เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๘๕ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๑๓/๒๕๕๕
เรื่อง ข้อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
สภาวิชาชีพบัญชี ประสงค์ที่จะให้มีวิธีการปฏิบัติเพิ่มเติมจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจ การที่ไม่ มีส่ว นได้ เสีย สาธารณะตามประกาศสภาวิชาชีพ บัญ ชี ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๔ เรื่อ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔
ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อบรรเทาภาระของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา
๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชี โดยความ
เห็น ชอบของคณะกรรมการกํากับดูแ ลการประกอบวิชาชีพ บัญชีในการประชุมครั้งที่ ๒๓ (๒/๒๕๕๕)
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกประกาศ เรื่อง ข้อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ดังนี้
๑) บทที่ ๔ การนําเสนองบการเงิน
งบการเงินระหว่างกาล
ย่อหน้าที่ ๓๓ กําหนดให้กิจการต้องจัด ทํางบการเงิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยหาก
กิจ การมี ความประสงค์จ ะจั ด ทํ างบการเงิน ระหว่ า งกาล งบการเงิ น ระหว่า งกาลนั้ น ต้ องเป็ น ไปตาม
ข้อกําหนดทุกข้อในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
๑. ในการวัดมูลค่าและการรับรู้รายการสําหรับงบการเงินระหว่างกาลของกิจการที่ไม่มี
ส่ว นได้ เ สี ย สาธารณะนั้ น ให้ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ สําหรับกิจการประสงค์ที่จะเลือกรับรู้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ และสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยใช้วิธี
หนี้ สิ น ตามงบแสดงฐานะการเงิ น และ/หรื อ กิ จ การประสงค์ ที่ จ ะรั บ รู้ ป ระมาณการหนี้ สิ น สํ า หรั บ
ผลประโยชน์ของพนักงานโดยใช้แนวทางที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs)
ให้กิจการปฏิบัติตามข้อกําหนดทุกข้อในมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้น
๒. ในการนําเสนองบการเงินระหว่างกาลและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินระหว่างกาล
กิจการอาจเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลตามรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอรายการและการเปิดเผยข้อมูลโดยยกเว้น
เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เช่น การจัดทํางบกระแสเงินสด การแสดงกําไร
ต่อหุ้น ขั้น พื้น ฐานและกําไรต่อหุ้น ปรับลด การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ย วข้องกัน
เป็นต้น

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๘๕ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒) บทที่ ๗ ลูกหนี้
หนี้สูญได้รับคืน
ในการปฏิบัติต ามข้อกําหนดเกี่ย วกับหนี้สูญ ได้รับคืน ตามย่อหน้าที่ ๘๔ “หากลูกหนี้
ที่กิจการตัดจําหน่ายไปแล้ว กลับมาชําระหนี้ให้แก่กิจการ ให้กิจการโอนกลับบัญชีลูกหนี้และค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องด้วยจํานวนเงินที่ได้รับกลับคืน พร้อมบันทึกรายการรับชําระหนี้จากลูกหนี้”
อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถเลือกบันทึกหนี้สูญได้รับคืนเป็นรายได้อื่น ๆ ในงบกําไรขาดทุน
เนื่องจากเป็นไปตามหลักการรับรู้รายการและองค์ประกอบของงบการเงินตามย่อหน้า ๒๗.๑ คํานิยาม
ของรายได้ ซึ่งได้มีการระบุไว้ว่า “รายได้ หมายถึง การเพิ่มขึ้น ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบ
ระยะเวลารายงาน หรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
โดยที่ไม่ร วมถึงเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของและรายการกําไรซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กําหนดให้กิจการต้องรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ” อย่างไรก็ต าม ให้กิจการเปิด เผยในนโยบาย
การบัญชีสําหรับการบันทึกหนี้สูญได้รับคืน
๓) บทที่ ๑๐ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
ในการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของที่ดิน อาคาร
และอุ ปกรณ์ ตามที่ กํา หนดในย่ อ หน้ า ๑๓๖ ระบุ ใ ห้ กิจ การต้อ งรั บรู้ ผ ลขาดทุ น จากการลดมู ล ค่ า
ของรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ในงบกําไรขาดทุน หากกิจการสามารถประมาณราคาขายได้อย่าง
น่าเชื่อถือโดยที่ไม่มีต้นทุนสูงมากจนเกินไป (ไม่จําเป็นต้องเป็นราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ)
และราคาขายหักด้วยต้นทุนในการขายรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ต่ํากว่าราคาตามบัญชีของรายการ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
อย่างไรก็ต าม ในการประมาณผลขาดทุน ดังกล่าว ในกรณีที่กิจการสามารถพิจารณามูลค่า
จากการใช้ของสินทรัพย์ (ตามวิธีคํานวณที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์)
แทนประมาณราคาขายหักด้วยต้นทุนในการขายได้ หากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์มีจํานวนสูงกว่าราคาขาย
หักต้นทุนในการขาย
ประกาศฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวัน ที่
๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

