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สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง  

ส าหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน 
 

สภาวิชาชีพบัญชี มีการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนดกลางและขนาดย่อม รวมถึงแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ไม่มีโครงสร้างการจัดการที่มีความซับซ้อน โดยต้องการให้รายงานทางการ
เงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะภายในประเทศไทย มีคุณภาพ เช่ือถือได้ เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน รวมถึงสามารถ
เปรียบเทียบได้ในระดับสากล  และเพื่อเพิ่มคุณภาพในการออกมาตรฐานฯ และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรฐานฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเป็นมาตรฐานฯ ท่ีมีความเป็นสากลมากยิ่งข้ึน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาจากข้อมูลที่
ได้รับจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและรอบด้าน 

กระบวนการจัดท ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Due process) มีการด าเนินการเป็น 6 ข้ันตอน คือ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ตระหนักถึงผลกระทบในเรื่องการจัดเตรียมข้อมูลและระบบ
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะในการน ามาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติในประเทศ
ไทยครั้งแรกในปี 2561 ทั้งนี้ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ฉบับภาษาไทย) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องได้
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี โดยด าเนินการจัดสัมมนาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นและผลกระทบจากการน ามาตรฐานไป
ถือปฏิบัติ   

คร้ังท่ี 1 หลักสูตรอบรมสัมมนา “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs ส าหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 
เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00– 16.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี มีจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 124 คน เพื่อให้กิจการได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความแตกต่างของ TFRS for SMEs  รวมถึงได้เตรียมความพร้อมส าหรับการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องของงบกระแสเงินสด และการค านวณผลประโยชน์ของพนักงานอย่างง่าย และ 

คร้ังท่ี 2 การสัมมนาอบรมหลักสูตร “TFRS for SMEs (ส าหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน) รุ่นที่ 1/60” จัดขึ้นวันที่ 7 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 เวลา 09.00– 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี มีจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 151 คน 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีได้จัดท าสรุปการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ 
NPAEs ไม่ซับซ้อน 
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ครั้งที่ 1   
หลักสูตรสัมมนา “ภาพรวมของมาตรฐาน TFRS for SMEs ส าหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน”  
วันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญช ี

 

การรวบรวมแบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความเห็นของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการประกาศใช้ร่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ 
NPAEs ไม่ซับซ้อน เพื่อให้กิจการได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงความแตกต่างของ TFRS for SMEs รวมถึงได้เตรียมความพร้อม
ส าหรับการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องของงบกระแสเงินสด และการค านวณผลประโยชน์
ของพนักงานอย่างง่าย การสัมมนาอบรมเป็นการสัมมนาที่รวบรวมประเด็นส าคัญและประเด็นการเปลี่ยนแปลง ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการบังคับใช้มาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ 

ข้อมูลความเห็นนี้รวบรวมจากแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอบรม ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 
พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 114 ฉบับ จากจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาอบรมทั้งสิ้น 124 
คน โดยแบ่งเป็นผู้ท าบัญชีและเจ้าหน้าที่แผนกบัญชี จ านวน 86 คน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวน 22 คน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
จ านว 21 คน เจ้าของบริษัท จ านวน 10 คน และอื่นๆ จ านวน 6 คน สรุปความคิดเห็นและประเด็นค าถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอบรม
ได้ ดังนี ้
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ทราบว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS 
for SMEs) จะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบว่าทราบคิดเป็นร้อยละ 82.5 และไม่ทราบคิดเป็นร้อยละ 17.5 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (TFRS for SMEs) ก่อนการสัมมนาในระดับน้อยถึงปานกลาง โดยคิดเป็นร้อยละ 77.2 แต่หลังการสัมมนาผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเข้าใจเพิ่มเป็นระดับปานกลางถึงมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 93.9 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  
 

ระดับความรู้ความเข้าใจ ก่อนการสัมมนา 
(ร้อยละ) 

หลังการสัมมนา 
(ร้อยละ) 

น้อยมาก    18.4 2.6 
น้อย   31.6 - 
ปานกลาง 45.6 46.5 
มาก    4.4 47.4 
มากที่สุด - 3.5 

 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความเข้าใจส าหรับความแตกต่างระหว่าง NPAEs ที่ซับซ้อน กับ NPAEsที่ไม่ซับซ้อน
โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตาม TFRS for SMEs ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 56.1 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ระดับความเข้าใจส าหรับความ
แตกต่าง 

 หลังการสัมมนา 
(ร้อยละ) 

น้อยมาก     7.0 
น้อย    19.3 
ปานกลาง  56.1 
มาก     15.8 
มากที่สุด  1.8 
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4. ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 89.5 เห็นด้วยกับวิธีปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีเปลี่ยนทันที หรือวิธีปรับก าไร
สะสมต้นงวดของปีท่ีน ามาใช้ ทั้งนี้ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 

1) ท าให้งบการเงินเกิดความสับสน แต่ดีตรงที่รายละเอียดการแสดงที่มาและข้อมูลมากขึ้น แต่เกิดความยุ่งยากใน
การจัดเก็บข้อมูลและต้องช้ีแจงกรมสรรพากรในการตรวจ 

2) ท าให้เกิดความยุ่งยาก  
3) ควรมีระยะเวลาการปรับเปลี่ยน 
 

5. ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 85.1 เห็นด้วยว่าการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ส าหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน คือ การปฏิบัติตามหลักการรับรู้รายการและวัดมูลค่า 
(หลักการเดิม) ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) เพิ่มเติม
เพียงเรื่องงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะกรณีที่กิจการมีรายการที่เกี่ยวข้องกับก าไรเบ็ดเสร็จอื่น) งบกระแสเงินสด และ
การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมบางเรื่อง ทั้งนี้ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 

1) การท างบกระแสเงินสดเป็นการเพิ่มงานท่ีหลายกิจการไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีความเข้าใจ อีกทั้งเป็นการ
เพิ่มภาระให้กับผู้จัดท า รวมถึงความสามารถท่ี SMEs จะสามารถท าเองได้ (ท้ังหมด 5 ความเห็น) 

2) มองไม่เห็นความจ าเป็นในภาพรวมระดับสากล 
3) สมาชิกส่วนใหญ่ (นักบัญชี) รากหญ้า ยังไม่มีความเข้าใจมากพอ 
 

6. ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 87.7 เห็นด้วยว่าการจัดท างบกระแสเงินสดจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ใช้งบ
การเงิน เช่น ธนาคาร เป็นต้น ส าหรับการตัดสินใจลงทุนหรือการกู้ยืมเงิน รวมถึงการบริหารงานของผู้เป็นเจ้าของ ทั้งนี้
ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 

1) กิจการที่ไม่ได้ใช้สินเช่ือจากธนาคารไม่จ าเป็นต้องท า โดยน่าจะให้ท าเฉพาะบริษัทที่กู้เงินกับสถาบันการเงินเท่านั้น 
อีกทั้งต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับส าหรับบริษัทเล็กๆ อาจไม่คุ้ม ดังนั้นหากเป็นประโยชน์ต่อธนาคารก็ควรให้
ธนาคารจัดท าเพื่อวิเคราะห์เองแต่ไม่ควรให้ SMEs จัดท า (ท้ังหมด 5 ความเห็น) 

 
7. ภายหลังการรับฟังการสัมมนา ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 83.3 คิดว่าความกังวลใจส าหรับการน ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) แบบ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน มาถือปฏิบัติ 
ลดลง ทั้งนี้ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 

1) หากทางสภาวิชาชีพบัญชีจะน ามาตรฐานของทางต่างประเทศมาใช้ก็ควรน ามาใช้เหมือนกันให้หมด ไม่ควรเพิ่ม
เงื่อนไขเข้าไปเอง 

2) ยังไม่มั่นใจ เนื่องจากต้องเตรียมข้อมูลก่อนการใช้จริง ปี 2561 
3) วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนั้นเพื่ออะไร เพื่อใคร ควรแยกให้ชัดเจน 
4) เรื่องของการจัดท างบกระแสเงินสด 

 
8. ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความเห็นคิดเป็นร้อยละ 50.9 ว่าต้องการให้สภาวิชาชีพบัญชีมีการจัดหลักสูตรอบรมโดยเฉพาะ 

หรือจัดท าเป็นคู่มืออธิบายเพิ่มเติมส าหรับหลักการหรือเรื่องใน TFRS for SMEs ทั้งนี้เนื้อหาที่ต้องการให้จัดท าเพิ่มเติม 
ประกอบด้วย 

1) งบกระแสเงินสด และคู่มือการใช้งานส าหรับ excel ที่จะให้ฟรี (ท้ังหมด 39 ความเห็น) 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ส าหรับ NPAEs ที่

ซับซ้อน (ทั้งหมด 7 ความเห็น) 
3) เงินลงทุน และงบการเงินรวม (ท้ังหมด 6 ความเห็น) 
4) ผลประโยชน์ของพนักงาน (ท้ังหมด 6 ความเห็น) 
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5) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ทั้งหมด 3 ความเห็น) 
6) รูปแบบการใช้งาน คู่มืออธิบายต่างๆ ตัวอย่างวิธีท าและแบบฝึกหัดให้ชัดเจนของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี (ทั้งหมด 4 ความเห็น) 
7) เครื่องมือทางการเงิน (ทั้งหมด 2 ความเห็น) 
8) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ท้ังหมด 2 ความเห็น) 
9) ความแตกต่างระหว่าง NPAEs ซับซ้อน และ NPAEs ไม่ซับซ้อน (ท้ังหมด 2 ความเห็น) 
10) การเปิดเผยรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
11) โปรแกรมสิทธิพิเศษท่ีให้แก่ลูกค้า 
12) การวิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน 
13) ต้นทุน 

 
9. ข้อเสนอแนะ/ประเด็นค าถามอ่ืนๆ 

เกี่ยวกับใช้ TFRS for SMEs 
1) การน ามาตรฐานระหว่างประเทศมาใช้ขอให้พิจารณาบริบทของไทยด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ 
2) ควรจัดสัมมนา TFRS for SMEs ที่ซับซ้อนด้วย เพราะธุรกิจในปัจจุบันเป็นการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่ง

โครงสร้างการถือหุ้นบังคับในสัดส่วน 49 ต่อ 51 จึงมีบริษัทไทยบางแห่งต้องถือหุ้นแทน (ท้ังหมด 3 ความเห็น) 
3) TFRS for SMEs เห็นด้วยที่ควรจะน ามาใช้ ส าหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง แต่ส าหรับ TFRS for NPAEs 

ควรเก็บไว้ให้ธุรกิจขนาดเล็กเพื่อเริ่มท าธุรกิจ โดยเพิ่มงบกระแสเงินสดด้วยก็จะดีมาก ทั้งนี้เมื่อ งบกระแสเงินสด
เป็นเรื่องที่จ าเป็น สภาควรจัดท า software เพื่อให้ SMEs ได้น ามาใช้ ไม่ต้องมีรายการเกินความจ าเป็น 

4) คาดหวังว่าหัวข้อสัมมนานี้ TFRS for SMEs จะเปิดประโยชน์ต่อนักลงทุนต่างชาติ เข้ามาเช่ือมกับ SME ไทย แต่
ยังรู้สึกกังวลกับจ านวนผู้สอบบัญชีทีอ่าจรับงานมากเกินไป (overload) ต่อบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น ท าให้ SME 
บางรายหาผู้ตรวจสอบไม่ทัน ท าให้ผิดกฎหมายการยื่นงบการเงินในปีนั้นๆ 

5) ธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้กิจการเพื่อสังคมควรอนุญาตให้เป็น TFRS for SMEs ที่ไม่ซับซ้อนหรือไม่ เพื่อให้กิจการ
สามารถอยู่ได้ 

6) โปรแกรมท างบกระแสเงินสดที่สภาวิชาชีพบัญชจีัดท าควรให้ใช้ฟรี  
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ครั้งที่ 2   
หลักสูตรสัมมนา “TFRS for SMEs (ส าหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน) รุ่นที่ 1/60”  
วันอาทิตย์ท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญช ี
 

การรวบรวมแบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความเห็นของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการประกาศใช้ร่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ 
NPAEs ไม่ซับซ้อน เพื่อให้กิจการได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงความแตกต่างของ TFRS for SMEs รวมถึงได้เตรียมความพร้อม
ส าหรับการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องของงบกระแสเงินสด และการค านวณผลประโยชน์
ของพนักงานอย่างง่าย การสัมมนาอบรมเป็นการสัมมนาที่รวบรวมประเด็นส าคัญและประเด็นการเปลี่ยนแปลง ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการบังคับใช้มาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ 

ข้อมูลความเห็นนี้รวบรวมจากแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอบรม ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ซึ่งมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 137 ฉบับ จากจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาอบรมทั้งสิ้น 151 คน 
โดยแบ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวน 90 คน ผู้ท าบัญชีและเจ้าหน้าที่แผนกบัญชี จ านวน 59 คน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร จ านวน  
11 คน เจ้าของบริษัท จ านวน 6 คน และอื่นๆ จ านวน 8 คน สรุปความคิดเห็นและประเด็นค าถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอบรมได้ ดังนี ้
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ทราบว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS 
for SMEs) จะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบว่าทราบคิดเป็นร้อยละ 89.8 และไม่ทราบคิดเป็นร้อยละ 10.2 
 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (TFRS for SMEs) ก่อนการสัมมนาในระดับน้อยถึงปานกลาง โดยคิดเป็นร้อยละ 86.8 แต่หลังการสัมมนาผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเข้าใจเพิ่มเป็นระดับปานกลางถึงมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 94.2 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  
 

ระดับความรู้ความเข้าใจ ก่อนการสัมมนา 
(ร้อยละ) 

หลังการสัมมนา 
(ร้อยละ) 

น้อยมาก    11.7 - 
น้อย   43.8 0.7 
ปานกลาง 43.0 28.5 
มาก    1.5 65.7 
มากที่สุด - 5.1 

 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความเข้าใจส าหรับความแตกต่างระหว่าง NPAEs ที่ซับซ้อน กับ NPAEsที่ไม่ซับซ้อน
โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตาม TFRS for SMEs ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 53.2 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ระดับความเข้าใจส าหรับความ
แตกต่าง 

 หลังการสัมมนา 
(ร้อยละ) 

น้อยมาก     1.5 
น้อย    7.3 
ปานกลาง  53.2 
มาก     36.5 
มากที่สุด  1.5 
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4. ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 92.7 เห็นด้วยกับวิธีปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีเปลี่ยนทันที หรือวิธีปรับก าไร
สะสมต้นงวดของปีท่ีน ามาใช้ ทั้งนี้ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 

1) การปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด อาจจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกิจการที่แท้จริง 
2) กรมสรรพากรไม่เข้าใจหลักบัญชี และสนใจแต่ด้านภาษี การกระทบก าไรสะสม จะส่งผลท าให้การค านวณภาษีเกดิ

ความยุ่งยากด้วย 
3) เห็นควรให้ปรับในปีนั้นๆเลย ไม่ควรกระทบกับปีท่ีแล้ว 
 

5. ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 90.5 เห็นด้วยว่าการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ส าหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน คือ การปฏิบัติตามหลักการรับรู้รายการและวัดมูลค่า 
(หลักการเดิม) ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) เพิ่มเติม
เพียงเรื่องงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะกรณีที่กิจการมีรายการที่เกี่ยวข้องกับก าไรเบ็ดเสร็จอื่น) งบกระแสเงินสด และ
การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมบางเรื่อง ทั้งนี้ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 

1) เรื่องของผลประโยชน์พนักงาน 
2) ควรให้ปฏิบัติตาม TFRS for NPAEs ฉบับเดิมจริงๆ (ไม่ต้องท างบกระแสเงินสด และรายการก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ) เนื่องจากกระทบต้นทุนการจัดท างบการเงิน ทั้งเวลาและทรัพยากร และเป็นการเพิ่มภาระ (ทั้งหมด 3 
ความเห็น) 

3) สับสนงบกระแสเงินสดเพราะเดิมใช้หลักประโยชน์ที่ได้รับเทียบกับต้นทุนที่เสียไป (cost & benefit) แต่ปัจจุบัน
ต้องท าเพราะเราอิงจาก IFRS ซึ่งแปลมาเลยต้องท า 

4) ในเรื่องรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
5) เนื่องจากกิจการส่วนใหญ่เป็น SMEs 
 

6. ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 78.8 เห็นด้วยว่าการจัดท างบกระแสเงินสดจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ใช้งบ
การเงิน เช่น ธนาคาร เป็นต้น ส าหรับการตัดสินใจลงทุนหรือการกู้ยืมเงิน รวมถึงการบริหารงานของผู้เป็นเจ้าของ  ทั้งนี้
ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 

1) เป็นภาระ งบกระแสเงินสดไม่สะท้อนกระแสเงินสดได้จริง เพราะเป็นการแสดงข้อมูลที่ผ่านมาแล้ว การบริหารเงิน
สดโดยใช้งบกระแสเงินสดควรใช้กับทุกวัน อีกทั้งประโยชน์ที่ผู้ใช้งบการเงินจะได้รับน้อยกว่าภาระที่บริษัทจะต้อง
จัดท า (ทั้งหมด 7 ความเห็น) 

2) ส่วนใหญ่ธนาคารต้องการใช้ CF projection มากกว่า 
3) กิจการย่อมรู้สถานภาพของตนเองอยู่แล้ว โดยบริษัทจะมีการจัดท างบกระแสเงินสดหรือรายงานภายในบริษัทเอง

อยู่แล้ว ซึ่งจะใช้รายงานนี้มากกว่างบการเงิน นอกจากน้ีในส่วนของผู้บริหารจะใช้งบกระแสเงินสดทางตรงที่จัดท า
ในกิจการเพื่อการบริหารอยู่แล้ว (ทั้งหมด 3 ความเห็น) 

4) ปกติธุรกิจเจ้าของคนเดียว (ครอบครัว) เป็น NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน ไม่สนใจงบกระแสเงินสด และไม่มีความจ าเป็นท่ี
ต้องท า (ท้ังหมด 3 ความเห็น) 

5) เป็นประโยชน์แต่ไม่ได้ใช้ประโชยน์มากนักส าหรับ SMEs ส่วนใหญ่ 
6) กิจการ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีผู้ลงทุน และหากกู้เงินจริง ธนาคารก็ช่วยท างบกระแสเงินสดและรายละเอียดให้

กิจการ รวมทั้งธนาคาร ผู้ให้กู้ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกิจการโดยตรงได้ ซึ่งอาจจะมีเนื้อหาที่ละเอียดกว่าง
บกระแสเงินสด (ทั้งหมด 2 ความเห็น) 

7) ไม่อยากให้บังคับใช้ทุกกิจการ เพราะส่วนใหญ่ไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้จากธนาคาร ดังนั้นหากกิจการใดต้องการกู้เงิน
ธนาคารค่อยเป็นทางเลือกเพิ่มไปจะดีกว่า หรือควรท าเฉพาะซับซ้อน (ท้ังหมด 2 ความเห็น) 
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7. ภายหลังการรับฟังการสัมมนา ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 86.9 คิดว่าความกังวลใจส าหรับการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) แบบ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน มาถือปฏิบัติ 
ลดลง ทั้งนี้ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 

1) ต้องประชาสัมพันธ์และมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง (ท้ังหมด 3 ความเห็น) 
2) รายละเอียดเยอะ ควรท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ 
3) เรื่องของการจัดท างบกระแสเงินสดและประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน 
4) เพิ่มภาระการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

 
8. ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความเห็นคิดเป็นร้อยละ 38.7 ว่าต้องการให้สภาวิชาชีพบัญชีมีการจัดหลักสูตรอบรมโดยเฉพาะ 

หรือจัดท าเป็นคู่มืออธิบายเพิ่มเติมส าหรับหลักการหรือเรื่องใน TFRS for SMEs และร้อยละ 49.6 ให้ความเห็นว่าไม่มีความ
ต้องการ ทั้งนี้เนื้อหาท่ีต้องการให้จัดท าเพิ่มเติม ประกอบด้วย 

1) งบกระแสเงินสด (ทั้งหมด 25 ความเห็น) 
2) ผลประโยชน์ของพนักงาน (ท้ังหมด 9 ความเห็น) 
3) คู่มืออธิบายของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เพิ่มเติม เช่น ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล , case study, 

ตัวอย่างของหลายๆสถานการณ์ เป็นต้น (ท้ังหมด 9 ความเห็น) 
4) สัญญาเช่า (ท้ังหมด 5 ความเห็น) 
5) หลักสูตรส าหรับแนวปฏิบัติโดยเฉพาะ (ท้ังหมด 4 ความเห็น) 
6) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ทั้งหมด 4 ความเห็น) 
7) ความแตกต่างระหว่าง NPAEs ซับซ้อน, NPAEs ไม่ซับซ้อน และ PAEs (ท้ังหมด 4 ความเห็น) 
8) งบการเงินรวม รวมถึงการรวมธุรกิจและค่าความนิยม (ท้ังหมด 2 ความเห็น) 
9) เครื่องมือทางการเงิน (ท้ังหมด 2 ความเห็น) 
10) ประมาณการต่างๆ (ท้ังหมด 2 ความเห็น) 
11) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ท้ังหมด 1 ความเห็น) 
12) TFRS for SMEs ในแต่ละบท 
13) โปรแกรมสิทธิพิเศษท่ีให้แก่ลูกค้า 
14) การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด  
15) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
16) การตีราคาด้วยมูลค่ายุติธรรม 
17) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
18) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
19) TFRIC 4 
20) การสอบบัญชีส าหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน 
21) เรื่องที่มีคนถามเข้ามายังสภาเยอะๆ 

 
9. ข้อเสนอแนะ/ประเด็นค าถามอ่ืนๆ 

เกี่ยวกับใช้ TFRS for SMEs 
1) ถ้าสภาวิชาชีพบัญชีจะออกคู่มือปฏิบัติที่จะใช้เป็นแนวทางในการท างานในวารสารหรือคู่มือหนังสือที่มีค าอธิบาย

โดยละเอียดและชัดแจ้งน่าจะดีมาก (ท้ังหมด 2 ความเห็น)  
2) เห็นด้วยในการจัดท างบกระแสเงินสด แต่ปัญหาจะมาตกกับผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้ท าบัญชีของ NPAEs ส่วนใหญ่

ท าไม่เป็น มักจะรอผู้สอบบัญชี อยากให้สภาฯ ผลักดันผู้ท าบัญชีในส่วนนี้ด้วย รวมถึงผลักดันผู้ท าบัญชีให้มีความรู้
ความเข้าใจในมาตรฐาน TFRS for SMEs และมาตรฐานฯ อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 

3) ผู้ท าบัญชีหลายคนไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งควรบังคับให้ผู้ท าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวเข้า
ฝึกอบรมก่อนท าจริง 
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4) ต้องการให้เปิดหลักสูตรอบรมซ้ าเพราะเรื่องนี้เข้าใจยากพอสมควร 
5) ให้ยกเลิกการจัดท างบกระแสเงินสด 
6) ผลประโยชน์พนักงาน ไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะตั้งประมาณการส าหรับทุกกิจการเสมอไปเพราะ SMEs ที่เป็นธุรกิจ

ให้บริการด้านวิชาชีพตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริษัทรับรายได้แทนบุคคลและมีพนักงานไม่มาก อายุของบริษัทก็ไม่น่าเกิน
อายุเจ้าของ จะให้ตั้งประมาณการจนกระทั่ง พนักงานเกษียณก็จะนานเกินไป ประกอบกับกิจการเหล่านี้ยึดที่ตัว
บุคคลเป็นหลัก ความเสี่ยงคือตัวเจ้าของ พนักงานเองก็น่าจะเข้าใจว่า เมื่อเจ้าของแก่ลงหรือเป็นอะไรไป พนักงาน
ก็จะไม่มีความมั่นคงเหมือนกัน พนักงานเองที่จะเป็นคนลาออก ไม่น่าอยู่จนเกษียณ ปล.ยังไม่เข้าใจกฎหมายด้วย
ซ้ าว่าจะต้องจ่ายอะไรให้พนักงานเมื่อเกษียณ ตกลงต้องต้องประมาณการทุกกิจการเสมอไปหรือเปล่า 

7) ควรเปิดอบรมเกี่ยวกับพนักงานท่ีมีผลประโยชน์ในกิจการและอื่นๆ เช่น กิจการเฉพาะ 
8) กิจการ NPAEs ควรใช้ TFRS for NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน (คงใช้เหมือนเดิม) ส่วน SMEs ให้ใช้ TFRS for SMEs 

  

ทั้งนีค้วามเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาพิจารณ์ดังกล่าว คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
จะน าไปพิจารณาในการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและน าไปพิจารณาด าเนินการจัดท าตัวอย่างเพื่อประกอบความ
เข้าใจต่อไป  

 


