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 ส าหรับประเดน็ที่ผู้เขียนเช่ือว่าโดนใจผู้ท าบัญชี

และ ผู้สอบบัญชี  ตลอดจนเ จ้ าของกิจการก็คื อ

มาตรฐานฯ ชุดเล็กได้ลดข้อก าหนดเกี่ยวกับการ

เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินลงไป

หลายประเดน็จนหมายเหตุประกอบงบการเงินดูแล้ว

เบาบางลงไปเยอะเมื่ อ เทียบกับสมัยก่อน  ผู้ใ ช้ 

งบการเงินอ่านดูแล้วต้องมโนภาพว่าอีกนานกว่าจะ

อ่านจบ ตัวอย่างเช่น ไม่บังคับให้กิจการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่บังคับให้

กิจการเปิดเผยรายงานแยกตามส่วนงาน ไม่บังคับให้

กิจการเปิดเผยค่าใช้จ่ายตามลักษณะ แม้ค่าใช้จ่ายใน

งบก าไรขาดทุนจะแสดงตามหน้าที่ ผิดกับมาตรฐานฯ 

ชุดใหญ่ที่ใช้กับ PAEs กิจการต้องเสียเวลามาแจกแจง

ค่าใช้จ่ายแยกตามลักษณะในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน เช่น วัตถุดิบใช้ไป ผลประโยชน์พนักงาน 

เรียกว่าแทบเหมือนเป็นการขุดเอาค่าใช้จ่ายในระบบ

บัญชีแยกประเภทมาเล่าแบบหมดเปลือก นอกจากน้ี 

มาตรฐานฯ ชุด น้ีพยายามลดการใช้หลักมูลค่า

ยุติธรรมลงไปจนหลงเหลืออยู่แค่กับสินทรัพย์บาง

รายการ เช่น เงินลงทุนชนิดเพ่ือค้า หรือเผื่อขายเป็น

ต้น เน่ืองจากกจิการน่าจะพอหามูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนเหล่า น้ี ไ ด้สบายๆ  โดยไม่มี ต้นทุนสูงจาก 

www.set.or.th เป็นต้น 

 

 

ที่ส าคัญไปกว่าน้ันคือมาตรฐานฯ ชุดเล็ก

ไม่พยายามเพ่ิมภารกิจให้กับนักบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง

มากจนเกินไปนัก เช่น ก าหนดให้ทบทวนอายุการให้

ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีคิดค่าเสื่อมราคาของ

สินทรัพย์ประเภทที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์อย่าง

สม ่าเสมอ ไม่ใช่ให้ทบทวนทุกสิ้นปีเหมือนมาตรฐานฯ 

ชุดใหญ่ โดยค าว่าสม ่าเสมอน้ีกอ็ยู่ที่กิจการจะก าหนด

กันเองตามความเหมาะสมว่าทุกกี่ปีคร้ัง นอกจากน้ี 

การรับรู้ประมาณการหน้ีสินหากการจ่ายตามภาระ

ผูกพันน้ันเกินกว่า 1 รอบบัญชีกไ็ม่จ าเป็นต้องอาศัย

การประมาณรายจ่ายในอนาคตและใช้วิธีการคิดลดแต่

อย่างใด เพียงแค่ประมาณการรายจ่ายที่ถือเป็นตัว

แทนที่ดีที่สุดของรายจ่ายน้ันๆ หากกิจการจะต้องจ่าย

รายจ่ายน้ันๆ ในรอบบัญชีปัจจุบัน เรียกว่าอะไรมันจะ

วิเศษขนาดน้ี 

 

กล่าวโดยสรุปข้อก าหนดที่ส าคัญๆ ของมาตรฐานฯ 

ชุดน้ีกค็ือไม่ก าหนดให้กิจการต้องจัดท างบกระแสเงิน

สด รวมทั้งงบการเงินรวม ซ่ึงกล็ดภารกิจในการจัดท า

บัญชีลงไปได้อย่างมาก รวมทั้งการจัดท างบก าไร

ขาดทุนกใ็ห้จัดท าแบบธรรมดา ไม่ถึงขั้นต้องจัดท างบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อย่างที่กิจการ PAEs จัดท ากันอยู่ 

แต่กท็ าให้นักบัญชีบางคนบ่นว่ามีผลเสียอยู่เหมือนกัน

เพราะความรู้ในการจัดท างบการเงินเหล่าน้ีก็เลยส่งคืน

อาจารย์ที่เคยประสิทธิ์ประสาทความรู้ในเร่ืองน้ีให้ไป

หมดเกล้ียงแล้ว เพราะสมัยเรียนปริญญาตรี  ทุก

หลักสตูรปริญญาตรีที่เปิดสอนทางด้านการบัญชีกจ็ะอิง

การเรียนการสอนไปตามมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ (TFRS 

for PAEs) เป็นส าคัญ เรียกว่าอาจารย์กส็อนกันมา

หมดไม่ว่าจะเป็นเ ร่ืองการจัดท างบกระแสเงินสด  

งบการเงินรวม หรือแม้แต่งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก็

ตาม จนวันน้ีพอหลุดออกจากร้ัวมหาวิทยาลัยมานานๆ 

เมื่อไม่จัดท างบการเงินเหล่าน้ีเสียนานๆ เข้ากเ็ลยเข้า

ป่าเข้ารกเข้าดงกนัไปหมดแล้ว 

มาตรฐานรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กบัการพฒันาสู่ระดบัสากล 

(ตอนท่ี 2) 
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  ข้อก าหนดที่ส าคัญๆ ของมาตรฐานฯ ชุดน้ีอีก

เร่ืองหน่ึงก็คือมาตรฐานฯ ส าหรับ NPAEs ไม่

ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เรียกว่าพวกผู้บริหารของ

เราจะมีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรายส าคัญ

เยอะแยะขนาดไหน คงไม่มีใครมาทราบเร่ืองของพวก

เรา หรือมีการคิดราคาโอนของสินค้าหรือบริการ

ระหว่างกิจการของเรากับ บุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกนั เช่น กจิการของลูกชาย กิจการของอาซ้อ 

กิจการของหลานสะใภ้  คงไม่มีใครมาล่วงรู้ด้วย 

เรียกว่าความลับไม่ไปไหนเสีย  สรรพากรก็อาจ

ตรวจจับได้ยากโดยเฉพาะในเร่ืองการสร้างราคาโอน

ระหว่างกิจการอันเป็นลู่ทางหน่ึงในการวางแผนภาษี

ของหลายกิจการ พวกเราจึงสดุดีมาตรฐานฯ ชุดน้ี

อย่างไม่ลืมพระคุณ 

ที่ดูจะโดดเด่นอีกเร่ืองหน่ึงกคื็อมาตรฐานฯ ชุดน้ี

ก าหนดให้กิจการจัดท างบการเงินโดยถือว่ามีสกุลเงิน

ที่ใช้ในการด าเนินงาน (functional currency) เป็น

ไทยบาทเสมอ ซ่ึงกช่็วยลดความยุ่งยากในการท าบัญชี

ลงไปเยอะเมื่อเทียบกับมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ที่ใช้กับ 

PAEs ที่จะต้องเชิญหมอลักษณ์มาฟันธงกันเป็น

ประจ า ว่าตกลงแล้วกิจการมีสกุลเงินที่ ใช้ในการ

ด าเนินงานเป็นไทยบาทหรืออะไรกันแน่ โดยเฉพาะ

กิจการที่มีการต้ังราคาขายสินค้าหรือบริการเป็นสกุล

เงินอื่นที่มิใช่ไทยบาท หรือมีการน าเข้าวัตถุดิบหรือ

เคร่ืองจักรที่ราคาถูกก าหนดโดยอ้างอิงกับสกุลเงินอื่น

ที่มิใช่ไทยบาท หรือมีแหล่งเงินทุนส าคัญซ่ึงอ้างอิงกับ

สกุลเงินอื่นที่ มิใช่ไทยบาท เป็นต้น นักบัญชีและ

ผู้บริหารฟังแล้วอาจเวียนหัวส าหรับการที่จะลงมาลง

ลึกในเร่ืองน้ี แถมหากสรุปว่ากิจการมีสกุลเงินที่ใช้ใน

การด าเนินงานเป็นสกุลเงินอื่นที่มิใช่ไทยบาท เรียกว่า

งานเข้า เพราะกิจการจะต้องจัดท าบัญชีสกุลคู่ขนาน 

และต้องแปลงค่างบการเงินที่อยู่ในสกุลเงินอื่นที่มิใช่

ไทยบาทให้เป็นไทยบาทอีก ต้นทุนในการจัดท าบัญชี

คงจะสงูขึ้นตามมา 

อีกประเดน็หน่ึงที่ทุกคนรับทราบเป็นอย่างดีเม่ือ

น ามาตรฐานฯ ชุดน้ีมาใช้กค็ือการรับรู้ประมาณการ

หน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 

เช่น ประมาณการหน้ีสินเงินชดเชยกฎหมายแรงงาน 

ด้วยจ านวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้อง

น าไปจ่ายช าระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน โดยมาตรฐานฯ ชุด น้ีไ ม่ไ ด้

ก าหนดให้ใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและการคิด

ลดแต่อย่างใด เรียกว่าลดต้นทุนในการจัดท าบัญชี 

ลงไปได้จ านวนหน่ึง แต่มาตรฐานฯ กไ็ม่ได้ห้ามเสีย

ทเีดียวว่าจะใช้หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยและการคิด

ลดไม่ได้ จริงๆ แล้วมาตรฐานฯ กเ็ปิดทางไว้แล้วว่า

หากไม่ประสงค์จะใช้หลักง่ายๆ ตามที่กล่าวมา จะใช้

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและการคิดลดตามที่ 

ระบุไว้ในมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ฉบับที่  19 เ ร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน กไ็ม่น่าจะผิดประการใด 

เพียงแต่เมื่ อไ ม่ไ ด้ บังคับ ว่ากิจการต้องใช้หลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยและการคิดลดตามที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานฯ ชุดใหญ่ พวกเรานักบัญชีกเ็ลยแทบจะไม่

หันหลังกลับไปสนใจในหลักการเหล่านี้ ว่าคืออะไร 
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   ส าหรับกิจการที่ท  าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ก็ไ ด้ รับอา นิสงค์ดี ไ ม่ น้อยจากมาตรฐานฯ  ชุด น้ี 

เน่ืองจากมาตรฐานฯ ชุดน้ีก็น่ารักกับธุรกิจเหล่าน้ี

พอสมควร กล่าวคือยังคงอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ได้ 3 วิธีเหมือน

อย่างที่เคยท ากันมาถ้ารายการขายน้ันเข้าเง่ือนไข 9 ข้อ

ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานฯ ผู้อ่านลองไปหาอ่านกันเอง

เง่ือนไขดังกล่าวมีอะไรบ้าง วิธีทั้ง 3 น้ี ได้แก่ วิธีรับรู้

เป็นรายได้ทั้งจ านวนเมื่อมีการโอนผลประโยชน์และ

ความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญไปยังผู้ซ้ือ วิธีรับรู้เป็น

รายได้ตามอตัราส่วนของงานที่ท  าเสรจ็ และวิธีรับรู้เป็น

รายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงก าหนดช าระ กิจการจะเลือก

วิธไีหนกส็ามารถท าได้ด้วยกนัทั้งสิ้น แต่เช่ือว่าส่วนใหญ่ 

กจิการจะเลือกวิธรัีบรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงาน

ที่ท  าเสร็จ และวิธีรับรู้การที่จะต้องปรับปรุงรายการใน 

ภงด. กิจการและลดปัญหาที่กิจการอาจต้องไปเจรจา

กับสถาบันการเงินหากมีส่วนของเจ้าของติดลบอันเกิด

จากการเลือกรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

เมื่อโอนและน าไปสู่การฝ่าฝืนเง่ือนไขสัญญาเงินกู้ใน

ที่สุด  กิจการจึงมักเลือกรับรู้รายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์ไปตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท  าเสร็จ 

หรือวิธีรับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงก าหนดช าระ

อย่างใดอย่างหน่ึง แต่ถ้าเป็นมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ที่ใช้

กิจการ PAEs กิจการต้องรับรู้รายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์เป็นรายได้ทั้งจ านวนเมื่อมีการโอน

ผลประโยชน์และความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญไปยังผู้ซ้ือ

เพียงวิธเีดียวเทา่นั้น เรียกว่าโหดไม่มีดี เพราะถือว่าการ

ขายอสังหาริมทรัพย์จริงๆ แล้วกค็ือการขายสินค้าดีๆ 

น้ีเอง 

นอกจากน้ี หากกิจการมีการขายสินค้าหรือ

บริการโดยมีโปรแกรมแต้มสะสม ซ่ึงเป็นที่ฮอทฮิต

ในบ ร รด า ผู้ป ร ะกอบกา ร ร้ า นอ าหา ร  ห รื อ

ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่ร้านสะดวกซ้ือ เพ่ือเพ่ิม

อัตราการซ้ือซ ้าของพวกเรา เรียกว่าเข้าร้านอาหาร

หรือเข้าห้าง สรรพสินค้าร้านไหนหรือห้างไหน 

ห้างน้ัน ได้พบโปรแกรมดังกล่าวแบบไม่เลือกที่ 

เมื่ อมาตรฐานฯ ชุดเล็กที่ ใ ช้กับพวกเราไม่ไ ด้

ก าหนดให้ต้องก าหนดมูลค่ายุติธรรมและบันทึก

แยกออกจากรายได้ค่าขายหรือรายได้ค่าบริการมา

เป็นรายได้รับล่วงหน้า กเ็ลยช่วยคลายความกังวล

ไปได้ระดับหน่ึง มิฉะน้ันนักบัญชีคงจะต้องไปพ่ึงพิง

ฝ่ายการตลาดให้ช่วยท าเร่ืองน้ีให้  ซ่ึงไม่ใช่เร่ือง

ง่ายๆ ที่จะไปขอร้องให้พวกเขาท าเช่นน้ันให้ แต่ก็

ต้องระ วั ง นิดห น่ึ ง ว่ าแ ม้มาตรฐานฯ  จะไ ม่ มี

ข้อก าหนดเช่นว่า แต่เมื่ อพลิกไปดูมาตรฐานฯ  

ในบทที่ว่าด้วยประมาณการหน้ีสิน กิจการยังต้องมี

การรับรู้ประมาณการหน้ีสินภายใต้โปรแกรมแต้ม

สะสมอยู่ดี อย่าเพิกเฉยเร่ืองน้ีก็แล้วกัน เพราะ

หลายกิจการหลงดีใจว่าในเมื่อมาตรฐานฯ ไม่ได้

ก าหนดให้ต้องก าหนดมูลค่ายุติธรรมและบันทึก

แยกออกจากรายได้ค่าขายหรือรายได้ค่าบริการมา

เป็นรายได้รับล่วงหน้ากน่็าจะหมดภารกิจในเร่ือง

บัญชีซับซ้อนที่ตามมา จริงๆ แล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ 

 

 

......โปรดติดตามต่อใน ตอนที ่3 
 


