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TFRS for SMEs คืออะไร 

ท าไมตอ้งมี TFRS for SMEs 
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ปี 2554 - 2560 
T
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or
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E
s มีหลกัการรบัรูร้ายการและ

วดัมูลค่าจาก IFRS Bound 

volume2006 

มีจ านวน 22 บท 

ยงัมีหลกัการที่ไม่ครอบคลุม

ธุรกรรมบางธุรกรรม เช่น 

กิจการเหมืองแร่ในปัจจุบนั 

ไม่ตอ้งท างบกระแสเงินสด 

และงบการเงินรวม 

T
F
R

S
 f
or

 S
M

E
s มีหลกัการรบัรูร้ายการและวดัมูลค่า

คลา้ยคลึง TFRS for NPAEs 

มีจ านวน 35 บท (แต่ผ่อนผนัและ

ยกเวน้บางบท) 

ปรบัปรุง TFRS for NPAEs ใหม้ี

หลกัการท่ีครอบคลุมธุรกรรมให้

ครบถว้นมากข้ึน 

ตอ้งจดัท างบกระแสเงินสด ปี 

2562)  

เพิม่ประโยชนต่์อผูใ้ชง้บการเงิน

เพือ่ใหเ้ห็นภาพฐานะการเงินและผล

การด าเนินงาน 
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ปี 2561 เป็นตน้ไป 



สาเหตุที่เปลีย่นไปใช ้IFRS for SMEs (2015) 

• เพือ่ใหส้ามารถรองรบัธุรกรรมซ่ึง TFRS for NPAEs ฉบบัปัจจุบนั

อาจจะไม่ครอบคลมุถงึ เช่น เหมืองแร่  

• เพือ่ลดความยุ่งยากซบัซอ้นบางประการทีม่ีอยู่ในขอ้ก าหนดของ 
TFRS for NPAEs 

• เช่น TFRS for SMEs ไม่ก าหนดให้ใช้ component accounting แม้ส่วนประกอบของ

สนิทรัพย์จะมีนัยส าคัญและมีอายุประโยชน์ไม่เท่ากนั 

• เพือ่สนองความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินกลุ่มอ่ืนๆ เช่น สถาบนั
การเงิน 

• เพือ่รองรบัการเติบโตของธุรกิจและเตรียมความพรอ้มในการเป็น 
“SME ขา้มชาติ” โดยเฉพาะในแถบอาเซียน 
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ทีม่า: สภาวชิาชพีบญัชฯี, 2559 



การจดัสมัมนาส าหรบั TFRS for SMEs 

กิจกรรมทีจ่ดัท าทั้งหมดมีดงันี้  คือ 

1)  การสมัมนาพิจารณแ์ละสมัมนาท าความเขา้ใจ จ านวน 3 ครั้ง รวม 757 คน 

2)  การจดัสมัมนาหรืออบรมเพือ่เผยแพร่ 

• โดยหน่วยงานสภาวิชาชีพบญัชี จ านวน 23 ครั้ง รวม 1,588 คน 

• โดยหน่วยงานอ่ืนภายนอก จ านวน 138 ครั้ง รวม 3,441 คน 

3)  การเผยแพร่ความรู ้เช่น บทความ ข่าวสารและสือ่วีดีโอ เป็นตน้ 

4)  การส่งแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นทั้งส่วนกรุงเทพฯและภูมิภาค รวม 

จ านวนผูต้อบ 487 คน 

5) เผยแพร่บทความสรา้งความเขา้ใจอย่างต่อเนือ่ง  
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การแบ่งประเภทของกิจการ 

การแบ่งประเภทของกิจการ NPAEs 

ซบัซอ้น ไม่ซบัซอ้น 
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ลกัษณะของ NPAEs ทีไ่ม่ซบัซอ้น 

•  NPAEs ทีไ่ม่ซบัซอ้น คือ  

• NPAEs ที่ไม่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มกจิการ   

• กจิการเหล่านี้มักมีเจ้าของกจิการเป็นครอบครัวกลุ่มผู้ก่อตั้ง
กจิการ  

• ไม่มีบริษัทใดมาถอืหุ้นในกจิการดังกล่าว และ 

• บริษัทดังกล่าวกไ็ม่ถอืหุ้นในกจิการใดจนท าให้เข้าลักษณะของ
กลุ่มกจิการ 
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TFRS for NPAEs ทีไ่ม่ซบัซอ้น 

•ใช ้TFRS for SMEs ยงัคงใชห้ลกัการรบัรู ้

รายการและการวดัมูลค่าเหมือนเดิม (TFRS 

for NPAEs)  

•เรื่องใหม่ 

• ปี 2562 ต้องท างบกระแสเงินสด 
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NPAEs ทีไ่ม่ซบัซอ้น 

11 

ปีทีบ่งัคบัใช ้ จ านวนบท 

ถอืปฏบิัติในปี 2561 2561 16 

ถือปฏบิัติในปี 2562 2562 7 

บทที่ได้รับการยกเว้น - 12 

รวม 35 



บททีไ่ดร้บัการยกเวน้ 

• บทที ่9 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (เฉพาะงบ
การเงินรวม) 

• บทที ่11 เครือ่งมือทางการเงินขั้นพื้ นฐาน 

• บทที ่12 ประเด็นเกีย่วกบัเครือ่งมือทางการเงินอ่ืน 

• บทที ่14 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

• บทที ่15 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
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บททีไ่ดร้บัการยกเวน้ 

• บทที ่22 หนี้ สินและส่วนของเจา้ของ 

• บทที ่26 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

• บทที ่27 การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

• บทที ่29 ภาษีเงินได ้

• บทที ่30 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

• บทที ่31 ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง  

• บทที ่33 การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั 
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บททีไ่ดร้บัการยกเวน้บางส่วน 

• เนื้ อหาเรือ่ง TFRIC 4  

•TFRIC 13 –โปรแกรมสิทธิพเิศษส าหรบัลูกคา้  

• เกษตรกรรม 

•รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยย์งัคงมีทางเลือก
ให ้3 ทางเลือก  

• เมื่อโอน  

• ตามงวดเงิน 

• ตามอตัราส่วนของงานที่ท าเสรจ็ 
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TFRS for SMEs 

• ง่ายข้ึน  
• Component accounting 

• เปิดทางเลือกให ้แต่ไม่ไดบ้งัคบัใหท้ า 
• ให้ใช้วิธตีีราคาใหม่ได้ส าหรับ PPE 

• ให้ใช้วิธมูีลค่ายุติธรรมได้ส าหรับอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
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ทั้งนี้ กิจการยงัคงเลือกใชวิ้ธีราคาทุนได้

เหมือนเดิม 



TFRS for SMEs 

• เปิดทางเลือกให ้แต่ไม่ไดบ้งัคบัใหท้ า 
• บันทกึต้นทุนการกู้ยืมของสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขเป็นค่าใช้จ่าย
ทนัทใีนงวดที่เกดิ 

• บันทกึรายจ่ายในการพัฒนาเป็นค่าใช้จ่ายทนัทใีนงวดที่เกดิ 
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ทั้งนี้ กิจการยงัคงเลือกบนัทึกตน้ทุนการกูย้ืมหรือ

บนัทึกรายจ่ายในการพฒันาเป็นสินทรพัยไ์ด้

เหมือนเดิม 



TFRS for SMEs 

•ครอบคลุมถงึธุรกรรมที ่TFRS for NPAEs ไม่ได้

กล่าวไว ้เช่น 

• เหมืองแร่ 

• สมัปทาน 

• เงินอดุหนุนจากรัฐบาล 
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ค าถามทีพ่บบ่อยส าหรบั NPAEs ที่

ไม่ซบัซอ้น 

Q: TFRS for SMEs ก าหนดใหก้ิจการ ตอ้ง

รบัรูต้น้ทุนการกูย้ืมท่ีเกีย่วขอ้งกบัสินทรพัยที์่

เขา้เงือ่นไขเป็นค่าใชจ่้ายเท่านั้น จริงหรือไม่ 

A: สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกแนวปฏิบติั

ทางบญัชีใหท้างเลือกกบั NPAEs รบัรู ้

ตน้ทุนการกูย้ืมเป็นค่าใชจ่้ายหรือเป็น

ส่วนหนึง่ของราคาทุนสินทรพัยไ์ด ้
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ค าถามที่พบบ่อยส าหรบั NPAEs ที่ไม่

ซบัซอ้น 

Q: TFRS for SMEs ก าหนดให ้SMEs รบัรู ้

ผลประโยชนข์องพนกังานตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยตอ้งใช้

ผูเ้ช่ียวชาญ 

A: กิจการ NPAEs ที่ไม่ซบัซอ้นสามารถใชวิ้ธี

ประมาณการท่ีดีที่สุดไดเ้หมือนเดิม หาก

กิจการใชวิ้ธีหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ก็ไม่

บงัคบัใหจ้า้งผูเ้ช่ียวชาญแต่สนบัสนุน  หาก

กิจการสามารถค านวณไดเ้อง 
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ค าถามที่พบบ่อยส าหรบั NPAEs ที่ไม่

ซบัซอ้น 

Q: กรณีกิจการเลือกใช ้Fair value ส าหรบั

ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณแ์ละอสงัหาริมทรพัย์

เพือ่การลงทุน TFRS for SMEs บงัคบัใหจ้า้ง

ผูเ้ชี่ยวชาญหรือไม่ 

A: TFRS for SMEs ไม่บงัคบัใหต้อ้งจา้ง

ผูเ้ชี่ยวชาญ แต่สนบัสนุน และ TFRS for 

SMEs ก็ไม่ไดบ้งัคบัใหก้ิจการตอ้งรบัรู ้

รายการหรือเปิดเผยขอ้มูล Fair value  
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ค าถามท่ีพบบ่อยส าหรบั NPAEs ที่ไม่

ซบัซอ้น 

Q: TFRS for SMEs ก าหนดใหก้ิจการ

ตอ้งใชภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชีจริงหรือ 

A: TFRS for SMEs ส าหรบั NPAEs 

ทีไ่ม่ซบัซอ้น ก าหนดใหก้ิจการใชวิ้ธี

ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเหมือนเดิม 
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ค าถามที่พบบ่อยส าหรบั NPAEs ที่ไม่

ซบัซอ้น 

Q: หากประเทศไทยใช ้TFRS for SMEs 

หากต่างประเทศมีการเปลีย่นแปลง

มาตรฐานดงักล่าว ทุก 2 ปี ท าใหป้ระเทศ

ไทยตอ้งใช ้TFRS for SMEs ตาม

ต่างประเทศ ซ่ึงเกิดการปรบัตวับ่อยมาก 

A: TFRS for SMEs ไม่ไดม้ีการเปลีย่นแปลง

บ่อย โดย IFRS for SMEs จะมีการเปลีย่นแปลง

ทุก 5 ปี และสภาวิชาชีพบญัชีจะน าการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวมาศึกษาผลกระทบก่อนจะ

มีการประกาศใชทุ้กครั้ง 
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ประโยชนที์่จะไดร้บัส าหรบั NPAEs ที่ไม่ซบัซอ้น 

• ช่วยเพ่ิมโอกาสทางเลือกให้แก่กจิการ เช่น ทางเลือกส าหรับการตรีาคาที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

และการให้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนสามารถวัด Fair value ได้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แก่

กจิการที่ต้องการตีราคาสนิทรัพย์เพ่ิมขึ้น (เป็นทางเลือกโดยไม่ได้บังคับให้ต้องถือปฏบิัติ หาก

ต้องการจะวัดมูลค่าด้วยเกณฑร์าคาทุนยังสามารถท าได้) 

• ช่วยให้เจ้าของกจิการสามารถเหน็ข้อมูลก าไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนในเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย และการตีราคาสินทรัพย์แยกออกจากผลก าไร (ขาดทุน)จาก

กิจกรรมด าเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสมากขึ้ น เช่น การจัดท างบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ (เพื่อสอดคล้องกบัการตีราคาสนิทรัพย์เพ่ิมขึ้น) 

• ช่วยให้เจ้าของกจิการสามารถเหน็กระแสเงนิสดที่ท  ามาหาได้และใช้ไปในกจิกรรมใดบ้าง โดยจะ

เป็นประโยชน์ในการบริหารกระแสเงินสดต่อไปผ่านการจัดท างบกระแสเงินสด เนื่องจากใน

ปัจจุบันสถาบันการเงินเร่ิมมีการจัดท างบกระแสเงินสดของกิจการที่มาขอเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงินเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้สินเช่ือ ดังน้ันหากกิจการที่ขอเงินกู้ยืมสามารถจัดท างบ

กระแสเงินสดให้แก่สถาบันการเงิน จะช่วยเพ่ิมประโยชน์ของงบการเงินมากขึ้น และเพ่ิมความ

สะดวกให้แก่สถาบันการเงินในการพิจารณาให้สินเช่ือ ซ่ึงอาจมีผลให้ต้นทุนในการจัดหาเงิน

กู้ยืมลดลง  
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เตรียมพรอ้มอย่างไร 
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ปี 2561- NPAEs ทีไ่ม่ซบัซอ้น  

•TFRS for SMEs ไม่มีการเปลีย่นแปลงใดๆ

ทั้งสิ้ นเมือ่เทียบกบั TFRS for NPAEs 

•ยังคงบันทกึบัญชีเหมือนเดิม 

• งบการเงินยังคงจัดท าเช่นเดิม 

• งบแสดงฐานะการเงิน 

• งบก าไรขาดทุน 

• งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ปี 2562 - NPAEs ทีไ่ม่ซบัซอ้น  

• จดัท างบกระแสเงินสด ไม่ตอ้งท างบ
เปรียบเทียบ ปี 2561 
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สถิตินิติบุคคลคงอยู ่ณ 31 มี.ค.60 

บริษทัจ ากดั 
477,936 ราย 

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
(ห้างหุ้นส่วนจ ากดั,ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล) 
180,665 ราย 

บริษทัมหาชนจ ากดั 
1,165 ราย 

72.44 % 

27.38 % 

0.18 % 



การจัดท าบญัชีของนิติบุคคล จ านวน 659,766 ราย (ธุรกจิ)  
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 

49%

10%

36%

5%
ส านักงานรับท าบัญชี 

236,211 ราย 
พนักงานกจิการ 
31,646 ราย 

นักบัญชีอสิระ 
325,158 ราย 

กรุงเทพ  50% 

(162,250)  

ภูมิภาค  50% 

(162,908)  

กรุงเทพ  56% 

 (17,649)  

ภูมิภาค  44% 

(13,997)  

กรุงเทพ  42% 

(99,309)  

ภูมิภาค  58% 

(136,902)  

นิติบุคคล   
ไม่มผู้ีท าบัญชีแจ้ง 

66,751 ราย 
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• คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี  “ปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีเพือ่ใช้เป็นมาตรฐานในการจัดท าบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอืน่”  
• มาตรฐานการบัญชีต้องจดัท าขึน้เป็นภาษาไทย 
• เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัดูแลการ
ประกอบวชิาชีพบัญชี และประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคบัได้ 
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คณะกรรมการ กกบ. 
• ปลดักระทรวงพาณชิย์ 
• ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี  และด้านกฎหมาย 
• กรมการประกนัภัย   (คปภ.)  
• กรมสรรพากร  
• ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
• ธนาคารแห่งประเทศไทย   
• กลต.  
• สภาวชิาชีพบัญชี  
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
• สมาคมธนาคารไทย  
• หอการค้าไทย  
• กรมพฒันาธุรกจิการค้า  
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• กกบ. ให้ความเห็นชอบ  TFRS for SMEs  เมื่อวนัที ่25 พฤศจิกายน 
2559 (เลือ่นจากปี 2560  -->>  ปี 2561) 

• ช่วยให้มาตรฐานการฯ  ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจาก
ต่างประเทศมากขึน้   -->>  อ้างองิจากมาตรฐานสากล 

• TFRS for SMEs  เป็นมาตรฐานฯ  ทีจ่ะช่วยเพิม่คุณภาพในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้รายงานทางการเงิน  นอกเหนือจากกลุ่ม
ครอบครัว 

• รองรับธุรกรรมทีมี่ความซับซ้อน ซ่ึง TFRS for NPAEs ปัจจุบันยงั
ไม่ครอบคลุมถึง 

•  TFRS for SMEs ช่วยรองรับการเติบโตของธุรกจิและเตรียมความ
พร้อมในการเป็น “SMEs ข้ามชาติ” 
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การน าส่งงบการเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

Download ไฟล์เพ่ือบันทึกข้อมูลใน
รูปแบบ XBRL in  Excel 

XBRL in Excel 
วิธีที่ 2 เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(www.dbd.go.th) 

 ยื่นขอรับ Username  และ    
 Password เพื่อเข้าใช้บริการ 
 และยืนยันตัวตนที่ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ใช้ Username และ Password  
เพื่อยืนยันการน าส่งงบ 
การเงินในครั้งแรก 

นิติบุคคลที่ต้องน าส่งงบการเงิน 

1 

2 

e-Form 

บันทึกข้อมูลผ่านรูปแบบ e-Form 

วธิีที่ 1 

สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ประมวลผล วิเคราะห์  
และให้บริการประชาชน 

หน่วยงานพันธมิตร 9 แห่ง 

ระยะเวลา 
ด าเนินการได้ทันที 

(Real Time) 

เชื่อมโยง 

บริการ 
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TAXONOMY 
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การจัดท างบการเงนิตาม Taxonomy  
 ธุรกจิทัว่ไป  -  บริษัทจ ากดั  

TFRS tfrs_com-oth 

NPAEs npae_com-oth 
NPAEs + เลอืกใช้ TFRS บางฉบับ npae-ext_com-oth 

ธุรกจิทัว่ไป  -  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  

TFRS tfrs_prt-oth 

NPAEs npae_prt-oth 
NPAEs + เลอืกใช้ TFRS บางฉบับ npae-ext_prt-oth 
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การส่งเสริมความรูแ้ก่ผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชี 
• การอบรมแบบเข้าห้องเรียน   
• อบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning  

• เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบ e-Magazine 

•  โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีของธุรกจิ SMEs  ร่วมกบั สสว. 
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