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TFRS for SMEs ปี 2561 ใครได้รับประโยชน์

ช่วยเพิ่มโอกาสทางเลือกให้แก่กิจการ 

ใครได้รับประโยชน์

 กลับมาพบกันอีกครั้งกับข่าวสารมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)  

หลังจากท่ีหลายท่านได้รับทราบแล้วว่า TFRS for SMEs จะมีผลบังคับใช้ในปี 2561 แทนท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ 

ท่ีไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ซึง่หลายท่านได้ยินข่าวว่า TFRS for SMEs เป็นมาตรฐานท่ียากและซบัซ้อน โดยหลักการทีเ่พิม่ขึน้  

ไม่ว่าจะเป็นงบกระแสเงินสดและงบการเงินรวม ผู้ประกอบการไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้งบการเงินเหล่านั้น คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน 

การบัญชีก็ขอใช้โอกาสนี้ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านรับทราบและเข้าใจถึงประโยชน์ของ TFRS for SMEs

	 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชไีด้พจิารณาถงึประโยชน์
ของการน�า	 TFRS	 for	 SMEs	 มาใช้ในแต่ละกิจการ	 โดยพิจารณาถึง
วัตถุประสงค์โดยทั่วไปแก่ผู้ใช้งบการเงินภายนอก	ได้แก่	สถาบันการเงิน	
ผูใ้ห้กูยื้มเงนิ	และส�าหรับกจิการทีจ่ะร่วมลงทนุกับกิจการอืน่ท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ	เพ่ือให้การรายงานทางการเงนิมีคณุภาพ	มคีวามเชือ่ถอืได้	
มคีวามโปร่งใส	 และสามารถเข้าใจได้ง่ายเม่ือมีการเปรียบเทียบกันกับ 
ระดับสากล	 และพิจารณาถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนนุให้ธรุกจิของประเทศไทยจดัท�าบญัชแีละงบการเงนิให้สอดคล้อง
กับสภาพที่แท้จริงของธุรกิจ	 (บัญชีชุดเดียว)	 ซึ่งกรมสรรพากรได้ออก 
พระราชก�าหนด	 (พ.ร.ก.)	 ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร	 พ.ศ.	 2558	 และ	 พระราชกฤษฎีกา	
(พ.ร.ฎ.)	(ฉบับที่	595)	พ.ศ.	2558	เมื่อต้นปี	2559	อีกทั้งใน	พ.ร.ก.	และ
พ.ร.ฎ.	 ดังกล่าวยังก�าหนดให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยด�าเนนิการทีจ่�าเป็น	เพือ่ให้สถาบนัการเงนิทีอ่ยูใ่นก�ากบัดแูล	
ใช้บัญชีและงบการเงินที่บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลแสดงต่อ 
กรมสรรพากรเป็นหลักฐานในการท�าธุรกรรมทางการเงินและการขอ
อนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน	
	 กิจการทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะทีไ่ม่มโีครงสร้างการจดัการทีม่ี
ความซับซ้อน	 เช่น	 กิจการที่มีการบริหารงานแบบเจ้าของคนเดียว	 ไม่มี
กลุ่มกิจการ	ไม่มีบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และการร่วมค้า	ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่
ของกิจการในประเทศไทยและมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ	90	ของจ�านวน
กิจการทั้งหมดในประเทศไทย	 ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม	(TFRS	for	SMEs)	
ในส่วนท่ีมีลักษณะคล้ายกับหลักการบัญชี	 TFRS	 for	 NPAEs	 โดยมี 
หลักการบัญชีที่เพิ่มเติมจาก	 TFRS	 for	 NPAEs	 เพียงเล็กน้อย	 แต่ผู้ใช้ 
งบการเงินจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากงบการเงินรูปแบบเดิม	ดังนี้

	 เช่น	การใช้เกณฑ์ในการตีราคาที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ในราคา
ประเมิน	 และการให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสามารถวัดมูลค่า
ยตุธิรรมได้	เพือ่เพิม่โอกาสให้แก่กจิการทีต้่องการตรีาคาสนิทรพัย์เพิม่ขึน้	
(เป็นทางเลือก	โดยมิได้บังคับให้ต้องถือปฏิบัติ	หากประสงค์จะวัดมูลค่า
ด้วยเกณฑ์ราคาทุนก็ยังสามารถกระท�าได้)

ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถเห็นข้อมูลก�าไร (ขาดทุน)

	 ช ่วยให้เจ ้าของกิจการสามารถเห็นข้อมูลก�าไร	 (ขาดทุน)	 
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนในเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 
และการตีราคาสินทรัพย์แยกออกจากผลก�าไร	 (ขาดทุน)	 จากกิจกรรม
ด�าเนินงาน	 เช่น	 การจัดท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 (เพื่อสอดคล้องกับ
การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น)	 (เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงวิธีการน�าเสนอ
ก�าไรขาดทุนของกิจการ	 จากงบก�าไรขาดทุนเดิม	 เปลี่ยนเป็นงบก�าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็	เพือ่ให้ทดัเทยีมกับรปูแบบงบการเงนิของกจิการทัว่โลก	
รวมถึงกิจการ	PAEs	ในประเทศไทย)

ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถเห็นกระแสเงินสดท่ีท�ามาหาได้ 

และใช้ไปในกิจกรรมใดบ้าง 

	 โดยจะเป็นประโยชน์ในการบริหารกระแสเงินสดต่อไป	ผ่านการ
จัดท�างบกระแสเงินสด	เนื่องจากในปัจจุบันสถาบันการเงิน	เริ่มมีการจัด
ท�างบกระแสเงินสดของกิจการที่มาขอเงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน	 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ	 ดังนั้นหากกิจการท่ีขอเงินกู้ยืม
สามารถจดัท�างบกระแสเงนิสดให้แก่สถาบนัการเงนิ	จะช่วยเพ่ิมประโยชน์
ของงบการเงินมากขึ้น	 และเพิ่มความสะดวกให้แก่สถาบันการเงินใน 
การพิจารณาให้สินเชื่อ	 ซึ่งอาจมีผลให้ต้นทุนในการจัดหาเงินกู้ยืมลดลง	 
(สภาวชิาชพีบญัชอียู่ในระหว่างพัฒนาเครือ่งมอืทีใ่ช้จดัท�างบกระแสเงินสด 
แบบกึ่งส�าเร็จรูปเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ)

ช่วยรองรับและสะท้อนภาพธุรกรรมที่ซับซ้อนถ้ากิจการมี 

ธุรกรรมนั้น

	 เช่น	 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการได้รับสัมปทาน	 การส�ารวจและ
ประเมินค่าทรัพยากรแร่	และการรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล		เป็นต้น

ช่วยให้การเปิดเผยข้อมูลมีความโปร่งใสมากขึ้น 

	 เช่น	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
ช่วยให้งบการเงินแสดงธุรกรรมที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงนิภายนอกในการวเิคราะห์กจิกรรมการด�าเนนิธรุกจิ
ที่มีความสัมพันธ์กัน	

	 อย่างไรก็ตาม	 TFRS	 for	 SMEs	 มีจ�านวนบททั้งหมด	 35	 บท	 
ซึ่งมากกว่า	TFRS	for	NPAEs	จ�านวน	13	บท	ซึ่งย่อมมีหลักการบางเรื่อง
ที่เพิ่มขึ้นจาก	 TFRS	 for	NPAEs	 แต่หลักการที่เพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ใน
การรองรับธุรกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นของกิจการ	NPAEs	ที่ซับซ้อน	ส่วน
กิจการ	 NPAEs	 ท่ีไม่ซับซ้อนจะได้รับการยกเว้นหลักการใน	 TFRS	 for	
SMEs	 จ�านวน	 12	 บท	 คงเหลือหลักการท่ีต้องปฏิบัติเพียง	 23	 บท	 
ตามแผนภาพด้านล่าง

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 โดยคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	
ได้ตระหนกัถงึผลกระทบของ	TFRS	for	SMEs	ดงักล่าว	สภาวชิาชพีบญัชี
จงึได้ประกาศข้อผ่อนผนัในการบงัคบัใช้บางบททีซ่บัซ้อนไปปี	2562	และ	
2565	 เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมและเตรียมข้อมูล	 และ 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้จดัหลกัสูตรอบรมและสมัมนา	โดยแบ่งเป็น	4	หลกัสตูร	

1. หลักสูตร TFRS for SMEs ส�าหรับ NPAEs ที่ซับซ้อน จ�านวน  
 3 รุ่น
2. หลักสูตร TFRS for SMEs ส�าหรับ NPAEs ท่ีไม่ซับซ้อน  
 จ�านวน 7 รุ่น 
3. หลักสูตรสัมมนา TFRS for SMEs เชิงลึก จ�านวน 2 รุ่น 
4. หลกัสตูรอบรมส�าหรบัการจัดท�างบกระแสเงนิสด จ�านวน 6 รุน่  
 โดยท่านสามารถตดิตามตารางการอบรมสมัมนาได้ทีเ่วบ็ไซต์สภา

วิชาชีพบัญชี
	 กล่าวโดยสรปุ	จะเห็นได้ว่า	TFRS	for	SMEs	ไม่ได้เพิม่ความซบัซ้อน
ให้กับระบบงานและระบบบัญชีที่เป็นอยู่ของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะที่มีโครงสร้างการจัดการที่ไม่ซับซ้อน	 โดยสภาวิชาชีพบัญชี 
ได้น�าหลักการที่ถ ่ายทอดจากหลักการ	 TFRS	 for	 NPAEs	 เดิมที่ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 เกษรี	 ณรงค์เดช	 ได้เคยให้แนวทางไว้มาเป็น 
พื้นฐานในการพัฒนา	 TFRS	 for	 SMEs	 ส�าหรับ	 NPAEs	 ท่ีไม่ซับซ้อน 
พร้อมทั้งจัดท�าแนวปฏิบัติทางการบัญชีเพื่อให้มีหลักการใกล้เคียง	TFRS	
for	NPAEs	ให้มากที่สุด	เนื่องจากหลักการ	TFRS	for	NPAEs	มีหลักการ
ที่เป็นประโยชน์และคล้ายคลึงกับ	 TFRS	 for	 SMEs	 อยู่แล้ว	 โดยหาก 
จะมีส่วนใดที่ปรับปรุงเพิ่มข้ึนก็เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นต่อผู ้ใช้ 
งบการเงิน	 แต่ในขณะเดียวกันก็ยังอยู่บนพื้นฐานที่จะต้องไม่สร้างภาระ
ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมากจนเกินไป	ดังนั้น	หากจะกล่าวว่า
 
 “TFRS for SMEs ส�าหรับกิจการ NPAEs ที่ไม่มีความซับซ้อน 
คือ TFRS for NPAEs (2554) + งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ 
งบกระแสเงินสด + การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องบางเร่ือง”  
ก็คงจะไม่ผิดนัก...

NPAEs ที่ซับซ้อน NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน
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ต้องถือปฏิบัติในปี 2562 4

ผ่อนผันให้ถือปฏิบัติ
ในปี 2562

8

ผ่อนผันให้ถือปฏิบัติ
ในปี 2565

4

รวม 35

ปีที่บังคับใช้ จ�านวน

บท

ถือปฏิบัติในปี 2561 16

ต้องถือปฏิบัติในปี 2562 4

ผ่อนผันให้ถือปฏิบัติ
ในปี 2562

3

ผ่อนผันให้ถือปฏิบัติ
ในปี 2565

0

รวม 23

โดย...คุณอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี และ

       คุณวีระเดช เตชะวรนิทร์เลิศ นกัวิชาการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี
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	 อย่างไรก็ตาม	 TFRS	 for	 SMEs	 มีจ�านวนบททั้งหมด	 35	 บท	 
ซึ่งมากกว่า	TFRS	for	NPAEs	จ�านวน	13	บท	ซึ่งย่อมมีหลักการบางเรื่อง
ที่เพิ่มขึ้นจาก	 TFRS	 for	NPAEs	 แต่หลักการที่เพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ใน
การรองรับธุรกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นของกิจการ	NPAEs	ที่ซับซ้อน	ส่วน
กิจการ	 NPAEs	 ที่ไม่ซับซ้อนจะได้รับการยกเว้นหลักการใน	 TFRS	 for	
SMEs	 จ�านวน	 12	 บท	 คงเหลือหลักการท่ีต้องปฏิบัติเพียง	 23	 บท	 
ตามแผนภาพด้านล่าง

	 สภาวิชาชีพบัญชี	 โดยคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี	
ได้ตระหนกัถงึผลกระทบของ	TFRS	for	SMEs	ดงักล่าว	สภาวชิาชีพบญัชี
จงึได้ประกาศข้อผ่อนผนัในการบงัคบัใช้บางบททีซ่บัซ้อนไปปี	2562	และ	
2565	 เพื่อให้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมและเตรียมข้อมูล	 และ 
สภาวชิาชพีบญัชไีด้จดัหลกัสูตรอบรมและสมัมนา	โดยแบ่งเป็น	4	หลกัสูตร	

1. หลักสูตร TFRS for SMEs ส�าหรับ NPAEs ที่ซับซ้อน จ�านวน  
 3 รุ่น
2. หลักสูตร TFRS for SMEs ส�าหรับ NPAEs ท่ีไม่ซับซ้อน  
 จ�านวน 7 รุ่น 
3. หลักสูตรสัมมนา TFRS for SMEs เชิงลึก จ�านวน 2 รุ่น 
4. หลกัสตูรอบรมส�าหรบัการจัดท�างบกระแสเงนิสด จ�านวน 6 รุน่  
 โดยท่านสามารถตดิตามตารางการอบรมสมัมนาได้ทีเ่วบ็ไซต์สภา

วิชาชีพบัญชี
	 กล่าวโดยสรุป	จะเหน็ได้ว่า	TFRS	for	SMEs	ไม่ได้เพิม่ความซบัซ้อน
ให้กับระบบงานและระบบบัญชีท่ีเป็นอยู่ของกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะที่มีโครงสร้างการจัดการที่ไม่ซับซ้อน	 โดยสภาวิชาชีพบัญชี 
ได้น�าหลักการที่ถ ่ายทอดจากหลักการ	 TFRS	 for	 NPAEs	 เดิมที่ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 เกษรี	 ณรงค์เดช	 ได้เคยให้แนวทางไว้มาเป็น 
พื้นฐานในการพัฒนา	 TFRS	 for	 SMEs	 ส�าหรับ	 NPAEs	 ท่ีไม่ซับซ้อน 
พร้อมทั้งจัดท�าแนวปฏิบัติทางการบัญชีเพื่อให้มีหลักการใกล้เคียง	TFRS	
for	NPAEs	ให้มากที่สุด	เนื่องจากหลักการ	TFRS	for	NPAEs	มีหลักการ
ที่เป็นประโยชน์และคล้ายคลึงกับ	 TFRS	 for	 SMEs	 อยู่แล้ว	 โดยหาก 
จะมีส่วนใดที่ปรับปรุงเพิ่มข้ึนก็เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นต่อผู ้ใช้ 
งบการเงิน	 แต่ในขณะเดียวกันก็ยังอยู่บนพื้นฐานท่ีจะต้องไม่สร้างภาระ
ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมากจนเกินไป	ดังนั้น	หากจะกล่าวว่า
 
 “TFRS for SMEs ส�าหรับกิจการ NPAEs ที่ไม่มีความซับซ้อน 
คือ TFRS for NPAEs (2554) + งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ 
งบกระแสเงินสด + การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องบางเร่ือง”  
ก็คงจะไม่ผิดนัก...

NPAEs ที่ซับซ้อน NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน

ปีที่บังคับใช้ จ�านวน

บท

ถือปฏิบัติในปี 2561 19

ต้องถือปฏิบัติในปี 2562 4

ผ่อนผันให้ถือปฏิบัติ
ในปี 2562

8

ผ่อนผันให้ถือปฏิบัติ
ในปี 2565

4

รวม 35

ปีที่บังคับใช้ จ�านวน

บท

ถือปฏิบัติในปี 2561 16

ต้องถือปฏิบัติในปี 2562 4

ผ่อนผันให้ถือปฏิบัติ
ในปี 2562

3

ผ่อนผันให้ถือปฏิบัติ
ในปี 2565

0

รวม 23

โดย...คุณอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี และ

       คุณวีระเดช เตชะวรนิทร์เลิศ นกัวิชาการฝ่ายมาตรฐานการบัญชี

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซยีน 

(ACPACC) ครัง้ท่ี 6 และการขึน้ทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซยีน 

 การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน 
(Coordinating Committee on Trade in Services : CCS) ครัง้ที ่87 
จดัขึน้ทีป่ระเทศมาเลเซยีในระหว่างวันที ่15 ถงึ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ส�าหรับวิชาชีพบัญชีได้มีการประชุมในส่วนของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านวิชาชีพบัญชีแห่งอาเซียน (ACPACC) เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีที่เข้าร่วม
ประชมุดงักล่าว ได้แก่ คณุวไิล ฉทัทนัต์รศัม ีเลขาธกิารสภาวชิาชพีบญัชี 
และ คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้าน 
งานต่างประเทศ รวมถึงผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 ACPACC เป็นการประชุมของตัวแทนของคณะกรรมการ
ก�ากับดูแล (Monitoring Committee) ของแต่ละประเทศสมาชิก 
เพื่อก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการตาม MRA ของวิชาชีพบัญชี 
ซึ่งรวมถึงการก�าหนดคุณสมบัติ และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนของ 
นักบัญชีอาเซียนโดยในการประชุม ACPACC ครั้งที่ 6 นี้ มีการหารือ
และได้ข้อสรุปเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีที่น่าสนใจ คือ Assessment 
statement ซึง่เป็นข้อมลูเกีย่วกบัวธิกีารและคณุสมบติัในการขอขึน้
ทะเบียนเป็น ASEAN CPA ได้รับอนุมัติเพิ่มอีก 2 ประเทศเป็น 4 
ประเทศ โดยประเทศล่าสุดที ่Assessment statement ได้รบัอนมุตัิ 
ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และประเทศลาว
 ส�าหรับ Assessment statement ของประเทศไทยได้รับ
อนุมัติตั้ งแต ่การประชุมครั้งก ่อนพร ้อมกับประเทศสิงคโปร ์  
ในการประชุมครั้งน้ี นักบัญชีจากประเทศไทยซ่ึงสมัครข้ึนทะเบียน
นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนจ�านวน 89 คน ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียน 
และจะได้รบั ASEAN CPA Certificate เป็นรุน่แรก พร้อมกบันกับญัชี
จากประเทศสิงคโปร์อีก 47 คน นอกจากนี้ยังมีข่าวดีอีกเรื่อง  
คือ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานการประชุมวาระ 2 ปี 
เริ่มตั้งแต่การประชุมครั้งหน้าเป็นต้นไป
 อีกทั้งที่ประชุมได้อนุมัติให้รวมประสบการณ์ด้านการศึกษา
ของนกับญัชเีป็นประสบการณ์ส�าหรบัการสมคัรขึน้ทะเบยีนนกับญัชี
วิชาชีพอาเซียนได้อีกด้วย
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