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การสมัมนาท าความเขา้ใจ 

เรื่อง 

ร่าง TFRS for SMEs 

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 

ณ อาคารสภาวิชาชีพบญัชี 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้การบรรยาย 

(1) ภาพรวมของการน า TFRS for SMEs มาใช้ในต่างประเทศ 

 

(2) สรุปหลักการส าคัญของ TFRS for SMEs และ            

 ความแตกต่างที่ส  าคัญระหว่าง TFRS for SMEs และ         

 TFRS for NPAEs 

 

(3) ข้อดีและอปุสรรคในการน า TFRS for SMEs  
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

(1)  

ภาพรวมของการน า  

TFRS for SMEs มาใชใ้นต่างประเทศ 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

เกีย่วกบั IFRS for SMEs 

 จดัท าใหง่้าย ไดง้บการเงินท่ีดีมีคุณภาพ 

 จ านวน 230 หนา้ (Full IFRS  ไม่ต า่กว่า 3,000 หนา้) 

 ท าใหม้าตรฐานฯ ง่ายยิง่ข้ึน แต่ยงัจดัท าบนพื้ นฐานของ IFRS 

 มีความสมบูรณใ์นตวัเอง 

 ออกแบบมาเพือ่ SMEs 

- ผูใ้ชต้อ้งการขอ้มูล เกีย่วกบั กระแสเงินสดระยะสั้น สภาพคล่องและ 

ความสามารถในการช าระหนี้  

- ลดตน้ทุนและ เหมาะกบัความสามารถของ SMEs 

- ฉบบัท่ีเสร็จสมบูรณ ์ออกเมือ่เดือน กรกฎาคม 2009 

ง่ายอย่างไร     
ท าไม SME ถงึสนใจที่จะใช้ 

Website ที่เกี่ยวข้อง  

http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/IFRS-for-SMEs.aspx 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

ภาพรวมของการน า TFRS for SMEs มาใชใ้นต่างประเทศ 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

ภาพรวมของการน า TFRS for SMEs มาใชใ้นต่างประเทศ 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

ภาพรวมของการน า TFRS for SMEs มาใชใ้นต่างประเทศ 

7 

ล่าสุดมีประเทศท่ีใชท้ั้งหมด 63 ประเทศ 

 

Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, 

Bangladesh, Barbados, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Cambodia, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, 

Fiji, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Iraq, Ireland, 

Israel, Jamaica, Jordan, Kenya, Lesotho, Macedonia, Maldives, Mauritius, 

Montserrat, Myanmar, Nicaragua, Panama, Nigeria, Rwanda, Saint Lucia, Saudi 

Arabia, Sierra Leone, Singapore, South Africa, Sri Lanka, St Kitts and Nevis, St 

Vincent and the Grenadines, Swaziland, Switzerland, Tanzania, Trinidad & 

Tobago, Turkey, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, Venezuela, 

Yemen, Zambia, and Zimbabwe. 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

ภาพรวมของการน า TFRS for SMEs มาใชใ้นต่างประเทศ 

ในจ านวน 63 ประเทศ 

• มี 8 ประเทศก าหนดใหทุ้ก SMEs ตอ้งใช ้IFRS for SMEs  

• มี 38 ประเทศสามารถเลือกใช ้Full IFRS เเทน IFRS for SMEs  

• อีก 16 ประเทศ สามารถเลือกใช ้local GAAP หรือ Full IFRS ได ้แทน 

IFRS for SMEs  

• อีก 1 ประเทศ สามารถเลือกใช ้local GAAP เเทน IFRS for SMEs 

 

ข้อมูลจาก http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/ 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

ภาพรวมของการน า TFRS for SMEs มาใชใ้นต่างประเทศ 

ใน 63 ประเทศ มีจ านวน 55 ประเทศที่ไม่บงัคบัใช ้แต่อีก 8 ประเทศมีปรบัเล็กนอ้ย คือ 

• 2 ประเทศ (Argentina and Brazil) ใช ้equity method กบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย          

ในงบการเงินเฉพาะ         

• 1 ประเทศ (Hong Kong) ใหใ้ช ้Deferred tax  เหมือนชดุใหญ่ 

• 1 ประเทศ (Saudi Arabia) อยู่ระหว่างการปรบัปรุงเนื้ อหา เเต่ยงัไม่ไดข้อ้สรุป 

• 2 ประเทศ (Ireland and United Kingdom) ปรบัใหญ่ค่อนขา้งหลายประเด็น                          

โดย provide option ที่มีในชดุใหญ่ใหก้บัชดุ SME ดว้ย 

• 1 ประเทศ  (Bangladesh) ไม่น า Section 31 ใน SME เรือ่งการรายงานภายใตเ้งิน

เฟ้อที่รุ่นเเรงมาใช ้เนือ่งจากไม่เกีย่วขอ้งกบัประเทศ 

• 1 ประเทศ  (Bosnia and Herzegovina) ไม่ตอ้งใหท้ างบกระเเสเงินสด เเละ         

งบเเสดงการเปลีย่นเเปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ของงบการเงินเฉพาะ 

 

ข้อมูลจาก http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/ 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้การบรรยาย 

(2)  

สรุปหลกัการส าคญัของ TFRS for SMEs  

และความแตกต่าง ที่ส าคญัระหว่าง  

TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs 

 

(TFRS for SMEs มีทั้งหมด 35 บท) 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 1 กจิการขนาดกลางและขนาดย่อม 

ความแตกต่างที่ส าคญัจาก TFRS for NPAEs 

- อยู่ระหว่างการพิจารณา 

ปัญหาในการน าไปปฏิบติั 

- ขึ้นกบัแนวทางที่จะก าหนดในอนาคต 

เน้ือหา 

- การก าหนดขอบเขตกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 2 แนวคิดและหลักการ 

ความแตกต่างที่ส าคญัจาก TFRS for NPAEs 

- มีการกล่าวถงึ ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

- มีการกล่าวถงึการน ามูลค่ายุติธรรมมาใช้ในการวัดมูลค่า ซ่ึงบางรายการไม่ได้กล่าวไว้ใน         

TFRS for NPAEs เช่น อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และ สนิทรัพย์ทางการเกษตร เป็นต้น 

ปัญหาในการน าไปปฏิบติั 

- มีการน าหลักการบางข้อ ที่มาตรฐานรายงานทางการเงนิที่ยังไม่บังคับใช้มาพูดถงึซ่ึงอาจท าให้  

เกดิความสบัสน 

เนื้ อหา 

- อธบิายลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลในงบการเงิน  

- แนวคิดเกี่ยวกบังบการเงนิ 

- การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการโดยรวม 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 3 การน าเสนองบการเงิน 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

ก าหนดว่าจะต้องจัดท างบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ โดยต้อง

แสดงรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (Other 

Comprehensive Income : OCI) โดยอนุญาตให้เลือก

แสดงแบบหน่ึงงบ หรือแบบสองงบได้ 

 

ก าหนดให้แสดงเพียงงบก าไรขาดทุน โดยไม่อนุญาตให้

แสดงก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ก าหนดให้ต้องจัดท างบกระแสเงินสด โดยถือเป็นส่วน

หนึ่งของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ 

ไม่ก าหนดให้ต้องจัดท างบกระแสเงินสด  

แต่อนุญาตให้สามารถจัดท างบกระแสเงินสดเพ่ิมเติมได้ 

โดยต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดตาม TAS 7 

รวมถึง ไม่ก าหนดให้กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั

บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้อง และ เปิดเผยข้อมูลส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน 

เน้ือหา 13 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 4 งบแสดงฐานะการเงิน 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

หนี้สนิจะจัดประเภทเป็นหน้ีสนิหมุนเวียนเมื่อหนี้สนิน้ันเป็นไป

ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  

ก. คาดว่าจะมีการช าระหน้ีสนิ ในรอบระยะเวลาด าเนินงาน

ตามปกติของกจิการ 

ข. ถือหนี้สนิไว้โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพ่ือค้า 

ค. ถึงก าหนดช าระหน้ีสนิภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน หรือ 

ง. กจิการไม่มีสทิธอินัปราศจากเงื่อนไขเพ่ือชะลอให้เล่ือนการ

ช าระหน้ีสนิเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน 

หนี้สนิต้องจัดเป็นหน้ีสนิหมุนเวียน เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใด

ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. กจิการคาดว่าจะช าระคืนหนี้สนิภายในรอบระยะเวลา

ด าเนินงานปกติ 

2. หนี้สนินั้นถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนับจากรอบ

ระยะเวลารายงาน 

3. กจิการไม่มีสทิธอินัปราศจากเงื่อนไขในการเล่ือนการช าระหน้ี

ออกไปอกีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  เดือนนับจากรอบระยะเวลา

รายงาน 

ส่วนของเจ้าของก าหนดให้แสดง 

1. ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่แสดงในส่วนของเจ้าของ

แยกต่างหากจากส่วนของเจ้าของที่จัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ

ของบริษัทใหญ่ 

2. ส่วนของเจ้าของที่จัดสรรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

ไม่มีข้อก าหนดดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้มีข้อก าหนดให้จัดท างบ

การเงินรวม 

เน้ือหา 14 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 5 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบก าไรขาดทุน 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

กจิการต้องแสดงยอดรวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ทั้งหมด

ส าหรับงวด ในงบการเงินตามข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

ก. งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เพียงงบการเงินเดียว        

ในกรณทีี่งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็แสดงรายได้และ

ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่รับรู้ ในงวด หรือ 

ข. แยกเป็นสองงบ คือ งบก าไรขาดทุนและงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ ในกรณทีี่งบก าไรขาดทุนแสดง

รายได้และค่าใช้จ่ายทุกรายการที่รับรู้ ในงวด          

เว้นแต่เป็นรายการที่รับรู้ ในยอดรวมก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ได้แยกแสดงออกจากก าไรหรือขาดทุนตาม 

ที่อนุญาตหรือก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ี 

ก าหนดให้กจิการจัดท างบก าไรขาดทุน เพ่ือค านวณผล

ก าไร (ขาดทุน) โดยไม่ก าหนดให้ต้องแสดงก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 

เนือ้หา 15 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 5 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบก าไรขาดทุน(ต่อ) 

เนือ้หา 
TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

กจิการต้องแสดงงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยแยกแต่ละรายการแสดงจ านวนเงิน

ส าหรับงวดดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

ก. รายได้ 

ข. ต้นทุนทางการเงิน 

ค. ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วม (ดูบทที่ 14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม) 

และกจิการที่ควบคุมร่วมกนั(ดูบทที่ 15 เงินลงทุนในกจิการร่วมค้า)ที่ใช้วิธส่ีวนได้เสยี 

ง. ค่าใช้จ่ายภาษีซ่ึงไม่รวมจ านวนภาษีที่จัดสรรให้รายการข้อ จ. ช. และ ซ. ด้านล่าง  

จ. ยอดรวมของก าไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงนิได้จากการด าเนินงานที่ยกเลิก        

และผลก าไรหรือขาดทุนหลังภาษีเงินได้ที่รับรู้จากการวัดมูลค่ายุติธรรมสทุธจิากต้นทุน

ในการขายหรือจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์สทุธทิี่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานที่ยกเลิก 

ฉ. ก าไรหรือขาดทุน (หากกจิการไม่มีรายการก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ไม่ต้องแสดง

รายการบรรทดัน้ี) 

ช. แต่ละรายการของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ที่จัดประเภทตามลักษณะ  

ซ. ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบริษัทร่วมและกจิการร่วมค้า                    

ที่ใช้วิธส่ีวนได้เสยี 

ฌ. ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม  

กจิการต้องแสดงรายการดังต่อไปนี้ ในงบก าไร

ขาดทุนเป็นอย่างน้อย 

1. รายได้ 

2. ต้นทุนทางการเงิน ซ่ึงประกอบด้วย

ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่นๆ 

3. ภาษีเงินได้ 

4. ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ

16 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 6 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของและ 

งบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม 

ความแตกต่างที่ส าคญัจาก TFRS for NPAEs 

- ระบุให้เลือกจัดท างบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม แทนงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ ตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

เน้ือหา 

- อธบิายรูปแบบของงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของและ 

งบก าไรขาดทุนและก าไรสะสม 

17 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 7 งบกระแสเงินสด 

TFRS for SME TFRS for NPAEs 

มีข้อก าหนดเกี่ยวกบัการจัดท างบกระแสเงินสด                

ซ่ึงสอดคล้องกบัหลักการที่ก าหนดใน TAS 7 

ไม่ก าหนดให้ต้องจัดท างบกระแสเงินสด  แต่อนุญาตให้

สามารถจัดท างบกระแสเงินสดเพ่ิมเติมได้ โดยต้องปฏบิัติ

ตามข้อก าหนดตาม TAS 7 

 

เนือ้หา 18 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 8 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลตามล าดับดังต่อไปน้ี 

1. ข้อความที่ระบุว่างบการเงินได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส าหรับวิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม  

2. สรุปนโยบายการบัญชีส าคัญที่กจิการถือปฏบิัติ 

3. ข้อมูลประกอบแต่ละรายการที่แสดงในงบการเงิน    

โดยจัดเรียงล าดับตามงบการเงินและตามล าดับ      

ของแต่ละรายการที่น าเสนอในงบการเงินน้ัน และ 

4. การเปิดเผยข้อมูลอื่น  

หมายเหตุประกอบงบการเงินของกจิการต้องแสดงข้อมูล

ดังต่อไปน้ี  

1. ข้อความที่ระบุว่างบการเงินได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยี

สาธารณะ 

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้ 

3. ข้อมูลที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ก าหนดให้เปิดเผยเป็นการเฉพาะ 

4. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น ภาระ

ผูกพันตามสญัญา 

มีข้อก าหนดที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกบัการเปิดเผยนโยบาย

บัญชี  การใช้ดุลยพินิจ และแหล่งข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบั

ความไม่แน่นอนของการประมาณการ  

ไม่มีการระบุถึงในเร่ืองดังกล่าว 

เน้ือหา 19 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 12 ประเดน็เกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินอื่น 

เนือ้หา 
หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

เคร่ืองมือทางการเงิน

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 

บทที่ 11 เช่น 

• Option & Forward 

contract 

• Interest rate swap 

• Investment in convertible 

debt 

•  วัดมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม 

• วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน หากไม่สามารถหา

มูลค่ายุติธรรมได้ให้ใช้มูลค่ายุติธรรม

ล่าสดุเสมือนเป็นต้นทุนใหม่และพิจารณา

ด้อยค่า ซ่ึงจะถือปฏบิัติเช่นนี้ จนกว่าจะ

สามารถหามูลค่ายุติธรรมที่น่าเช่ือถือได้ 

ไม่มีการระบุถึงเร่ืองนี้ ไว้  

การบัญชีป้องกนัความเสี่ยง • ต้องระบุเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงและ

ความเสี่ยงที่จะท าการป้องกนั 

ไม่มีการระบุถึงเร่ืองนี้ ไว้  
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

เนือ้หา 
หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การวัดมูลค่า วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

• ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบ้ียส าหรับตราสารหน้ีที่วัดมูลค่า

ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

• ความเสี่ยงด้านราคาของสนิค้าโภคภัณฑซ่ื์งถือ 

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงผลต่างของมูลค่ายุติธรรมรับรู้ใน

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

• ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนหรืออตัราดอกเบ้ียจากภาระ

ผูกพันของกจิการหรือรายการคาดการณ์ที่มีความเป็นไปสงูที่จะ

เกดิข้ึน 

• ความเสี่ยงด้านราคาของสนิค้าโภคภัณฑซ่ื์งเป็นภาระผูกพัน

ของกจิการหรือรายการคาดการณ์ที่มีความเป็นไปสงูที่จะซ่ือ

หรือขายสนิค้าโภคภัณฑน์ั้น 

• ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนจากเงินลงทุนสทุธใิน

ต่างประเทศ 

ไม่มีการระบุถึงเร่ืองนี้ ไว้  

บทที่ 12 ประเดน็เกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินอื่น (ต่อ) 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

ต้นทุนอื่นๆที่รวมอยู่ใน

สนิค้าคงเหลือ 

ในบางสถานการณ ์การเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารที่ใช้ป้องกนัความ

เสี่ยงโดยป้องกนัความเสี่ยงจากอตัรา

ดอกเบี้ย หรือความเสี่ยงจากราคาของสนิค้า

โภคภัณฑ ์ให้น าไปปรับมูลค่าตามบัญชีของ

สนิค้าโภคภัณฑ ์ 

ไม่มีข้อก าหนดในเร่ืองของเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

บทที่ 13 สนิค้าคงเหลือ   
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การวัดมูลค่า ให้ทางเลือกในการวัดมูลค่า 

• ราคาทุน 

• วิธสี่วนได้เสยี 

• มูลค่ายุติธรรม 

 

 

ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

 

บทที่ 14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การวัดมูลค่า ให้ทางเลือกในการวัดมูลค่า 

• ราคาทุน   ใช้ได้กรณไีม่มีราคาซ้ือขาย

เผยแพร่ในตลาดสาธารณะ 

• วิธสี่วนได้เสยี   หลักการส่วนใหญ่

เหมือน PAE 

• มูลค่ายุติธรรม   กรณเีลือกFVหากเงิน

ลงทุนไม่มี FV หรือไม่คุ้มที่จะหาให้ใช้

ราคาทุน 

ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

บทที่ 14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

วันที่ในงบการเงินของ

บริษัทร่วม  

 

ในการน าวิธสี่วนได้เสยี ผู้ลงทุนต้องใช้งบ

การเงินของบริษัทร่วมที่มีวันที่เดียวกบัวันที่

ในงบการเงินของผู้ลงทุน เว้นแต่จะไม่

สามารถท าได้ในทางปฏบิัติ ซ่ึงในกรณทีี่ไม่

สามารถท าได้ในทางปฏบิัติ ผู้ลงทุนต้องใช้

งบการเงินล่าสดุของบริษัทร่วมและปรับปรุง

ด้วยผลกระทบของรายการหรือเหตุการณ์

ทางบัญชีที่มีนัยส าคัญที่เกดิขึ้นระหว่างวัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทร่วม

และวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของผู้

ลงทุน 

ไม่มีทางเลือกให้ใช้วิธสี่วนได้เสยี 

บทที่ 14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การเลิกใช้วิธสี่วนได้เสยี  

 

กรณผู้ีลงทุนสญูเสยีอทิธพิลอย่างมี

สาระส าคัญ 

1) โดยการขาย  ส่วนได้เสยีคงเหลือด้วย 

FV 

2) โดยไม่มีการขาย  ให้ใช้ราคาตามบัญชี

เป็นราคาทุนเร่ิมแรก 

 

ไม่มีทางเลือกให้ใช้วิธสี่วนได้เสยี 

บทที่ 14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การจัดประเภทการร่วมค้า การร่วมค้ามี 3 ประเภท 

• การด าเนินที่ควบคุมร่วมกนั 

• สนิทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกนั 

• กจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

  

ไม่มีการก าหนดรูปแบบของการร่วมค้า 

 

บทที่ 15 เงินลงทุนในการร่วมค้า  
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การวัดมูลค่ากจิการที่

ควบคุมร่วมกนั 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนัให้ทางเลือกในการ

วัดมุลค่าในงบการเงินรวมและงบการเงินที่

ไม่ใช่งบเฉพาะกจิการโดย 

- ราคาทุน 

- มูลค่ายุติธรรม 

- ตามวิธสี่วนได้เสยี* 

ก าหนดให้วัดมูลค่ากจิการที่ควบคุมร่วมกนั

โดยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกจิการ

เทา่นั้น 

 

บทที่ 15 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ)  

 

* TFRS  งบการเงินรวม/งบที่ไม่ใช่งบเฉพาะกจิการให้ใช้วิธส่ีวนได้เสยีหรือการรวมตามสดัส่วน(proportionate consolidate)       

ส าหรับกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การวัดมูลค่า ให้ทางเลือกในการวัดมูลค่า 

• มูลค่ายุติธรรม 

• ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่า

เผื่อการด้อยค่า 

     หากเลือกวัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อม

ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าจะต้อง

จัดประเภทเป็น PPE และใช้หลักการใน 

PPE 

 

ก าหนดให้กจิการวัดค่าด้วยทุนหักค่าเสื่อม

ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 

 

บทที่ 16 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การโอน • เม่ือเปล่ียนวิธกีารใช้งานหรือเม่ือหยุดการ

ใช้งาน 

• กรณทีี่กจิการไม่สามารถหา FV ได้ย่าง

น่าเช่ือถือกจิการต้องโอนอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนไปเป็น PPE โดยใช้ราคา

ตามบัญชี ณ วันดังกล่าว 

ไม่มีข้อก าหนดในเร่ืองของการโอน 

 

บทที่ 16 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ต่อ)  
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การวัดมูลค่า • ไม่มีทางเลือกในการวัดมูลค่าด้วยวิธตีี

ราคาใหม่ 

• ต้นทุนการกู้ยืมไม่สามารถรวมป็นส่วน

หน่ึงของต้นทุนที่ดินอาคารและอุปกรณ ์

แต่ต้องบันทกึเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

• ไม่มีทางเลือกในการวัดมูลค่าด้วยวิธตีี

ราคาใหม่ 

• ต้นทุนการกู้ยืมรวมป็นส่วนหน่ึงของ

ต้นทุนที่ดินอาคารและอุปกรณ ์

 

 

บทที่ 17 ที่ดินอาคารและอปุกรณ ์
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การวัดมูลค่า ราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่าย หักค่าผื่อการ

ด้อยค่า** 

ราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่าย หักค่าเผื่อการ

ด้อยค่า 

 

การตัดจ าหน่าย การตัดจ าหน่ายจะขึ้นอยู่กบัอายุการให้

ประโยชน์ที่คาดไว้  หากไม่สามารถ

ประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือให้ใช้ 10 ปี    

(ซ่ึงแตกต่างจาก TFRS for PAEs) 

 

การตัดจ าหน่ายจะขึ้นอยู่กบัอายุการให้

ประโยชน์ที่คาดไว้  หากไม่สามารถ

ประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือให้ใช้ 10 ปี 

 

บทที่ 18 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกเหนือจากค่าความนิยม 

 

**TFRS ให้ทางเลือกในการวัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่

เกดิขึ้นภายใน  

กจิการต้องรับรู้รายจ่ายที่เกดิขึ้นภายใน

ส าหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมถึงรายจ่าย

ทุกรายการส าหรับกจิกรรมการวิจัยและ  

การพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกดิรายการ 

ยกเว้นรายการน้ันถือเป็นส่วนหน่ึงของ

สนิทรัพย์รายการอื่นที่เข้าเกณฑก์ารรับรู้

รายการภายใต้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้   

ต้นทุนในการพัฒนารับรู้ เป็นสนิทรัพย์ไม่มี

ตัวตนหากเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อ 

 

บทที่ 18 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกเหนือจากค่าความนิยม (ต่อ) 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้

จากการรวมธุรกจิ 

มีข้อยกเว้นกรณทีี่ ซ้ือธุรกจิไม่ต้องรับรู้ ใน

กรณดีังต่อไปน้ี 

• แยกไม่ได้ต่างหากจากค่าความนิยม 

• แยกได้แต่ราคาหาไม่ได้เพราะไม่

สามารถหาหลักฐานเกี่ยวกบัการ

แลกเปล่ียนสนิทรัพย์ชนิดเดียวกนัหรือ

คล้ายคลึงกนัหรือไม่มีตัวแปลที่น ามาใช้

ประมาณมูลค่ายุติธรรมได้*** 

ไม่ได้ก าหนดเร่ืองการรวมธุรกจิ 

 

บทที่ 18 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกเหนือจากค่าความนิยม (ต่อ)  

 

*** TFRS หากมีการระบุสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการซ้ือธุรกจิได้ ไม่สามารถอ้างว่าไม่สามารถหามูลค่ายุติธรรมได้ 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การรวมธุรกจิ มีการก าหนดหลักการเร่ืองการรวมธุรกจิ ไม่มีการระบุถึงเร่ืองนี้ ไว้  

 

 

บทที่ 19 การรวมธุรกจิ 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 19 การรวมธุรกจิ (ต่อ) 

การรวมธุรกิจภายใต ้TFRS for SMEs 

• ไม่ครอบคลุมถงึการรวมธรุกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 

• ใช้วิธซ้ืีอ (Purchase method)  

• ต้นทุนการซ้ือธรุกจิให้มีการรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้วย 

• ต้นทุนที่คาดว่าจะเกดิขึ้น ให้รวมกรณทีี่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ หากมีการเปล่ียนแปลงใน

ภายหลังให้ปรับที่ต้นทุน 

• มีการรับรู้ ค่าความนิยมและความนิยมตดิลบ 

• ค่าความนิยมจะตัดจ าหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์ที่คาดไว้ หากไม่สามารถประมาณได้อย่าง

น่าเช่ือถอืจะตัดจ าหน่าย 10 ปี 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

ช้อบ่งช้ีสญัญาเช่าการเงิน ไม่มีการระบุจ านวนร้อยละของอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ  ร้อยละของมูลค่า

ยุติธรรม เป็นต้น 

มีการระบุจ านวนร้อยละของอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ ร้อยละของมูลค่า

ยุติธรรม เป็นต้น 

 

สญัญาเช่าแฝง มีการกล่าวถึงสญัญาที่มิใช่สญัญาเช่าแต่มี

เน้ือหาของการให้สทิธกิารใช้ทรัพย์สนิต้องมี

การน ามาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาปฏบิัติ 

ไม่มีข้อก าหนดในเร่ืองดังกล่าว 

 

บทที่ 20 สญัญาเช่า  
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การวัดมูลค่า ประมาณการด้วยวิธทีี่ดีที่สดุ แต่ใช้วิธคีิดลด 

มูลค่าปัจจุบัน (PV)  ถ้ามีนัยส าคัญ 

ประมาณการด้วยวิธทีี่ดีที่สดุ โดยไม่ได้

ก าหนดว่าต้องใช้วิธคีิดลดมูลค่าปัจจุบัน  

 

บทที่ 21 ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจจะเกดิขึ้นและ

สนิทรัพย์ที่อาจจะเกดิขึ้น 

 

38 



w
w

w
.fa

p
.o

r.th
 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

หน้ีสนิและทุน มีการก าหนดการจัดประเภทเคร่ืองมือทาง

การเงินเป็นหน้ีสนิและทุน 

ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบัหน้ีสนิและทุน 

 

บทที่ 22 หนี้สนิและทุน 
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ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

40 หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

รายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ของธุรกจิ 

real estate 

รับรู้ เม่ือโอนเทา่นั้น รับรู้รายได้ ได้ 3 วิธ ีคือ 

1. รับรู้ เป็นรายได้ทั้งจ านวน 

2. รับรู้ เป็นรายได้ตามอตัราส่วนของงานที่ท า

เสรจ็ 

3. รับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงก าหนด

ช าระ 

 

โดยกจิการอาจเลือกรับรู้ เป็นนรายได้จากการ

ขายอสงัหาริมทรัพย์ตามอตัราส่วนของงานที่

ท าเสรจ็หรือตามเงินค่าางวดที่ถึงก าหนดช าระ

ได้ ถ้ารายการขายน้ันๆ เข้าเงื่อนไข 9 ข้อ 

รายได้ดอกเบี้ย  วิธอีตัราผลตอบแทนที่แท้จริง วิธอีตัราผลตอบแทนที่แท้จริง หรือ           

วิธอีื่นที่ผลไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคัญ 

โปรแกรมสทิธพิิเศษแก่

ลูกค้า 

มีการก าหนดให้มีการวัดค่าเกี่ยวกบั

โปรแกรมสทิธพิิเศษแก่ลูกค้า 

ไม่บังคับใช้ TFRIC 13 

 

บทที่ 23 รายได้ 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

หลักการ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็นรายได้ทั้ง

จ านวนเม่ือมีสทิธไิด้รับเงินและเมื่อได้ปฏบิัติ

ตามเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องแล้ว  

ไม่มีการระบุถึงเร่ืองนี้ ไว้  

 

บทที่ 24 เงินอดุหนุนรัฐบาล  
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ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 25 ต้นทุนการกู้ยืม 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การรับรู้ ต้นทุน

การกู้ยืม 

กจิการต้องรับรู้ ต้นทุนการกู้ยืมทั้งหมดเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนในงวดที่เกดิ 

กจิการต้องรวมต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการ

ผลิตสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขเป็นราคาทุนของ

สินทรพัยน้ั์น 

การเปิดเผย

ข้อมูล 

การเปิดเผยขอ้มูล 

• แสดงต้นทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ (ตามบทที่ 5.5) 

• เปิดเผยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยทั้งหมด (ค านวณ

ตามวิธ ีEIR) ส าหรับหน้ีสนิทางการเงินที่ไม่ได้

วัดมูลค่าด้วยวิธมูีลค่ายุติธรรมผ่านเข้าก าไร

หรือขาดทุน (ตามบทที่ 11.48) 

การเปิดเผยขอ้มูล 

• จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุน

ของสนิทรัพย์ในระหว่างงวด 

• อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนที่ใช้ในการค านวณ

ต้นทุนการกู้ยืม 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 

 ไม่มีก าหนดไวใ้น TFRS for NPAEs 

 ขอบเขตและหลักเกณฑก์ารรับรู้รายการไม่แตกต่างจาก TFRS 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้น   

เป็นเกณฑ ์

 ช าระด้วยตราสารทุน 

 ช าระด้วยเงนิสด 

 มีทางเลือกช าระด้วยเงนิสดหรือออกตราสารทุนให้ 

 หลักเกณฑก์ารวัดมูลค่าแตกต่างจาก TFRS 2 เกี่ยวกบัการก าหนดล าดับขั้นการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นเป็น 3 ล าดับ 
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ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของหุน้ 3 ล าดบัขั้น 

1. หากราคาที่สงัเกตได้จากตลาดสามารถก าหนดได้ส าหรับตราสารทุนที่ออกให้               

ให้ใช้ราคาดังกล่าว  

2. หากราคาที่สงัเกตได้จากตลาดไม่สามารถก าหนดได้ ให้วัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน  

ที่ออกให้ด้วยข้อมูลสงัเกตได้จากตลาดเฉพาะของกจิการ (เช่น รายการล่าสดุในหุ้น หรือ 

การประเมินมูลค่าที่เป็นอสิระล่าสดุของกจิการ) 

3. หากไม่มี 1 และ 2 ให้วัดมูลค่ายุติธรรมโดยอ้อมของหุ้นหรือสทิธทิี่จะได้รับประโยชน์จาก

ราคาหุ้นที่เพ่ิมขึ้นด้วยวิธปีระเมนิมูลค่าที่ใช้ข้อมูลตลาดให้มากที่สดุที่สามารถปฏบิัตไิด้   

ในการประมาณการราคาของตราสารทุนน้ัน ณ วันที่ให้สทิธ ิ

 

บทที่ 26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(ต่อ)  
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 27 การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การด้อยค่าของสนิค้า

คงเหลือ 

• กจิการต้องประเมินการด้อยค่าของสนิค้า

คงเหลือ โดยเปรียบเทยีบระหว่างมูลค่า

ตามบัญชีของสนิค้าคงเหลือกบัราคาขาย

หักต้นทุนในการผลิตสนิค้านั้นให้เสรจ็และ

ต้นทุนในการขาย 

• ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ โดยตรง

ไปยังก าไรหรือขาดทุน  

• กจิการต้องปรับมูลค่าของสนิค้าคงเหลือให้

เทา่กบัมูลค่าสทุธทิี่จะได้รับ ซ่ึงเทา่กบัราคา

โดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติ

ธุรกจิ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการ

ผลิตสนิค้าน้ันให้เสรจ็และต้นทุนที่

จ าเป็นต้องจ่ายไปเพ่ือให้ขายสนิค้านั้นได้ 

• มูลค่าที่ลดลงจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยแสดง

เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขายในงวดที่ปรับ

มูลค่าลง 
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ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 27 การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (ต่อ) 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การด้อยค่าของ

สนิทรัพย์อื่น –  

ข้อบ่งช้ีการด้อยค่า 

• พิจารณาข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ซ่ึงเป็นข้อ

บ่งช้ีช่ัวคราวและถาวร 

• พิจารณาข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าถาวร    

(ในมาตรฐานใช้ค าว่า การลดลงของมูลค่า

อย่างถาวร) 

การด้อยค่าของ

สนิทรัพย์อื่น –  

มูลค่าสทุธทิี่คาดว่าจะ

ได้รับคืน 

• สามารถเลือกใช้มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน

ในการจ าหน่าย หรือ มูลค่าจากการใช้ 

(Value in use) 

• ราคาขายสทุธ ิ

• ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี                

ที่ ๑๓/๒๕๕๕ ก าหนดว่า NPAEs สามารถ

พิจารณามูลค่าจากการใช้ของสนิทรัพย์ 

แทนประมาณราคาขายหักด้วยต้นทุนใน

การขายได้ 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

• วิธกีารบัญชีส าหรับผลประโยชน์ของพนักงานสอดคล้อง

กบัหลักการที่ก าหนดใน TAS 19 

• อนุญาตให้ใช้วิธอีย่างง่ายในการค านวณมูลค่ายุติธรรม

ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ โดยไม่รวม

ประมาณการของเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต ไม่รวม

บริการที่จะได้รับจากพนักงานในอนาคต และไม่รวมความ

เป็นไปได้ของการเสยีชีวิตขณะให้บริการในปัจจุบัน 

รวมทั้งไม่ได้ก าหนดวิธกีารรับรู้ก าไรขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย 

• ไม่มีข้อก าหนดในเร่ืองดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 

• รับรู้ผลประโยชน์พนักงานเป็นส่วนหน่ึงของประมาณ

การหน้ีสนิ ซ่ึงต้องค านวณโดยใช้ประมาณการที่ดี

ที่สดุ 

• อนุญาตให้สามารถเลือกปฏบิัติตาม TAS 19 ได้ 

บทที่ 28 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

ก าหนดให้บันทกึภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตาม TAS12 

โดยไม่มีข้อยกเว้นเร่ืองการรับรู้รายการ ณ วันแรกในเร่ือง

การรวมธุรกจิตาม TAS 12 

บันทกึภาษีเงินได้ ตามวิธค้ีางจ่าย ยกเว้นเลือกปฏบิัติตาม 

TAS 12 

บทที่ 29 ภาษีเงินได้ 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

สกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงาน 

ก าหนดให้ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงาน คล้ายกบัหลักการใน TAS 21 

ไม่ได้ก าหนดให้ใช้สกุลเงินที่ใช้ด าเนินงาน   

น่ันคือ ถือว่ากจิการเป็นบาทเสมอ แต่หาก

มีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ถือ

ปฏบิัติตาม TFRS for NPAEs เกี่ยวกบั 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บทที่ 30 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

มาตรฐานบทน้ีใช้ส าหรับการรายงานทางการเงินของกจิการที่

มีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินของสภาพ

เศรษฐกจิที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง โดยกจิการจะต้องปรับปรุง

งบการเงินด้วยดัชนีราคาทั่วไปที่สะท้อนถึงการเปล่ียนแปลง

อ านาจซ้ือ เพ่ือให้รายการต่างๆในงบการเงินแสดงด้วย

หน่วยวัดค่าที่เป็นปัจจุบัน ณ วันสิ้นงวด 

ไม่ได้กล่าวถึงการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิ

ที่เงินเฟ้อรุนแรง 

บทที่ 31 ภาวะเงินเฟ้อรนุแรง 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 32 เหตุการณภ์ายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

มีการก าหนดตัวอย่างของเหตุการณภ์ายหลังวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุงเพ่ิมเติมจาก TFRS 

for NPAEs 

มีการยกตัวอย่างเหตุการณภ์ายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานที่ต้องปรับปรุง คือ เร่ืองของค าพิพากษาของคดี

ความในศาล การล้มละลายของลูกหนี้  การก าหนดส่วนแบ่ง

ก าไรหรือการจ่ายโบนัส 

มีการก าหนดตัวอย่างของเหตุการณภ์ายหลังวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปรับปรุงเพ่ิมเติมจาก TFRS 

for NPAEs 

มีการยกตัวอย่างเหตุการณภ์ายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานที่ไม่ต้องปรับปรุง คือ เร่ืองการประกาศจ่าย         

เงินปันผล 

51 



w
w

w
.fa

p
.o

r.th
 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบับุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

ก าหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีเป็น

อย่างน้อยส าหรับรายการกบับุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

1. จ านวนเงินของรายการ  

2. ยอดคงค้าง 

3. เง่ือนไข หลักประกนั การค า้ประกนั  

4. ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูที่เกี่ยวข้อง 

5. หน้ีสญูในงวด 

ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั แต่

ระบุว่าสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้หาก

เหน็ว่าเป็นประโยชน์ โดยให้ปฏบิัติตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือ

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

บทที่ 33 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบัค่าตอบแทน  

ของผู้บริหารส าคัญ 

ก าหนดให้เปิดเผยจ านวนค่าตอบแทน

ผู้บริหารส าคัญของกจิการเป็นยอดรวม 

ไม่มีข้อก าหนดในเร่ืองดังกล่าว 

บทที่ 33 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

53 



w
w

w
.fa

p
.o

r.th
 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

บทที่ 34 กจิกรรมพิเศษ  

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

การบัญชีเกษตรกรรม 

 

• รับรู้สนิทรัพย์ชีวภาพ ณ วันเร่ิมแรกและ    

ทุกๆ วันที่รายงานด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการขาย 

• ส าหรับสนิทรัพย์ชีวภาพที่ไม่สามารถหาร

มูลค่ายุติธรรมได้ให้รับรู้ ด้วยราคาทุนหักค่า

เสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม  

• ผลิตผลทางการเกษตรรับรู้ ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการขาย 

ไม่มีการระบุถึงเร่ืองนี้ ไว้  
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

55 

บทที ่34 กิจกรรมพเิศษ (ต่อ)  

หวัขอ้ TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

กจิกรรมเกี่ยวกบัการ

สกดัแร่ 

บันทกึที่ดิน อาคาร อุปกรณ ์สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

และประมาณการหน้ีสนิตลอดจนหน้ีสนิที่อาจ

เกดิขึ้น ตามที่กล่าวในบทที่ 17, 18 และ 21 

ไม่มีการระบุถึงเร่ืองนี้ ไว้  

ข้อตกลงสมัปทาน

บริการ 

• Operator ได้รับสนิทรัพย์ทางการเงิน หรือ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

• หากได้รับสนิทรัพย์ทางการเงินให้ถือปฏบิัติ

ตามบทที่ 11 และ 12 เกี่ยวกบัเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

• หากได้รับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ให้รับรู้ เม่ือ

เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ ด้วย   

ราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อ

การด้อยค่า 

• รับรู้รายได้ตามบทที่ 23 

ไม่มีการระบุถึงเร่ืองนี้ ไว้  
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

TFRS for SMEs TFRS for NPAEs 

ก าหนดให้ใช้กบัผู้ที่จะถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสาหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น

ครั้งแรก โดยไม่ค านึงว่ากจิการดังกล่าวจะเคยปฏบิัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบเตม็รูปแบบ หรือ

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปอื่นๆ (GAAP) เช่น 

มาตรฐานการบัญชีของแต่ละประเทศ หรือกรอบแนวคิด

อื่นๆ เช่น กฎเกณฑท์างภาษีของแต่ละประเทศ  

ไม่มีข้อก าหนดในเร่ืองดังกล่าว 

 

บทที่ 35 การเปล่ียนแปลงสู่มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม 
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 สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

(3) 

ขอ้ดีและอุปสรรค 

ในการน า TFRS for SMEs มาใช ้ 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

ขอ้ดีจากการบงัคบัใช ้TFRS for SMEs 

58 

1. การจัดท ารายงานทางการเงนิของประเทศไทยสอดคล้องกบักลุ่มประเทศใน AEC         

ที่ให้เร่ิมใช้มาตรฐานฉบับน้ีบ้างแล้ว และจะส่งผลให้กจิการในประเทศไทยมีศักยภาพ    

ในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น 

2. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยมีความน่าเช่ือถอื และ

เป็นที่ยอมรับในสากล มากกว่าการใช้ TFRS for NPAEs 

3. รายงานทางการเงนิของกจิการในประเทศไทยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น มีความเป็นสากล 

ตลอดจนเปรียบเทยีบกนัได้ 

4. ผู้ใช้งบการเงนิบางส่วน เช่น สถาบันการเงนิ และบริษัทข้ามชาติที่ลงทุนในประเทศ เป็น

ต้น ได้รับประโยชน์มากขึ้น 

5. กจิการสามารถเข้าถงึแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น 

6. ในระยะยาว TFRS for SMEs น่าจะได้รับการยอมรับ ในนานาประเทศมากยิ่งขึ้น 

58 



w
w

w
.fa

p
.o

r.th
 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 

อุปสรรคในการบงัคบัใช ้TFRS for SMEs 
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1. เกดิต้นทุนในการจัดท างบการเงิน และอาจเป็นการเพ่ิมภาระแก่บุคลากรด้านบัญชี                

ทั้งผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชี  

2. ประโยชน์ที่ได้รับอาจไม่คุ้มกบัต้นทุน คือ ผู้ใช้งบการเงนิอาจไม่ได้รับมูลค่าเพ่ิมตามที่ควร 

3. กจิการขนาดกลางและขนาดเลก็ยังไม่เหน็ถงึความส าคัญของการจัดท างบการเงนิ               

และให้ความส าคัญด้านการบริหารและภาษีอากรมากกว่า 

4. หากมาตรฐานฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ อาจก่อให้เกดิความสบัสนส าหรับผู้ที่ไม่ได้ตดิตามเร่ือง

มาตรฐานการบัญชีอย่างจริงจัง ดังนั้น กจิการต้องมีการให้การอบรมบุคลากรด้านบัญชี

เพ่ิมขึ้นซ่ึงท าให้เกดิต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 

5. หากมาตรฐานฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ กรณมีีการเปล่ียนขนาด เช่น จากขนาดกลางเป็นขนาด

เลก็มาก จะเกดิประเดน็ที่ต้องพิจารณาว่าจะสามารถเปล่ียนกลับมาใช้ TFRS for NPAEs  

ได้หรือไม่ 

6. การก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาว่ากจิการในประเทศไทย ลักษณะใดหรือขนาดใดที่ต้องใช้ 

TFRS for SMEs ยังเป็นประเดน็ที่ต้องพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน  โดยต้องค านึงถงึความ

เหมาะสมและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ 
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 สัมมนาท าความเข้าใจร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม  

ทั้งนีข้้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารปรับแก้ไขร่าง 
60 

ท่านพรอ้มหรือยงัที่จะน าไปปฏิบติั ? 
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