ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๓
เรือ่ ง คาชี้ แจงเกีย่ วกับการจัดทามาตรฐานการบัญชี
สาหรับกิจการทีไ่ ม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
โดยที่ สภาวิชาชี พบั ญชี ฯ ตระหนักว่ า กิจการในประเทศไทยกว่ าร้ อยละ ๙๐ เป็ นกิจการ
ขนาดเล็กและเป็ นกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ การกาหนดให้ ทุกกิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ท่ีจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (TFRS)
ซึ่งจะมีผลบั งคั บใช้ ต้ังแต่ วัน ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็ นต้ นไปนั้ น อาจไม่ เหมาะสม เช่ น เดียวกับ IASB
ที่ตระหนั ก ถึ งปั ญ หาดังกล่ า ว จึ งได้ ก าหนดมาตรฐานการบั ญ ชี สาหรั บ SMEs (IFRS for SME) ดังนั้ น
สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงเห็นว่ ามีความจาเป็ นอย่ างยิ่งที่ต้องมีมาตรฐานการบัญชี เฉพาะสาหรั บกิจการที่ไม่ มี
ส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ เพื่อบรรเทาภาระของกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ และส่งเสริมให้ กิจการ
ที่ไม่ มีส่วนได้ เสียต่ อสาธารณะสามารถจัดทาและนาเสนองบการเงินได้ อย่างถูกต้ อง และเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงได้ แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการศึกษาและกาหนดมาตรฐานการบัญชีสาหรั บ
กิจการดังกล่าว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑
สภาวิ ชาชี พบั ญชี ฯ ได้ น าเสนอหลั กการในการจั ดท ามาตรฐานการบั ญชี ส าหรั บกิจการ
ที่ไม่ มีส่วนได้ เสียต่ อสาธารณะ ก่ อนจั ดทารายละเอียดร่ างมาตรฐานการบัญชี ดังกล่ าว ต่ อคณะกรรมการ
กากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ในการประชุมครั้งที่ ๑๙ (๔/๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่ อขอความเห็นชอบในหลั กการที่จะให้ มีมาตรฐานการบัญชี สาหรั บกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียต่ อสาธารณะ
รวมทั้ ง ขอบเขตของกิ จ การที่ ไ ม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องกั บ สาธารณะ ที่ จ ะให้ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานดั ง กล่ า ว
ซึ่ งที่ประชุ มคณะกรรมการกากับดู แลการประกอบวิ ชาชี พบั ญชี ได้ มีมติเห็นชอบให้ มีการจัดทามาตรฐาน
การบัญชีสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ
สภาวิชาชีพบัญชี ฯ จึงออกประกาศคาชี้แจงการจัดทาและนาเสนองบการเงินของกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ ดังนี้
๑. กิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะ หมายถึง กิจการที่ไม่ใช่กจิ การดังต่อไปนี้
(๑) กิจ การที่มีต ราสารทุ น หรื อ ตราสารหนี้ ของกิจ การซึ่ ง มี ก ารซื้ อขายในตลาด
สาธารณะ (ไม่ว่าจะเป็ นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่ างประเทศหรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค) หรือกิจการที่นาส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนาส่งงบการเงิน
ของกิจการให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกากับดูแลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์
ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ในตลาดสาธารณะ

(๒) กิ จ การที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ในการดู แ ลสิ น ทรั พ ย์ ข องกลุ่ ม บุ ค คลภายนอก
ในวงกว้ าง ได้ แก่ สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้น
เป็ นต้ น
(๓) บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชน
(๔) กิจการอื่นที่จะกาหนดเพิ่มเติม
๒. สภาวิ ชาชี พบั ญชี ฯ ขอให้ กิ จการที่ไม่ มี ส่ วนได้ เสี ยต่ อสาธารณะจั ดทาบั ญชี ส าหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใช้ มาตรฐานการบัญชีท่ปี ฏิบัติอยู่เดิม
ไปพลางก่อน ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจัดทามาตรฐานการบัญชีสาหรั บ NPAEs
และคาดว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะสามารถออกประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวได้ ภายในต้ นปี ๒๕๕๔
๓. กิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียต่อสาธารณะใด ที่มีความประสงค์จะจัดทาบัญชีตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นและมาตรฐานการบั ญชี ที่สภาวิ ชาชี พบั ญชี ฯ ประกาศก าหนดโดยอ้ างอิ ง IFRS
ที่จะมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ สามารถทาได้
โดยต้ องถื อปฏิบั ติตามข้ อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบั ญชี ดังกล่ าว
ทุกฉบับ และให้ ถือปฏิบัติเช่นนั้นอย่างสม่าเสมอ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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