต่อ้งมกีารจดัท างบการเงนิรวม

20 สญัญาเชา่ 2561 2561

20.1 เนื้อหาคลา้ยคลงึ IFRIC 4 เรื่อง ขอ้ก าหนด
เกีย่วกบัการประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญา
เชา่หรอืไม่

2562 ยกเว้น
NPAEs ไมซ่บัซอ้น ยกเวน้ เฉพาะเนื้อหาคลา้ยคลงึ IFRIC 4 เรื่อง ขอ้ก าหนด
เกีย่วกบัการประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม่

21
ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัย์
ทีอ่าจเกดิขึน้ - ภาคผนวกบทที ่21   แนวทางส าหรบั
การรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าประมาณการหนี้สนิ

2561 2561

22
หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ - ภาคผนวกบทที ่22   
ตวัอย่างการบนัทกึบญัชตีราสารหนี้แปลงสภาพส าหรบั

2565 ยกเว้น

23
รายได ้ - ภาคผนวกบทที ่23   ตวัอย่างการรบัรูร้ายได้
ตามหลกัการของบทที ่23

2561 2561

23.1 การรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิาร 2561 2561

23.2 การรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์มือ่
โอน

ยกเว้น

23.3 เนื้อหาคลา้ยคลงึ IFRIC 13 เรื่อง โปรแกรมสทิธิ
พเิศษแก่ลกูคา้

ยกเว้น

24 เงนิอุดหนุนจากรฐับาล 2561 2561

25 ตน้ทุนการกูย้มื 2561 2561 การรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นสนิทรพัยก์ าหนดเป็นแนวทางทีอ่าจเลอืกปฏบิตัิ

26 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 2561 ยกเว้น

27 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 2561 ยกเว้น
NPAEs ไมซ่บัซอ้นยกเวน้เฉพาะการประเมนิการดอ้ยค่าแบบเตม็รปูแบบ (ไมต่อ้ง
ประเมนิมลูค่าจากการใช ้Value-in-use) โดยในส่วนของการดอ้ยค่าของสนิคา้
คงเหลอืไมไ่ดร้บัการยกเวน้

28 ผลประโยชน์ของพนกังาน 2562 2562

29 ภาษเีงนิได้ 2562 ยกเว้น

 -NPAEs ซบัซอ้นผอ่นผนัเนื้อหาคลา้ยคลงึ IFRIC 13 และการรบัรูร้ายไดจ้ากการ
ขายอสงัหารมิทรพัยเ์มือ่โอนไป ปี 2562
-NPAEs ไมซ่บัซอ้นผอ่นผนัการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์มือ่โอนไป ปี
 2562 และยกเวน้เฉพาะเนื้อหาคลา้ยคลงึ IFRIC 13  เรื่อง โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่
ลกูคา้

2562
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NPAEs 
ซบัซอ้น

NPAEs 
ไมซ่บัซอ้น

หมายเหตุ

ตารางสรปุบทท่ีถอืปฏิบติัส าหรบักิจการ NPAEs ซบัซ้อน และ NPAEs ไม่ซบัซ้อน 
TFRS for SMEs (IFRS for SMEs (2015))

No. บทท่ี
ปีท่ีถอืปฏิบติั

30 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 2565 ยกเว้น
NPAEs ไมซ่บัซอ้น ยกเวน้เฉพาะเนื้อหาคลา้ยคลงึเรื่องสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนนิงาน
(Functional currency)

31 ภาวะเงนิเฟ้อรนุแรง 2561 ยกเว้น

32 เหตุการณ์ภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 2561 2561

33
การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั

2562 ยกเว้น

34 กจิกรรมทีม่ลีกัษณะเฉพาะ 2562 2562

34.1 เกษตรกรรม 2562 ยกเว้น

34.2 ขอ้ตกลงสมัปทาน 2562 2562

34.3 การส ารวจและประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 2562 2562

35
การเปลีย่นแปลงสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ส าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม

2561 2561

ซบัซ้อน ไม่ซบัซ้อน

บททีใ่หถ้อืปฏบิตัใินปี 2561 19 16
NPAEs ไมซ่บัซอ้นต่างจากNPAEs ซบัซอ้น คอืบทที ่26, 27 และ 31  แต่มกีารผอ่น

ผนัและยกเวน้เนื้อหาบางส่วนของบทที ่19, 20, และ 23 1

บททีผ่อ่นผนัใหถ้อืปฏบิตัใินปี 2562 7 3 NPAEs ไมซ่บัซอ้นมกีารผอ่นผนัและยกเวน้เนื้อหาบางส่วนของบทที ่34 2

บททีต่อ้งถอืปฏบิตัใินปี 2562 4 4 บทที ่3, 4, 5 และ 6

บททีผ่อ่นผนัใหถ้อืปฏบิตัใินปี 2565 5 0
บททีย่กเวน้(มแีนวปฏบิตั/ิไมม่แีนวปฏบิตัิ)

มแีนวปฏบิตัิ 0 8 บทที ่11, 12, 22, 26, 27, 29, 30 และ 33

ไมม่แีนวปฏบิตัิ 0 4 บทที ่9, 14, 15 และ 31

35 35

1

2 NPAEs ไมซ่บัซอ้นผอ่นผนัขอ้ตกลงสมัปทานและการส ารวจและการประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแรไ่ปปี 2562 แต่ยกเวน้เนื้อหาเกษตรกรรม

NPAEs ไมซ่บัซอ้นผอ่นผนัการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์มือ่โอนไป ปี 2562 แต่ยกเวน้เฉพาะเนื้อหาคลา้ยคลงึ IFRIC 13 เรื่อง โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
และยกเวน้การซือ้ธุรกจิทีต่อ้งมกีารจดัท างบการเงนิรวมและเนื้อหาคลา้ยคลงึ IFRIC 4 โดยมกีารจดัท าแนวปฏบิตัสิ าหรบัเรื่องดงักล่าว

สรปุจ านวนบท

ปีท่ีถอืปฏิบติั
NPAEs

หมายเหตุ

NPAEs ซบัซอ้นผอ่นผนัเนื้อหาคลา้ยคลงึ IFRIC 13 และการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์มือ่โอน  ปี 2562
NPAEs ซบัซอ้นผอ่นผนัเนื้อหาคลา้ยคลงึ IFRIC 4 และการซือ้ธุรกจิทีต่อ้งมกีารจดัท างบการเงนิรวมไปปี 2562

NPAEs ไมซ่บัซอ้น ยกเวน้เฉพาะเนื้อหาเกษตรกรรม ส่วนเนื้อหาขอ้ตกลงสมัปทาน
และการส ารวจและประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแรผ่อ่นผนัไปปี 2562
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