
 

 1  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดเลก็ (TFRS for NPAEs)  กบัการพฒันาสู่ระดบัสากล 

โดย  คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs)  

กบัการพฒันาสู่ระดบัสากล 

โดย รศ.ดร.วรศกัดิ์ ทุมมานนท ์

ประธานคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 

ตอนที ่3 



 

 2  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดเลก็ (TFRS for NPAEs)  กบัการพฒันาสู่ระดบัสากล 

โดย  คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส าหรับอีก 2 เ ร่ืองสุดท้ายก่อนจะขึ้ นเ ร่ือง

ทิศทางใหม่ในอนาคตของมาตรฐานฯ ส าหรับ

กจิการ NPAEs กค็ือมาตรฐานฯ ปัจจุบันไม่อนุญาต

ให้ตีราคาทรัพย์สินใหม่ เช่น ที่ดินหรือเคร่ืองจักร 

แต่กไ็ม่ได้ห้ามหากกิจการจะเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ที่ประเมินข้ึนโดยผู้ประเมินราคาอิสระในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน แต่กต้็องเปิดเผยวิธีการด้วยว่า

มูลค่ายุติธรรมน้ันก าหนดมาอย่างไร ดังน้ัน หาก

กิจการใดเคยจัดให้มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่เมื่อ

สมัยก่อน ก่อนที่มาตรฐานฯ ชุดน้ีจะประกาศใช้ 

พวกเราจ าได้ดีว่าเราเคยใช้มาตรฐานฯ ชุดเดียวกัน

ทั่วประเทศไทย แม้จะมีการผ่อนผันไป 8 ฉบับ

ให้กับกิจการที่ มิ ใ ช่บ ริ ษัทมหาชนก็ตาม  แ ต่

มาตรฐานฯ ว่าด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้เปิด

เป็นทางเลือกให้กิจการสามารถตีราคาทรัพย์สิน

ใหม่ได้ จนมีบางกิจการกไ็ด้ใช้ทางเลือกน้ีมาก่อน

หน้า แต่เมื่อมาตรฐานฯ น้ีประกาศใช้ กิจการที่เคย

จัดให้มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ ก็ต้องโอนกลับ

รายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่เท่าที่ผู้เขียนทราบมา

จากผู้สอบบัญชีที่น่ารักบางราย พวกเขาบอกตรงกัน

ว่าบางกิจการกลับไม่ได้มีการโอนกลับรายการ

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินและส่วนที่เป็น

มูลค่า เ พ่ิมของสินทรัพย์แต่อย่างใด  เ รียกว่า

มาตรฐานฯ ไม่อนุญาตให้ท า แต่กิจการเหล่าน้ีใช้

หลักว่าอย่าได้แคร์ น่ิงเสียต าลึงทอง ยังไงผู้เขียนก็

อกีหน่ึงใน 2 เร่ืองที่ผู้เขียนอยากกล่าวถึงในที่น้ีกคื็อ

การรับรู้ภาษีเงินได้ มาตรฐานฯ ส าหรับ NPAEs

ก าหนดให้กจิการบันทกึภาษีเงินได้ตามวิธีค้างจ่าย ซ่ึงก็

คือรับรู้ตามจ านวนอันพึงต้องเสียให้กับกรมสรรพากร

ตามที่ค านวณไว้ในแบบฟอร์มย่ืนเสียภาษีน่ันเอง กรณี

จะได้ภาษีคืนคงจะได้ยาก เลยไม่ค่อยมีใครได้บันทึก

กันเท่าไร อย่างไรก็ตาม มาตรฐานฯ ก็ก าหนดเป็น

ทางเลือกว่ากิจการสามารถบันทกึภาษีเงินได้ตามวิธีรอ

การตัดบัญชี (deferred tax method) ได้ด้วย แต่ต้อง

ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ฉบับที่ 12 

เร่ือง ภาษีเงินได้ ซ่ึงใช้กับกิจการพวก PAEs ซ่ึงกค็าด

ว่าพวกเราคงแทบไม่เลือกที่จะถือปฏบัิติตามมาตรฐาน

ฯ ฉบับที่ 12 เพราะอ่านดูแล้ว ข้อก าหนดค่อนข้าง

ซับซ้อนและเพ่ิมภารกิจในการท าบัญชี แถมถ้ากิจการ

ไม่เคยมีการจัดท างบประมาณมาก่อนหน้า จะกลายเป็น

เร่ืองยากทนัทหีากเกิดผลแตกต่างช่ัวคราวชนิดลดภาษี

ในงวดอนาคตได้และน าไปสู่การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชี ขนาดกิจการ PAEs เองที่ ถูก

ก าหนดให้ใช้มาตรฐานฯ ฉบับน้ียังบ่นว่ามาตรฐานฯ 

ฉบับน้ียากต่อการเข้าใจเลย 

ขอเน้นย า้อีกคร้ังจริงๆ แล้วพวกเรานักบัญชีและ

ผู้สอบบัญชีกล้็วนเคยถูกก าหนดให้เรียนรู้บันทึกภาษี

เงินได้ตามวิธีรอการตัดบัญชีในวิชาการบัญชีขั้นสูง 2 

ตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสมัยใหม่ และกไ็ม่แตกต่าง

อะไรกับการจัดท างบกระแสเงินสดและงบการเงินรวม 

ความรู้ในเร่ืองเหล่าน้ีที่อาจารย์เคยประสิทธิ์ประสาท

พวกเรามาได้น าส่งคืนอาจารย์ไปจนหมดเกล้ียง 

เรียกว่าพอสอบเสร็จวิชาน้ี กส็ูญหายไปในทะลไม่ต่าง

กับเรือไททานิคที่จมหายลงไปในมหาสมุทรและใช้

เวลานานกว่าจะกู้ขึ้นมาได้ เรียกว่าทุกหลักสูตรปริญญา

ตรีที่เปิดสอนทางด้านการบัญชีก็จะอิงการเรียนการ

สอนไปตามมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ (TFRS for PAEs) 

เป็นส าคัญ  หากแต่วันนี้พอไม่ได้บันทกึภาษีเงินได้ตาม

วิธีน้ีนานๆ กเ็ลยลืม เรียกว่าบางสิ่งอยากจ ากลับลืม 

บางสิ่งอยากลืมกลับจ า เหมือนในเพลงของคณะ The 

Hot Pepper ไม่มีผิด 

มาตรฐานรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กบัการพฒันาสู่ระดบัสากล 

(ตอนท่ี 3) 
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เมื่ออ่านมาจนถึงวินาทีน้ีผู้อ่านคงตั้งค าถามว่า

แล้วพวกเราจะอยู่กับมาตรฐานฯ ชุดเล็กไปอีกนาน

เท่าไร ค าตอบคือในเบ้ืองต้นน้ีตามที่ ผู้เขียนและ

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีได้วาง 

roadmap ไว้กค็ือมาตรฐานฯ ชุดน้ีจะอยู่กับเราจนสิ้น

รอบบัญชี 2559 เรียกว่าประมาณปี 2560 เป็นอย่าง

เร็วสุดและ 2561 เป็นอย่างช้า คาดว่าพวกเราที่เป็น

กิจการ NPAEs จะพยายามเคล่ือนไปสู่การน า

มาตรฐานฯ ใหม่ที่เรียบเรียงจาก IFRS for SMEs 

(2015) ซ่ึงก็เกือบตกผลึก 100% แล้วในขณะที่

เขียนบทความน้ีขึ้น มีคนตั้งข้อสังเกตว่าอยู่ดีๆ ท าไม

จะยกเลิกมาตรฐานฯ NPAEs ฉบับปัจจุบัน ทั้งๆ ที่

พวกเรากยั็งมีความสขุที่ได้อยู่กบัมาตรฐานฯ ชุดน้ี อีก

ทั้งการใช้งานตามข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ฉบับน้ีก็

เร่ิมลงตัว เรียกว่าไม่อยากให้มาตรฐานฯ ฉบับน้ีจากไป  

เหตุผลลึกๆ กค็ือเพ่ือให้สอดคล้องกับการก้าว

เข้าสู่ AEC ที่ก  าลังมาถึงในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้า 

กล่าวอีกนัยหน่ึงคือเพ่ือยกระดับการท าบัญชีให้ก้าวสู่

ระดับสากลน่ันเอง โดยมีต้นทุนในการจัดท าบัญชีที่ไม่

สูงจนเกินไปนัก และเมื่องบการเงินถูกจัดท าขึ้ นตาม

หลักบัญชีสากล ผลที่ตามมาก็คืองบการเงินของ

กิจการ NPAEs กจ็ะสามารถเปรียบเทยีบกับกิจการ 

NPAEs ทั่วโลกที่ใช้มาตรฐานฯ อย่างเดียวกันในการ

จัดท างบการเงิน หากผู้บริหารของพวกเราคิดจะ

ออกไปลงทุนนอกประเทศ  หรือหากนักลงทุน

ต่างประเทศสนใจจะเข้ามาลงทุนในกิจการของพวก

เรา อย่างน้อยกจ็ะเข้าหลักรู้เขารู้เรา เรียกว่าเราพูด

ภาษาเดียวกัน ส าหรับ IFRS for SMEs (2015) 

ผู้เขียนอ้างองิถึงน้ีกจ็ะมีการประกาศใช้พร้อมๆ กนัใน

ปี 2560 ซ่ึงกคื็อเป้าหมายที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ อยาก

ให้พวกเราว่ิงไปทันและนับเป็นคร้ังแรกที่พวกเราจะ

เร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศในปีเดียวกนักบัที่ประเทศทั่วโลกเขาใช้กนั 

 

 

 

 

มูลเหตุของการก้าวเข้าสู่ IFRS for SMEs ยังอยู่

ที่ว่ามีผู้ร้องเรียนมายังผู้เขียนโดยตรงโดยเฉพาะฝ่าย

สินเช่ือของสถาบันการเงินว่ามาตรฐานฯ NPAEs 

ปัจจุบันดูจะไม่เหมาะสมกับกิจการ NPAEs ขนาด

ใหญ่หรือกิจการ NPAEs ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มกิจการ 

เช่น ไม่บังคับให้ท างบกระแสเงินสด ตลอดจนงบ

การเงินรวม ตลอดจนไม่ถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูล

เกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน ท าให้

สถาบันการเงินมีต้นทุนเพ่ิมขึ้ นในการจัดท าข้อมูล

เหล่าน้ีเพ่ือประกอบการวิเคราะห์สินเช่ือ เรียกว่าเป็น

บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการพ่ึงพิงเงินทุนจากสถาบัน

การเงินอย่างเป็นล ่ าเป็นสัน แต่กลับท าบัญชีและ

จัดท ารายงานทางการเงินดูจะไม่สมฐานะอย่างไรอย่าง

น้ัน เน่ืองจากมาตรฐานฯ ชุดเลก็ปัจจุบันไม่ก าหนดให้

กิจการจัดท างบกระแสเงินสด ท าให้สถาบันการเงิน

ขาดข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบัการบริหารเงินสดของกิจการ

และความสามารถของกิจการในการจ่ายคืนเงินต้น

และดอกเบี้ ย นอกจากน้ี ในกรณีของกลุ่มกิจการ กไ็ม่

มีข้อก าหนดให้กจิการต้องจัดท างบการเงินรวม ท าให้

สถาบันการเงินไม่สามารถมองเหน็ภาพที่ชัดเจนของ

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ 

อย่างมากสดุกไ็ด้แต่มองเหน็ฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

เป็นแต่ละกิจการแยกเป็นอิสระจากกัน เหมือนจ๊ิกซอ

ที่ต่อยังไม่เสรจ็น่ันเอง  
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นอกจากน้ี สถาบันการเงินแทบไม่มีสิทธิที่จะ

มองเห็นรายการระหว่างกันที่แต่ละกิจการที่อยู่ใน

กลุ่มเดียวกันท าขึ้ นเพ่ือบิดเบือนฐานะการเงินและผล

การด าเนินงานของตน หรือรายการระหว่างกิจการกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ชอบมาพากล 

เน่ืองจากมาตรฐานฯ ปัจจุบันไม่ก าหนดให้กจิการต้อง

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

กนันั่นเอง 

          ด้วยเหตุผลน้ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดย

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฯ จึงเห็นว่าถึงเวลา

แล้วที่ ข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ชุดเล็กที่ ใ ช้กับ 

NPAEs จะต้องมีการยกระดับไปสู่การสนองความ

ต้องการของผู้ใช้งบการเงินได้หลายฝ่ายย่ิงขึ้ นซ่ึง

รวมถึงสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่

ผู้เขียนเป็นประธานคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฯ 

ในขณะน้ี เลง็เหน็ว่ามาตรฐานฯ ฉบับใหม่น้ีจะต้องไม่

สร้างภารกิจให้กิจการ NPAEs ขนาดกลางและขนาด

เล็ก โดยพยายามคงไว้ซ่ึงข้อก าหนดทางบัญชีที่ไม่

ซับซ้อนและมีต้นทุนในการจัดท าบัญชีไม่สูงจนเกินไป

นัก เรียกว่าหากข้อก าหนดใดของ IFRS for SMEs ที่

สร้างภารกิจให้กิจการ NPAEs ขนาดกลางและขนาด

เล็กค่อนข้างมาก กค็งจะมีการผ่อนปรนข้อก าหนด

ให้กับกิจการเหล่าน้ี เช่น การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

การบัญชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน การบันทกึภาษี

เงินได้ตามวิธกีารรอตัดบัญชี เป็นต้น โดยสภาวิชาชีพ

บัญชีฯ โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฯ จะมี

การออกค าช้ีแจงเพ่ิมเติมในส่วนของการผ่อนปรน

ข้อก าหนดบางเร่ืองเพ่ือให้กิจการ NPAEs ขนาด

กลางและขนาดเล็กสามารถปฏิบัติตามได้โดยไม่มี

ต้นทุนที่สงูจนเกนิไปนัก    

กล่าวโดยสรุปเมื่อถึงเวลาน้ันซ่ึงก็คือปี  2560 

มาตรฐานฯ ส าหรับ NPAEs ที่ออกมาเม่ือปี 2554 ก็

จะลาจากวงการบัญชีไป และเปิดโอกาสให้มาตรฐานฯ 

ใหม่ที่เรียบเรียงจาก IFRS for SMEs (2015) เข้า

มาแทนที่ ดังน้ัน ตามกระแสข่าวที่ว่ามาตรฐานฯ ชุด

เลก็ปัจจุบันจะยังมีอยู่ต่อไปกับกิจการ NPAEs ขนาด

เล็ก จึงไม่เป็นความจริง กล่าวคือทุกกิจการที่เป็น 

NPAEs จะต้องน ามาตรฐานฯ ใหม่ที่เรียบเรียงจาก 

IFRS for SMEs มาใช้ เพียงแต่อาจมีการผ่อนผันบาง

บทหรือผ่อนผันข้อก าหนดในบางบทให้กับกิจการ 

NPAEs ขนาดกลางและขนาดเลก็ ซ่ึงคงจะไม่ได้วัด

กันที่ขนาดของสินทรัพย์ ขนาดของส่วนของเจ้าของ 

รายได้ หรือจ านวนพนักงานแต่อย่างใด แต่จะวัดกัน

ที่ ว่ากิจการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มกิจการหรือไม่ 

กล่าวคือหากกิจการไม่ได้มีฐานะเป็นบริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ

ใด โดยนัยแล้วกิจการน้ันกค็ือกิจการ NPAEs ขนาด

กลางและขนาดเล็กน่ันเอง แต่ถ้ากิจการมีฐานะเป็น

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าของ

กลุ่มกิจการใดกต็าม กอ็นุมานได้ว่ากิจการน้ันกค็ือ

กจิการ NPAEs ขนาดใหญ่ 

 

 

...โปรดติดตามต่อใน ตอนที ่4 

 


