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    พวกเรานักบัญชีและผู้สอบบัญชี รวมถึง

ผู้บริหารกิจการคงทราบกันดีว่ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของไทยชุดเลก็ หรือ ที่เราเรียก

กันว่ามาตรฐาน NPAEs (2554) ได้มีการ

ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ มาเป็นระยะเวลา 

4 ปีเศษแล้ว ซ่ึงถ้าเปรียบเทียบกับช่วงชีวิตของ

คนเรา ก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียว โดยมาตรฐานฯ 

ดังกล่าวให้ถือปฏิบัติกับบริษัทจ ากัดและห้าง

หุ้น ส่วนเป็นส า คัญ ซ่ึง มีก ลุ่มกิจการที่ ต้องใ ช้

มาตรฐานฯ ฉบับน้ีเรือนแสนเท่าที่ผู้เขียนทราบมา 

แต่เม่ือไม่นานที่ผ่านมาเอง มีผู้สนใจได้สอบถาม

มายังผู้เขียนว่ามาตรฐานฯ ชุดน้ีจะอยู่ควบคู่กับการ

ท างานของพวกเราก็คือนักบัญชีและผู้สอบบัญชี 

ตลอดจนผู้บริหารกิจการไปอีกนานสักเท่าไร และมี

แนวโน้มที่มาตรฐานฯ ชุดน้ีจะเคล่ือนไปในทิศทาง

อย่างไร บ้างกเ็ข้าใจว่ามาตรฐานฯ ชุดน้ีจะเปล่ียนไป

เป็นเรียบเรียงจาก IFRS for SMEs แต่ยังไม่ทราบ

ว่า version ไหน บ้างกว่็ามาตรฐานฯ ชุดน้ีน่าจะยัง

อยู่ต่อไป แต่จะมีมาตรฐานฯ ใหม่ที่เรียบเรียงจาก 

IFRS for SMEs เป็นทางเลือก เป็นต้น 

 
 

เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเร่ือง

น้ี จึงเป็นด าริของคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน

บัญชีให้ผู้เขียนช่วยเขียนบทความเพ่ือช้ีแจงแถลงไข

ในเร่ืองน้ี  บทความน้ีจึงจัดท าเพ่ือให้ผู้สนใจทั่วไปได้

ทราบถึงภูมิหลังของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ของไทยชุดเล็กที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีความเป็นมา

อย่างไร เพราะที่ผ่านมาหลายคนกยั็งไม่รู้ที่มาที่แท้จริง

ของมาตรฐานฯ ชุดน้ี นอกจากน้ี ที่อยากรู้มากที่สุดก็

คือมาตรฐานฯ ชุดน้ีก าลังจะเคล่ือนย้ายไปในทศิทางใด 

ก่อนอื่นเราคงจะขอมาท าความเข้าใจกับมาตรฐานฯ 

ปัจจุบันส าหรับ NPAEs ก่อนว่าเกิดขึ้นมาด้วยเหตุผล

กลใด และท าไมจึงมาเป็นข้อก าหนดทางบัญชีอย่างที่

พวกเราเห็น ค าตอบในเร่ืองน้ีกค็ือมาตรฐานฯ ชุดน้ี

เกดิจากความด าริของอดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ คือ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ในเวลาน้ันที่

เลง็เหน็ความส าคัญของการที่กิจการ NPAEs ซ่ึงไม่มี

ส่วนได้เสียใดๆ ต่อสมบัติของสาธารณะชนน่าจะมี

กรอบแนวคิดในการจัดท าบัญชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่แตกต่างไปจากมาตรฐานฯ ที่พวก

เราเคยใช้กันอยู่ซ่ึงอาจจะเหมาะกับกิจการขนาดใหญ่ที่

มีการระดมเงินทุนจากตลาดทุนหรือมีส่วนได้เสียต่อ

สมบัติสาธารณะที่พวกเราเรียกกนัว่า PAEs น่ันเอง 

 

พวกเราคงทราบดีว่าก่อนหน้าปี 2554 

การจัดท าบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของ

กิจการในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทจ ากัดหรือห้าง

หุ้นส่วนต่างอยู่บนหลักการพ้ืนฐานของมาตรฐานฯ 

ฉบับเดียวกันซ่ึงเรียบเรียงมาจาก IFRS เป็นส่วนใหญ่ 

แม้จะมีบางฉบับที่เรียบเรียงจาก US GAAP และมีอยู่

ฉบับเดียวที่ก  าหนดข้ึนโดยคณะกรรมการก าหนด

มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยกต็าม เพียงแต่มี

การผ่อนผันมาตรฐานฯ จ านวน 8 ฉบับให้กับกิจการที่

ในเวลาน้ันเรียกว่ากจิการที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน  

 

มาตรฐานรายงานทางการเงินชดุเล็ก (TFRS for NPAEs) กบัการพฒันาสู่ระดบัสากล 

(ตอนท่ี 1) 
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        พวกเราคงนึกออกว่ามาตรฐานฯ ที่มีการ

ผ่อนผันการบังคับใช้ให้กับกิจการที่ ไม่ใช่บริษัท

มหาชนมีมาตรฐานฯ ฉบับใดบ้าง หน่ึงในจ านวนน้ันก็

คือการจัดท างบกระแสเงินสด การจัดท างบการเงิน

รวม การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและกิจการที่

เกี่ยวข้อง และการทบทวนการด้อยค่าของสินทรัพย์

น่ันเอง พวกเราจึงเกิดค าถามว่าแล้วอยู่ดีๆ ท าไมไม่

ยึดวิธีการแบบน้ีอีกต่อไปในการบังคับใช้มาตรฐาน

การบัญชี ค าตอบคือมาตรฐานฯ ส่วนที่ไม่ได้รับการ

ผ่อนผันก็ยังยากต่อการน าไปถือปฏิบัติอยู่ดี เช่น 

มาตรฐานฯ ที่ว่าด้วยประมาณการหน้ีสนิ ซ่ึงมีแนวคิด 

ในเร่ืองการก าหนดประมาณการหน้ีสินที่อิงอยู่กับการ

ประมาณรายจ่ายในอนาคต (หากการจ่ายตามภาระ 

ผูกพันน้ันเกินกว่า 1 รอบบัญชี) แล้วใช้วิธีการคิดลด

กลับมาเป็นมูลค่ายุติธรรมดูไปดูมาช่างซับซ้อนเกินไป

ในการน ามาถือปฏิบัติ หรือหากกิจการถือครอง

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุก าหนดไม่ได้แน่นอน เช่น 

ลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการค้า หากไม่ต้องตัดจ าหน่าย

แต่ต้องทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งช้ี กค็งจะเป็น

เร่ืองยาก ถ้าเชิญหมอลักษณ์มาฟันธงไปเลยว่าให้ตัด

จ าหน่ายกี่ปีไปเลย น่าจะง่ายกว่าไหม ดังน้ัน ถ้าพวก

เรายังยืนยันน่ังยันที่จะใช้มาตรฐานฯ ชุดเลก็กันต่อไป 

โดยไม่พิจารณาเปล่ียนมาเป็นวิธีแยกมาตรฐานฯ 

ส าหรับกิจการ NPAEs ออกมาโดยเฉพาะและยังคง

ใช้มาตรฐานฯ ชุดเดียวกันต่อไป กน่็าจะสร้างภารกิจ

และต้นทุนในการจัดท า บัญชีให้บรรดากิจการ 

NPAEs ไม่น้อย 

 

        ขอยกตัวอย่างเช่น นับแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 

หากพวกเราซ่ึงเป็นกิจการ NPAEs ยังคงใช้มาตรฐาน

ฯ ชุดเดียวกับกิจการ PAEs ต่อไป พวกเราคงจะขอ

ลาออกจากการเป็นนักบัญชีของกิจการอย่างไม่อาจ

หลีกเล่ียง แถมทางเจ้าของกิจการกค็งอยากให้ออก 

เช่น มาตรฐานฯ ชุดที่ใช้กับ PAEs ในปัจจุบัน

ก าหนดให้กิจการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่า

คงเหลือ และวิธีคิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์

ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกสิ้ นรอบบัญชี 

ในทางปฏบัิติ ผู้เขียนเช่ือว่าการทบทวน 

สิ่งเหล่าน้ีไม่ใช่เร่ืองง่าย ต้องไปพ่ึงพิงผู้คนหลายฝ่าย

ในองค์กร ฝ่ายอะไรกยั็งไม่รู้เลยว่าที่ว่าต้องไปพ่ึงพิง 

แถมก าหนดให้กจิการต้องทบทวนทุกสิ้นรอบบัญชีอีก

ต่างหาก นักบัญชีอย่างพวกเราคงบ่นว่าใครจะไปท า

ไห ว  โด ย เ ฉพ า ะห ากท รัพ ย์ สิ น ถ า ว รถื อ เ ป็ น

องค์ประกอบส าคัญของการด าเนินธุรกิจและมี

มากมายหลายพันรายการ นอกจากน้ี มาตรฐานฯ ชุด

ที่ใช้กับ PAEs ในปัจจุบัน ยังสนับสนุนให้กิจการใช้

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการค านวณเงินส ารอง

ชดเชยกฎหมายแรงงานซ่ึงเป็นผลพวงจากการที่

กจิการมีนโยบายระบุชัดเจนให้มีการเลิกจ้างพนักงาน

ที่อายุ 55 ปี หรือ 60 ปี ข้อก าหนดเช่นน้ีท าให้กิจการ

ขนาดเลก็อย่างพวกเรา 

     แถมไม่ได้มี ส่วนได้ เสียใดๆ  ต่อสมบัติของ

ส า ธ า รณ ะ ชน ต้ อ งมี ต้ น ทุ น ใ นก า ร ว่ า จ้ า ง นั ก

คณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวนหน่ึงอย่างไม่อาจ

หลีกเล่ียงได้ แม้มาตรฐานฯ จะแค่สนับสนุนให้

กจิการใช้นักคณิตศาสตร์ประกนัภัยในการค านวณเงิน

ส ารองดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติ  ผู้สอบบัญชีมัก

สะดวกใจมากกว่าที่จะเห็นกิจการใช้บริการของนัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัยในการค านวณเงินส ารองฯ 

 



 

4 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิชุดเลก็ (TFRS for NPAEs)  กบัการพัฒนาสู่ระดบัสากล 

โดย  คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัช ีสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในที่สุดมาตรฐานฯ ชุดเล็กปัจจุบันจึงเกิดขึ้ น

จากด าริของท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในเวลาน้ัน 

ด้วยความคิดที่ว่าในเม่ือกิจการ NPAEs ซ่ึงช่ือกบ็อก

อยู่แล้วว่าไม่มีส่วนได้เสียต่อสมบัติของสาธารณะ แถม

กลุ่มผู้ใช้หลักของข้อมูลทางบัญชีกคื็อเจ้าของที่เป็นฝ่าย

จัดการของกิจการเป็นส าคัญ หากต้องมาอยู่ในข่ายให้

จัดท าบัญชีโดยใช้มาตรฐานฯ ชุดเดียวกับกิจการพวก 

PAEs ต่อไป แม้จะมีการผ่อนผันไป 8 ฉบับแล้วกต็าม 

กค็งจะเป็นภารกิจอันใหญ่หลวงและมีต้นทุนในการ

จัดท าบัญชีมากเกนิไปอยู่ดี จึงจ าเป็นที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

ในเวลาน้ันจะต้องมีการจัดท ามาตรฐานฯ ขึ้นมาชุดหน่ึง

เพ่ือให้ง่ายต่อการที่กิจการ NPAEs จะน าไปถือปฏบัิติ 

โดยเมื่อมีการออกตัวของมาตรฐานฯ ฉบับน้ี กไ็ด้รับ

การตอบรับเป็นอย่างดีในแง่ของนักบัญชีและผู้สอบ

บัญชี ตลอดจนผู้บริหารกิจการที่เคยบ่นว่ากิจการของ

ตนกไ็ม่ได้ไปกู้เงินใครมาใช้ แถมไม่มีการกระจายหุ้น

ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจะให้ท าบัญชีด้วยหลักการที่

สลับซับซ้อนไปเพ่ืออะไร ผู้เขียนก็ขอขอบพระคุณ

อาจารย์ 4 มหาวิทยาลัยที่ท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

ในเวลาน้ันแต่งตั้งขึ้ นเป็นคณะท างานชุดหน่ึงซ่ึงท า

หน้าที่ในการจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ดังกล่าว

จนเป็นผลส าเร็จ เรียกว่ามีการปรับแต่งข้อก าหนดอยู่

หลายตลบกว่าจะเป็นข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ที่

สามารถน าไปใช้ได้จริงในทางปฏบัิติโดยสอดคล้องกับ

ปรัชญาว่าผู้ใช้งบการเงินหลักคือเจ้าของที่เป็นฝ่าย

จัดการของกิจการน่ันเองบวกกับการมีต้นทุนต ่าในการ

จัดท าบัญชี 

 

  

      พลันที่มาตรฐานฯ ชุดเล็กส าหรับกิจการ 

NPAEs คลอดออกมา หลายฝ่ายก็ตั้ งค าถามว่า

มาตรฐานฯ ชุดน้ีมีแหล่งที่มาจากไหน อ่านดูแล้ว

เหมือนเอามาจากหลายแหล่งมารวมกัน ค าตอบกค็ือ

มาตรฐานฯ ชุดน้ีเรียบเรียงจากมาตรฐานฯ (2550) ที่

กิจการไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนหรือไม่ เคยใช้กันอยู่

ก่อนหน้า บวกด้วยการน าข้อก าหนดบางเร่ืองที่มีอยู่ใน 

IFRS for SMEs (2009) เช่น การไม่อนุญาตให้

กิจการตีราคาทรัพย์สินใหม่ การก าหนดให้กิจการตัด

จ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีอายุก าหนดไม่ได้

แน่นอน 10 ปี เป็นต้น นอกจากน้ี ในการเรียบเรียง

มาตรฐานฯ ชุดน้ี ยังได้มีการน าบรรยากาศการผ่อนผัน

มาตรฐานฯ 8 ฉบับในอดีตให้กับกิจการที่มิใช่บริษัท

มหาชนมารวมไว้ด้วย เช่น ไม่ก าหนดให้กิจการจัดท า

งบกระแสเ งินสดเหมือนอย่า งที่ เคยก าหนดไ ว้  

ไม่ก าหนดให้จัดท างบการเงินรวมแม้มีโครงสร้างการ

ด าเนินงานที่เป็นกลุ่มกิจการ ยกเว้นเพียงเร่ืองเดียวที่

ผ่อนผันต่อไปไม่ได้อีกแล้วกค็ือเร่ืองการทบทวนการ

ดอ้ยค่าของสินทรพัย ์แต่กเ็ป็นที่โชคดีของพวกเราอีก

ว่าการด้อยค่าของสินทรัพย์ภายใต้มาตรฐานฯ ฉบับน้ี

จะมุ่งเน้นไปที่การด้อยค่าแบบถาวร ฟังดูแล้วงงว่าการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์มีแบบถาวรหรือช่ัวคราวด้วยหรือ 

ค าตอบคือมี กล่าวคือสนิทรัพย์เหล่าน้ีมักเป็นสินทรัพย์

ที่กจิการไม่มีโอกาสจะน ากลับมาใช้งานอีกต่อไป เหลือ

แค่เพียงขายเป็นเศษเหล็กน่ันเอง เพียงแต่ราคาที่

กิจการคาดว่าจะขายได้สุทธิเกิดอาการหลุดลุ่ยลงไปต ่า

กว่ามูลค่าตามบัญชี จึงเป็นที่มาของผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าที่กจิการต้องรับรู้          

 

 

 

 

...โปรดติดตามต่อใน ตอนที ่2 
 


