
TFRS for SMEs
ส�ำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน 

- เรื่องเก่ำในชื่อใหม่ (เหล้ำเก่ำในขวดใหม่) -

 วันน้ีคณะกรรมกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชีมีเรือ่งท่ีหลำยฝ่ำยคำใจมำพดูคุย เพือ่ช้ีแจงควำมเข้ำใจท่ีถกูต้องเกีย่วกบั 

TFRS for SMEs ส�ำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งหลำยฝ่ำยคำใจว่ำ ท�ำใจล�ำบำกที่จะรับมำตรฐำนฯ ฉบับใหม่ไปถือปฏิบัติ  

แถมเวลำกก็ระช้ันชิดเข้ำมำปีหน้ำ เกรงจะท�ำตำมไม่ได้ แต่ก่อนจะล�ำบำกใจว่ำท�ำไม่ได้ กข็อใช้โอกำสน้ีทบทวนควำมหลงักนันิดนึงก่อน

	 พวกเราคงจ�าได้ดีว่า	 TFRS	 for	 NPAEs	 ท่ีใช้กันอยู่ทุกวันนี้ 

ถือก�าหนดขึ้นเมื่อปี	 2554	 ซ่ึงก็คือปีน�้าท่วมใหญ่น่ันเอง	 ซ่ึงพวกเราชาว

นักบญัชีต้องขอปรบมอืเสยีงดงั	ๆ 	เพือ่เป็นเกยีรตใิห้กบัศาสตร์จารย์เกยีรติ

คุณเกษรี	 ณรงค์เดช	 อดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชี	 ในเวลานั้นที่ท�าให้ 

มาตรฐานฯ	 ชุดน้ีเกิดข้ึนและเป็นผู้มีพระคุณท่ีท�าให้สภาวิชาชีพบัญชี	 

มีสถานที่ท�างานเป็นของตัวเองจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้	

	 แม้ปีนี้จะล่วงเลยมาถึงปี	 2560	 กิจการในประเทศไทยที่ไม่มี 

ส่วนได้เสียสาธารณะหรือที่เรียกกันว่า	 NPAEs	 ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจัดตั้ง 

ในรูปบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนก็ยังคงใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	 (TFRS	 for	 NPAEs)	 เหมือน 

ปีทีผ่่าน	ๆ 	มา	ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวเป็นมาตรฐาน

ที่ศาสตร์จารย์เกียรติคุณเกษรี	 ณรงค์เดช	 ได้เคยให้แนวทางไว้ต้ังแต ่

ปี	2554	แก่อาจารย์มหาวิทยาลัย	4	มหาวิทยาลัยในการไปยกร่างภายใต้

คณะท�างานชดุหนึง่ทีท่่านอาจารย์เกษรไีด้แต่งตัง้ขึน้มา	โดยมวีตัถปุระสงค์

ที่จะท�าให้กิจการ	 NPAEs	 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นของ 

ตัวเอง	โดยมีต้นทุนไม่สูงเกินไปนักในการจัดท�าบัญชีและน�าแนวทางการ

ผ่อนผันมาตรฐานการบัญชีจ�านวน	 8	 ฉบับมาบรรจุไว้ในตัวมาตรฐานฯ	

ฉบับนี้ด้วย

	 มาตรฐาน	 TFRS	 for	 NPAEs	 ที่คณะท�างานชุดอาจารย์

มหาวิทยาลัย	 4	 มหาวิทยาลัยสละเวลามาช่วยกันจัดท�าจึงแฝงหลักการ

รับรู้รายการและวัดมูลค่า	 ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลมาจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเวอร์ชั่นเก่าตั้งแต่ปี	 2536	 –	

2541	(IFRS	version	1993-1998)	และมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินระหว่างประเทศส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเวอร์ช่ันป	ี

2552		(IFRS	for	SMEs	version	2009)	ผสมผสานกับการน�าแนวทาง

การผ่อนผนัมาตรฐานการบญัชจี�านวน	8	ฉบบัมาสอดแทรก	เช่น	ไม่บงัคบั

ให้กิจการจัดท�างบกระแสเงินสด	 เป็นต้น	 ขณะเดียวกันก็ยกระดับ 

มาตรฐานฯ	 ขึ้นสู่ความเป็นสากลมากขึ้น	 แต่ต้องไม่น�ามาซึ่งต้นทุนที่สูง

เกินไปในการจัดท�าบัญชี	เช่น	การก�าหนดให้กิจการพิจารณาการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ถาวรเฉพาะการด้อยค่าแบบถาวร	เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตามในช่วง	 3-5	 ปีท่ีผ่านมา	 การแข่งขันทางธุรกิจเพิ่ม 

สงูขึน้	ธรุกรรมทีซ่บัซ้อนเพิม่ขึน้	ตลอดจนสถาบนัการเงนิเริม่มต้ีนทนุส่วน 

เพิม่มากขึน้ในการจดัท�าข้อมลูเพ่ิมเสรมิ	เพือ่ประกอบการวเิคราะห์สนิเช่ือ	

เช่น	การจัดท�างบการเงนิรวม	การจัดท�างบกระแสเงนิสด	ซึง่ข้อมลูเหล่านี้

กจิการ	NPAEs	ไม่ได้ถกูก�าหนดให้จดัท�าและน�าเสนอ	ดงันัน้	สภาวชิาชพีบญัชี	

จึงเห็นว่า	 TFRS	 for	 NPAEs	 ควรมีการปรับปรุงข้อก�าหนดเพิ่มเติมให้

สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิทีเ่ปลีย่นไป	ซึง่จะช่วยให้งบการเงิน

แสดงฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานทีส่ะท้อนภาพการด�าเนนิธรุกจิ

มากขึ้น	อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกิจการ	สถาบันการเงินและผู้ใช้

งบการเงินภายนอกในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

	 จงึไม่ประหลาดใจว่านับต้ังแต่ปี	2557	เป็นต้นมา	สภาวชิาชีพบญัช	ี

โดยคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีจึงจัดให้มีคณะท�างาน 

ชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อศึกษาผลกระทบของการน�ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม	 (TFRS	 for	SMEs	

(2015)	 มาใช้กับกิจการ	 NPAEs	 โดยมี	 ดร.	 สันสกฤต	 วิจิตรเลขการ	 

เป็นประธาน	(คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานฯ	ขอขอบพระคณุอาจารย์

และคณะท�างานมา	ณ	 ที่นี้ด้วย)	 เมื่อพิจารณาจากข้อก�าหนดทางบัญชี

ของ	 TFRS	 for	 SMEs	 (2015)	 คณะท�างานชุดดังกล่าวได้ข้อสรุปว่าใน

การน�ามาตรฐานฯ	 ดังกล่าวมาใช้	 ควรพิจารณาแบ่ง	 NPAEs	 ออกเป็น	 

2	กลุ่ม	คือ	

1. NPAEs ที่ซับซ้อน	ซึ่งคือ	NPAEs	ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มกิจการ	ต้องใช้	

TFRS	for	SMEs	ครบทุกบทที่เกี่ยวข้องกับกิจการ	

2. NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน	คือ	NPAEs	ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกิจการ		

กิจการพวกนี้มักมีเจ้าของกิจการเป็นครอบครัวกลุ่มผู้ก่อตั้งกิจการ	 ไม่มี

บริษทัใดมาถอืหุน้ในกจิการดงักล่าวและกจิการดงักล่าวก็ไม่ถอืเป็นหุน้ใน

กจิการใดจนท�าให้เข้าลักษณะของกลุ่มกจิการ		คณะท�างานฯ	จงึเหน็ชอบ

ทีจ่ะให้มกีารยกเว้นหลกัการบางเรือ่งใน	TFRS	for	SMEs	ทีพ่จิารณาแล้ว

เห็นว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนเกินไปหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับ	 NPAEs	 

ทีไ่ม่ซับซ้อน	และน�าหลักการท่ีถ่ายทอดจากหลักการ	TFRS	for	NPAEs	(2554)		
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มาเป็นพื้นฐานในการจัดท�าแนวปฏิบัติทางการบัญชีเป็นการเพ่ิมเสริม 

ในเรื่องที่ไม่ประสงค์จะให้	NPAEs	ไม่ซับซ้อนปฏิบัติตาม	เช่น	การตั้งค่า 

เผือ่หนีส้งสัยจะสญู	กน็�าวธิปีฏบิตัทิางบญัชจีาก	TFRS	for	NPAEs	มาเป็น

แนวทางในการยกร่าง	หรอืแม้แต่กจิการท่ีท�าธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์	

ก็ยังได้รับการเปิดโอกาสให้มีแนวทางในการรับรู้รายได้จากการขาย 

อสังริมทรัพย์ได้	3	วิธีเหมือนเดิมหากผ่านเงื่อนไข	9	ข้อ	ทั้ง	ๆ	ที่		TFRS	

for	SMEs	ก�าหนดให้รับรู้รายได้จากการขายอสังหารมิทรพัย์เพยีงวธิเีดียว

คือเมื่อโอน		

 โดยแท้จริงแล้ว หลักการ TFRS for SMEs ส�าหรับ NPAEs  

ที่ไม่ซับซ้อน เมื่อน�ามารวมกับแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีจัดท�าขึ้น 

เป็นการเพิ่มเสริม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ปี 2561 นั้น มีหลักการรับรู้

รายการและวดัมลูค่าทีส่ามารถพดูได้ว่าละม้ายคล้ายคลึงกบั TFRS for 

NPAEs ทุกประการก็ว่าได้ (เรียกว่าเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ก็ว่าได้) 

เพียงแต่มกีารเพิม่การน�าเสนองบการเงินมา 2 เรือ่ง คอื งบก�าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินในบางเรื่อง (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ TFRS for SMEs 

ส�าหรบั NPAEs ท่ีไม่ซบัซ้อน เมือ่น�ามารวมกับแนวปฏบิตัทิางการบัญชี

ที่จัดท�าขึ้นเป็นการเพิ่มเสริมก็คือ หลักการรับรู้รายการและวัดมูลค่า

ของ TFRS for NPAEs (2554) + งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ 

งบกระแสเงินสด + การเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมในบางเร่ือง) แถมพก

ด้วยวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคาแยกตามส่วน

ประกอบของสินทรัพย์ที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ หากกิจการเชื่อว่า

ได้รับประโยชน์จากส่วนประกอบต่าง ๆ ของสินทรัพย์ถาวรด้วยรูป

แบบไม่แตกต่างกัน ก็ไม่จ�าเป็นต้องคิดค่าเสื่อมราคาแยกตามส่วน

ประกอบเหมือนอย่างท่ีเคยท�าแม้ว่าส่วนประกอบจะมีอายุไม่เท่ากัน

ก็ตาม นอกจากนี้ TFRS for SMEs ยังมีการให้แนวทางในการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างง่ายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น การเปิดเผยยอด

คงเหลือของรายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

	 นอกจากนี้	TFRS	for	SMEs	ยังมีจุดเด่นอีกเรื่องคือเพิ่มทางเลือก

ให้ส�าหรับ	 NPAEs	 ในเรื่องการตีราคาสินทรัพย์ใหม่	 หรือการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน	 ซ่ึงเป็นข้อดีส�าหรับกิจการ	

NPAEs	ที่ช่วยให้สินทรัพย์สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง	และเพิ่มฐานะการเงิน

ให้ดีข้ึน	 ตลอดจนมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีเป็นทิศเป็นทางชัดเจนรองรับ

ส�าหรับที่กิจการมีการซื้อธุรกิจซึ่งนับวันจะเป็นปรากฎการณ์ที่มีมากขึ้น

เรื่อย	ๆ	แต่ที่ผ่านมา	TFRS	for	NPAEs	 (2554)	ยังไม่มีแนวปฏิบัติทาง

บัญชีว่าด้วยเรื่องนี้	

	 กล่าวโดยสรุป	เมื่อผู้อ่านได้อ่านมาจนถึงวินาทีนี้	จึงขอสรุปแบบ

หมดหน้าตักว่า	TFRS	for	SMEs	ส�าหรับ	NPAEs	ที่ไม่ซับซ้อน	ก็คือโฉม

ใหม่	 (พูดยังกับรถยนต์ที่ออกใหม่อย่างงั้นเลย)	 ของ	 TFRS	 for	 NPAEs	 

ที่ได้รับการสังคายนาให้มาสวมเส้ือใหม่ในนามของ	 TFRS	 for	 SMEs	 

+	แนวปฏบิตัทิางการบญัชเีป็นการเพิม่เสรมิทีถ่่ายทอดมาจาก	TFRS	for	

NPAEs	(2554)	+	ข้อก�าหนดในการจัดท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และ

งบกระแสเงนิสด	ซึง่หากกจิการใดไม่มรีายการก�าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็

อืน่	(OCI)	เช่น	ส่วนเกนิจากการตีราคาทรพัย์สิน	ส่วนของการเปลีย่นแปลง

หลักทรัพย์เผ่ือขาย	 ก็จะลดรูปกลับมาเหลือการจัดท�างบก�าไรขาดทุน

นั่นเอง	+	การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในบางเรื่อง	เช่น	การเปิดเผยข้อมูล

เกีย่วกบับคุคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัแบบย่อมเยาว์	แต่ไม่ถงึกบัเปลอืย

เปล่าจนคู่แข่งขันทางธุรกิจน�าไปใช้สร้างความเปรียบเชิงแข่งขันได้	

	 ทั้งนี้	 สภาวิชาชีพบัญชีก็ยังได้มีแผนที่จะจัดหลักสูตรสัมมนา 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ	 TFRS	 for	 SMEs	 เพื่อให้ทุกท่านได้เริ่มเรียนรู้ 

และเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันที่หลักการเพ่ิมเติมคือ	 เรื่องงบก�าไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็และงบกระแสเงนิสดจะมผีลบงัคับใช้ในปี	2562	ส�าหรบั

หลักการรับรู ้รายการและวัดมูลค่าที่คล้ายกับ	 TFRS	 for	 NPAEs	 
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