การผ่อนผันและการยกเว้นการถือปฏิบตั ิตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี (“คณะกรรมการฯ”) ได้ ตระหนักถึงความแตกต่างของกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ
และมีความตั้งใจว่ าการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นจะต้ องไม่เพิ่มต้ นทุนให้ กับ
กิจการมากจนเกินไปนัก และต้ องมีความเหมาะสมในการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้
คณะกรรมการฯ จึงได้ จัดกลุ่มกิจการที่ไม่มสี ่วนได้ เสียสาธารณะเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่มีโครงสร้างการจัดการที่มีความซับซ้อน (NPAEs ซับซ้อน) หมายถึง กิจการที่ไม่มี
ส่วนได้ เสียสาธารณะที่เป็ นสมาชิกของกลุ่มกิจการ โดยเข้ าเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) กิจการที่ไม่มสี ่วนได้ เสียสาธารณะที่เป็ นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้ าของกิจการที่มสี ่วนได้ เสียสาธารณะ หรือ
2) กิจการที่ไม่มสี ่วนได้ เสียสาธารณะที่มเี งินลงทุนในกิจการที่มสี ่วนได้ เสียสาธารณะในฐานะบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการ
ร่วมค้ าของกิจการที่ไม่มสี ่วนได้ เสียสาธารณะ หรือ
3) กิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรือกิจการร่ วมค้ าเป็ นกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสีย
สาธารณะ หรือกิจการที่ไม่มสี ่วนได้ เสียสาธารณะที่เป็ นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้ าของกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสีย
สาธารณะ
2. กลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ไม่มีโครงสร้างการจัดการที่มีความซับซ้อน (NPAEs ไม่ซบั ซ้อน) หมายถึง กิจการที่
ไม่มสี ่วนได้ เสียสาธารณะที่ไม่ใช่กลุ่มกิจการที่ไม่มสี ่วนได้ เสียสาธารณะที่มคี วามซับซ้ อน ตามคานิยามข้ อ 1.
คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี ในการประชุมครั้งที่ 34/2557-2560 (5/2560) เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
มีมติให้ ความเห็นชอบบทที่ผ่อนผันและบทยกเว้ นการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
(TFRS for SMEs) สรุปตามตารางต่อไปนี้

ตารางสรุปบทที่ถอื ปฏิ บตั ิ สาหรับกิ จการ NPAEs ซับซ้อน และ NPAEs ไม่ซบั ซ้อน
TFRS for SMEs (IFRS for SMEs (2015))
ปี ที่ถอื ปฏิ บตั ิ

No.

บทที่

NPAEs
ซับซ้อน

NPAEs
ไม่ซบั ซ้อน

1 กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

2561

2561

2 แนวคิดและหลักการ

2561

2561

3 การนาเสนองบการเงิน

2562

2562

บังคับให้ถอื ปฏิบตั ใิ นปี 2562 ในเรื่องการนาเสนองบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบ
กระแสเงินสดไปปี 2562

2562

บังคับให้ถอื ปฏิบตั ใิ นปี 2562 โดยการปฏิบตั ใิ นช่วงของปี 2561 นัน้ ให้กจิ การปฏิบตั ิ
ดังนี้
- การแยกแสดงรายการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทีแ่ สดงด้วยราคาทุนและ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทีแ่ สดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม โดยกิจการสามารถแสดง
รายการค้าดังกล่าวรวมกันได้ แต่ตอ้ งไปเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับ
อสังหาริมทรัพย์โดยแยกกันระหว่างอสังหาริมทรัพย์ทแ่ี สดงด้วยราคาทุนและมูลค่า
ยุตธิ รรม
- กิจการสามารถแสดงรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทังหมด
้
เช่น ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์ กาไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมหลักทรัพย์
เผือ่ ขาย และกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
เป็ นต้น รวมถึงส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ รวมไว้ในองค์ประกอบ
อื่นส่วนของเจ้าของ และเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2562

บังคับให้ถอื ปฏิบตั ใิ นปี 2562 โดยการปฏิบตั ใิ นช่วงของปี 2561 นัน้ ให้กจิ การปฏิบตั ิ
ดังนี้
- การแสดงรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทีจ่ ดั ประเภทเป็ นรายการทีไ่ ม่จดั ประเภท
รายการใหม่ในภายหลังไปยังกาไรหรือขาดทุน และรายการทีจ่ ดั ประเภทรายการใหม่
ในภายหลังไปยังกาไรหรือขาดทุน ไปปี 2562 โดยรายการกาไรจากการตีราคา
สินทรัพย์กาไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมหลักทรัพย์เผือ่ ขาย หรือ
กาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยกาหนดให้รบั รู้
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของโดยแสดงไว้ภายใต้องค์ประกอบอื่นส่วนของเจ้าของ
และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2562

2562

บังคับให้ถอื ปฏิบตั ใิ นปี 2562 โดยการปฏิบตั ใิ นช่วงของปี 2561 นัน้ ให้กจิ การปฏิบตั ิ
ดังนี้
- การแสดงรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยรายการกาไรจากการตีราคา
สินทรัพย์ กาไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมหลักทรัพย์เผือ่ ขาย หรือ
กาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยกาหนดให้รบั รู้
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ รวมถึงส่วนเกินจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ โดย
แสดงไว้ภายใต้องค์ประกอบอื่นส่วนของเจ้าของ และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
- ไม่สามารถนาเสนองบกาไรขาดทุนและกาไรสะสม

7 งบกระแสเงินสด
8 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

2562
2561

2562
2561

9 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2565

ยกเว้น

4 งบแสดงฐานะการเงิน

5 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกาไรขาดทุน

6

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของและงบกาไร
ขาดทุนและกาไรสะสม

2562

2562

หมายเหตุ
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ตารางสรุปบทที่ถอื ปฏิ บตั ิ สาหรับกิ จการ NPAEs ซับซ้อน และ NPAEs ไม่ซบั ซ้อน
TFRS for SMEs (IFRS for SMEs (2015))
ปี ที่ถอื ปฏิ บตั ิ

No.

บทที่

NPAEs
ซับซ้อน

NPAEs
ไม่ซบั ซ้อน

2561

2561

11 เครื่องมือทางการเงินขันพื
้ น้ ฐาน

2565

ยกเว้น

12 ประเด็นเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงินอื่น

2565

ยกเว้น

13
14
15
16
17

2561
2562
2562
2561
2561

2561
ยกเว้น
ยกเว้น
2561
2561

2561

2561

การรวมรายจ่ายในการพัฒนาเป็ นสินทรัพย์กาหนดเป็ นแนวทางทีอ่ าจเลือกปฏิบตั ิ
-NPAEs ซับซ้อนผ่อนผันสาหรับการซือ้ ธุรกิจทีต่ อ้ งมีการจัดทางบการเงินรวมไปปี
2565
-NPAEs ไม่ซบั ซ้อนยกเว้นการซือ้ ธุรกิจทีต่ อ้ งมีการจัดทางบการเงินรวม

10

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์

18 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนนอกเหนือจากค่าความนิยม

19 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม

2561

2561

20 สัญญาเช่า

2561

2561

2562

ยกเว้น

ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์
21 ทีอ่ าจเกิดขึน้ - ภาคผนวกบทที่ 21 แนวทางสาหรับ
การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สนิ

2561

2561

22

หนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ - ภาคผนวกบทที่ 22
ตัวอย่างการบันทึกบัญชีตราสารหนี้แปลงสภาพสาหรับ

2565

ยกเว้น

23

รายได้ - ภาคผนวกบทที่ 23 ตัวอย่างการรับรูร้ ายได้
ตามหลักการของบทที่ 23

2561

2561

23.1 การรับรูร้ ายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

2561

2561

20.1 เนื้อหาคล้ายคลึง IFRIC 4 เรื่อง ข้อกาหนด
เกีย่ วกับการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่

23.2 การรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมือ่
โอน
23.3 เนื้อหาคล้ายคลึง IFRIC 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิ
พิเศษแก่ลกู ค้า

หมายเหตุ

NPAEs ไม่ซบั ซ้อน ยกเว้น เฉพาะเนื้อหาคล้ายคลึง IFRIC 4 เรื่อง ข้อกาหนด
เกีย่ วกับการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

-NPAEs ซับซ้อนผ่อนผันเนื้อหาคล้ายคลึง IFRIC 13 และการรับรูร้ ายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์เมือ่ โอนไป ปี 2562
-NPAEs ไม่ซบั ซ้อนผ่อนผันการรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมือ่ โอนไป ปี
2562 และยกเว้นเฉพาะเนื้อหาคล้ายคลึง IFRIC 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่
ลูกค้า

ยกเว้น
2562
ยกเว้น

24 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

2561

2561

25 ต้นทุนการกูย้ มื

2561

2561

26 การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

2561

ยกเว้น

27 การด้อยค่าของสินทรัพย์

2561

ยกเว้น

28 ผลประโยชน์ของพนักงาน
29 ภาษีเงินได้

2562
2562

2562
ยกเว้น

การรวมต้นทุนการกูย้ มื เป็ นสินทรัพย์กาหนดเป็ นแนวทางทีอ่ าจเลือกปฏิบตั ิ

NPAEs ไม่ซบั ซ้อนยกเว้นเฉพาะการประเมินการด้อยค่าแบบเต็มรูปแบบ (ไม่ตอ้ ง
ประเมินมูลค่าจากการใช้ Value-in-use) โดยในส่วนของการด้อยค่าของสินค้า
คงเหลือไม่ได้รบั การยกเว้น
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ตารางสรุปบทที่ถอื ปฏิ บตั ิ สาหรับกิ จการ NPAEs ซับซ้อน และ NPAEs ไม่ซบั ซ้อน
TFRS for SMEs (IFRS for SMEs (2015))
ปี ที่ถอื ปฏิ บตั ิ

No.

บทที่

NPAEs
ซับซ้อน

NPAEs
ไม่ซบั ซ้อน

หมายเหตุ

30 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

2565

ยกเว้น

NPAEs ไม่ซบั ซ้อน ยกเว้นเฉพาะเนื้อหาคล้ายคลึงเรื่องสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
(Functional currency)

31 ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

2561

ยกเว้น

32 เหตุการณ์ภายหลังวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน

2561

2561

2562

ยกเว้น

34 กิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ

2562

2562

34.1 เกษตรกรรม
34.2 ข้อตกลงสัมปทาน
34.3 การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การเปลีย่ นแปลงสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
35
สาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

2562
2562
2562

ยกเว้น
2562
2562

2561

2561

33

การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กัน

NPAEs ไม่ซบั ซ้อน ยกเว้นเฉพาะเนื้อหาเกษตรกรรม ส่วนเนื้อหาข้อตกลงสัมปทาน
และการสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ผอ่ นผันไปปี 2562

สรุปจานวนบท
ปี ที่ถอื ปฏิ บตั ิ

NPAEs
ซับซ้อน ไม่ซบั ซ้ อน

หมายเหตุ
NPAEs ไม่ซบั ซ้อนต่างจากNPAEs ซับซ้อน คือบทที่ 26, 27 และ 31 แต่มกี ารผ่อน

บททีใ่ ห้ถอื ปฏิบตั ใิ นปี 2561
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บททีผ่ อ่ นผันให้ถอื ปฏิบตั ใิ นปี 2562
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NPAEs ไม่ซบั ซ้อนมีการผ่อนผันและยกเว้นเนื้อหาบางส่วนของบทที่ 34 2

บททีต่ อ้ งถือปฏิบตั ใิ นปี 2562
บททีผ่ อ่ นผันให้ถอื ปฏิบตั ใิ นปี 2565
บททีย่ กเว้น(มีแนวปฏิบตั /ิ ไม่มแี นวปฏิบตั ิ)
มีแนวปฏิบตั ิ
ไม่มแี นวปฏิบตั ิ
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บทที่ 3, 4, 5 และ 6
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บทที่ 11, 12, 22, 26, 27, 29, 30 และ 33
บทที่ 9, 14, 15 และ 31

ผันและยกเว้นเนื้อหาบางส่วนของบทที่ 19, 20, และ 23 1

1 NPAEs ซับซ้อนผ่อนผันเนื้อหาคล้ายคลึง IFRIC 13 และการรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมือ่ โอน ปี 2562
NPAEs ซับซ้อนผ่อนผันเนื้อหาคล้ายคลึง IFRIC 4 และการซือ้ ธุรกิจทีต่ อ้ งมีการจัดทางบการเงินรวมไปปี 2562
NPAEs ไม่ซบั ซ้อนผ่อนผันการรับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมือ่ โอนไป ปี 2562 แต่ยกเว้นเฉพาะเนื้อหาคล้ายคลึง IFRIC 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
และยกเว้นการซือ้ ธุรกิจทีต่ อ้ งมีการจัดทางบการเงินรวมและเนื้อหาคล้ายคลึง IFRIC 4 โดยมีการจัดทาแนวปฏิบตั สิ าหรับเรื่องดังกล่าว
2 NPAEs ไม่ซบั ซ้อนผ่อนผันข้อตกลงสัมปทานและการสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ไปปี 2562 แต่ยกเว้นเนื้อหาเกษตรกรรม
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