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ประเด็นส�ำคัญท่ีคุณอำจไม่ทรำบ	
เกี่ยวกับมำตรฐำนใหม่

ส�ำหรับ NPAEs ที่มีควำมซับซ้อน

 เมื่อกล่าวถึงค�าว่า SMEs ทุกท่านคงนึกถึงว่า SMEs ที่ย่อมาจากกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามค�านิยามของกรมสรรพากร หรือ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่หากเราจะ
กล่าวถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้กับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือกิจการ SMEs นั้น 
ปัจจบุนัเราจะคุ้นเคยกบัมาตรฐาน NPAEs ซึง่ก่อนทีจ่ะเริม่คยุกนัเรือ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบั
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ที่จะใช้ในปี 2561 นั้น ค�ำว่ำกิจกำร SMEs  
ในควำมหมำยของมำตรฐำนฉบับนี้ ไม่ใช่กิจกำร SMEs ตำมค�ำนิยำมของหน่วยงำนต่ำง ๆ แต่แท้จริง
แล้ว คือ กิจกำร NPAEs เดิม โดยเพื่อให้คงไว้ซึ่งรำกศัพท์ค�ำแปลจำก IFRS for SMEs สภำวิชำชีพบัญชี
จึงใช้ค�ำว่ำ TFRS for SMEs ซึ่งไม่ได้ปรับเปลี่ยนเป็น NPAEs ดังนั้น TFRS for SMEs จึงเป็นมำตรฐำน
ที่จะน�ำมำใช้ถือปฏิบัติกับกิจกำร NPAEs ทุกประเภท

TFRS	for	SMEs

 พวกเรานักบัญชีและผู้สอบบัญชี รวมถึง 
ผู ้บริหารกิจการคงทราบกันดีว่ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทยชุดเล็ก หรือท่ีเรียก 
กนัว่ามาตรฐาน NPAEs (ท่ีประกาศใช้ส�าหรบักจิการ 
NPAEs ทีม่รีอบระยะเวลารายงานเริม่ในหรอืหลงัวนั
ที่ 1 มกราคม 2554) ก�าลังจะถูกยกเลิกการบังคับใช้ 
โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยชุดเล็ก 
จะมีการก้าวเข้าสู ่ระดับสากล โดยน�ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (TFRS for SMEs-Thai Financial 
Reporting Standards for Small and Medium 
-Sized Entities) มาถอืปฏบิตั ิซึง่มาตรฐานดงักล่าว
มีการแปลและเรียบเรียงจากมาตรฐานการรายงาน

ทางการเ งินระหว ่างประเทศส�าหรับกิจการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับปรับปรุงปี 2558 
(IFRS for SMEs 2015) หลายท่านที่สนใจเรื่องนี้คง
ก�าลังติดตามและมีค�าถามในใจอยู่ว่า TFRS for 
SMEs มีประโยชน์อย่างไร? TFRS for SMEs มี
ลักษณะส�าคัญอย่างไร? TFRS for SMEs นี้จะใช้กับ
กิจการใดบ้าง? TFRS for SMEs จะมีเร่ืองใดบ้าง 
ท่ีมข้ีอผ่อนปรนโดยการยกเว้นการใช้มลูค่ายติุธรรม? 
TFRS for SMEs มีประเด็นอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากมาตรฐาน NPAEs? ดังนั้น คณะกรรมการ
ก�าหนดมาตรฐานการบญัชจีงึขอช้ีแจงเก่ียวกบั TFRS 
for SMEs เพื่อสื่อสารให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลที่ตรงกันในเรื่องนี้ ดังนี้
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มีประโยชนอ์ย่ำงไร?

เช่น กรมสรรพากร และสถาบนัการเงนิ ให้ความสนใจ
ในงบกระแสเงินสด งบการเงินรวม และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
นอกจากนี้บางกิจการมีการด�าเนินธุรกิจเป็นกิจการ
ข้ามชาติ ท�าให้มีความต้องการใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่มีความเป็นสากล
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มาตรฐาน 
NPAEs ปัจจุบันไม่ได้ระบุถึงข้อก�าหนดในการปฏิบัติ
ทางบัญชีส�าหรับธุรกรรมที่ซับซ้อนดังกล่าว หรือ 
ไม่สามารถน�าเสนอภาพของธุรกิจ (business 
model) ที่เติบโตผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้ TFRS for SMEs เข้ามามี
บทบาทส�าคัญเพื่อเป็นประโยชน์ในการรองรับ
ธุรกรรมท่ีซับซ้อน การเติบโตธุรกิจของกิจการ 
NPAEs และการเป็นกิจการข้ามชาติ
 เนื่องจาก TFRS for SMEs แปลและ 
เรียบเรียงข้ึนตาม IFRS for SMEs ซึ่งมีความเป็น
สากลและอีกทั้งยังลดความยุ่งยากซับซ้อนที่มีอยู่ใน
ข้อก�าหนดของมาตรฐาน NPAEs เช่น TFRS for 
SMEs ก�าหนดให้ใช้ component accounting ใน
กรณีท่ีสินทรัพย์นั้นก�าหนดรูปแบบการให้ประโยชน์
ต่างกัน ไม่อนุญาตให้ capitalize รายจ่ายในการ
พัฒนา ไม่อนุญาตให้บันทึกต้นทุนการกู ้ยืมเป็น
สินทรัพย์1   และลดทางเลือกในการรับรู้รายได้จาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่อนุญาตให้กิจการ 
รับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามสัดส่วน
ของงานท่ีท�าเสรจ็หรอืตามเงนิค่างวดทีถ่งึก�าหนดช�าระ

 ก่อนอื่นเรามาท�าความเข้าใจกันก่อนว่าท�าไมต้องเปลี่ยนไปใช้ TFRS for SMEs ในปัจจุบันกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) บางกิจการมีการเติบโตของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดของสินทรัพย์  
รายได้ หรือทุนจดทะเบียน หรือมีธุรกรรมที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การออกเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อน 
การควบรวมกิจการ การให้หุ้นแก่พนักงาน และการให้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า เป็นต้น รวมถึงความ
ต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอ่ืน ๆ มีความสนใจในงบการเงินมากขึ้น

 คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
จึงมีมติให้น�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติใน
ประเทศไทย โดยมีแผนการบังคับใช้ส�าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2561 เป็นต้นไป
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่า TFRS for SMEs จะมี
ผลบังคับใช้ในปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะ
กรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีได้มีแผนที่จะ
ช่วยเหลอืกจิการ NPAEs ในการน�า TFRS for SMEs 
มาถือปฏิบัติใช้โดยไม่ให้มีการเพิ่มต้นทุนในการ 
จัดท�างบการเงินมากนกั และจะได้เร่ิมเตรยีมพร้อม
กบัเรือ่งทีซ่บัซ้อน ดงันัน้จงึจะมกีารผ่อนผนัระยะเวลา
การบังคับใช้ในบางบทที่ยากออกไปเป็นระยะเวลา 
2-5 ปี ซ่ึงจะเหลือบทท่ีกจิการ NPAEs ไม่ว่าจะเป็น
กจิการ NPAEs ท่ีมคีวามซับซ้อนและกจิการ NPAEs 
ท่ีไม่มีความซับซ้อน ต้องปฏิบัติในปี 2561 เช่น 
งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ต้นทนุการกูย้มืและรายจ่าย
ในการพัฒนาที่ไม่อนุญาตให้รับรู้เป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์1 รายการดอกเบี้ยให้ใช้วิธีอัตราดอกเบ้ีย
ที่ แท ้ จ ริ ง  อสั งหาริ มทรั พย ์ เ พ่ื อการลงทุ น 
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์สามารถเลอืกใช้วธิรีาคาทีต่ใีหม่ และการรบั
รู ้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องรับรู ้ 
รายได้เหมือนการขายสินค้า เป็นต้น กล่าวคือ 
เมื่อเข้าเงื่อนไข 5 ข้อ (เช่น เมื่อโอนความเสี่ยงและ 
ผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญให้แก่ผู้ซื้อ)

1ทั้งนี้คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี ได้ออกแนวปฏิบัติฯ 
ส�าหรับให้รับรู้รายจ่ายในการพัฒนาหรือต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของ
ราคาทุนของสินทรัพย์หากเข้าเงื่อนไขในการรับรู้รายการ

ส�ำหรับ NPAEs ที่มีควำมซับซ้อน
TFRS	for	SMEs
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 มาตรฐานส�าหรับ SMEs พัฒนามาจากมาตรฐานระหว่างประเทศชุดใหญ่ โดยมีหลักการรับรู้รายการและวัดมูลค่า 
ง่ายข้ึน และมีการเปิดเผยในระดับที่น้อยกว่า
 TFRS for SMEs ประกอบด้วยบทต่าง ๆ ทั้งหมด 35 บท โดยเม่ือเทียบกับมาตรฐาน NPAEs ปัจจุบันมี 22 บท ซึ่งบท
ท่ีเพ่ิมเข้ามาเป็นเรื่องของ งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน เครื่องมือทำงกำรเงิน เงินลงทุนในบริษัทร่วม/กำรร่วมค้ำ กำรรวมธุรกิจและค่ำควำมนิยม หนี้สินและ 
ส่วนของเจ้ำของ เงินอุดหนุนรัฐบำล กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ ผลประโยชน์ของพนักงำน 
กำรบัญชีส�ำหรับภำวะเงินเฟ้อรุนแรง กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน และกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ 
เกษตรกรรม เหมืองแร่ และสมัปทำนบริกำร แต่ยงัคงไม่มบีททีก่ล่าวถึงเรือ่งส่วนงานด�าเนนิงาน ก�าไรต่อหุน้ งบการเงนิระหว่างกาล 
และสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย โดยสรุปรายชื่อแต่ละบทดังนี้

มีลักษณะส�ำคัญอย่ำงไร?

บทที่ เรื่อง

1 กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

2 แนวคิดและหลักการ

3 การน�าเสนองบการเงิน

4 งบแสดงฐานะการเงิน

5 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและงบก�ำไรขำดทุน

6 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบก�าไรขาดทุนและก�าไรสะสม

7 งบกระแสเงินสด

8 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

9 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

10 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

11 เครื่องมือทำงกำรเงินขั้นพื้นฐำน

12 ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินอื่น

13 สินค้าคงเหลือ

14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส�ำหรับ NPAEs ที่มีควำมซับซ้อน
TFRS	for	SMEs
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บทที่ เรื่อง

15 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

17 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกเหนือจากค่าความนิยม

19 กำรรวมธุรกิจและค่ำควำมนิยม

20 สัญญาเช่า

21 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

22 หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ

23 รายได้

24 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล

25 ต้นทุนการกู้ยืม

26 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

27 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

28 ผลประโยชน์ของพนักงำน

29 ภาษีเงินได้

30 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

31 ภำวะเงินเฟ้อรุนแรง

32 เหตุการณ์ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

33 กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

34 กิจกรรมที่มีลักษณะเฉพำะ

35 การเปลี่ยนแปลงสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

อภิธานศัพท์
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 เม่ืออ่านจ�านวนบทที่เพ่ิมข้ึนของ TFRS for SMEs ดังกล่าวข้างต้น หลายท่านอาจเห็นว่ามีบท 
ที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น และมีค�าถามจ�านวนมากว่า TFRS for SMEs เหมาะที่จะน�ามาใช้กับกิจการ NPAEs  
ทกุลกัษณะได้หรอืไม่ เพราะกจิการ NPAEs มหีลายลกัษณะ เช่น เป็นธรุกจิครอบครวั ธรุกจิทีเ่ป็นกลุ่มกิจการ 
และธุรกิจที่เพ่ิงเริ่มประกอบกิจการ เป็นต้น 

2กิจกำร NPAEs หมำยถึง กิจกำรที่ไม่ใช่กิจกำรดังต่อไปนี้

 1. กิจการท่ีมีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการซ่ึงมีการซื้อขายต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์
ในประเทศหรือต่างประเทศหรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter) รวมท้ังตลาดในท้องถิ่นและใน
ภูมิภาคหรือกิจการท่ีน�าส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการน�าส่งงบการเงินของกิจการให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ต่อประชาชน
 2. กิจการท่ีด�าเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น สถาบันการเงินบริษัท
ประกนัชวีติ บรษิทัประกนัวนิาศภยั บรษิทัหลกัทรพัย์กองทนุรวม ตลาดสนิค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการน้ัน เป็นต้น
 3. บริษัทมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
 4. กิจการอื่นท่ีจะก�าหนดเพิ่มเติม

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
ได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวและมีความต้ังใจ
ว่าการน�า TFRS for SMEs มาใช้จะต้องไม่เพิ่ม
ต้นทุนให้กับกิจการ NPAEs มากจนเกินไปนัก 
และมีการศึกษากิจการที่เหมาะสมในการน�า TFRS 
for SMEs มาใช้ โดยมีการจัดตั้งคณะท�างานจัดท�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมาถือปฏิบัติ (IFRS for 
SMEs) และมกีารส�ารวจและรับฟังความคดิเหน็ผ่าน
ช่องทางดังนี้

• การจัดสัมมนาพิจารณ์ เมื่อวันท่ี 7 
กันยายน 2558

• การจัดสัมมนาท�าความเข้าใจเม่ือวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2558 และ

• การเปิดโอกาสให้ตอบแบบสอบถาม 
ผลกระทบในการน�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ
โดยผ่านทางเวบ็ไซต์สภาวชิาชพีบญัชทีัง้ในกรงุเทพฯ 
และสาขาต่างจังหวัดของสภาวิชาชีพบัญชี 

โดยมีการรวบรวมข้อมูลสรุปความคิดเห็น
จากการสัมมนาและแบบสอบถามเพื่อให้ได้ผลสรุป
มาน�าพิจารณาในประเด็นการจัดกลุ ่มกิจกำร 
NPAEs2

ดังนั้นคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน 
การบญัชจีงึมมีตใิห้จดักลุม่กจิการ NPAEs เป็น 2 กลุม่ 
ได้แก่ กลุม่กจิการ NPAEs ทีม่คีวามซบัซ้อน และกลุม่
กิจการ NPAEs ที่ไม่มีความซับซ้อน (สรุปได้ตาม
แผนภาพในหน้าถัดไป) ดังนี้

1   กิจกำร NPAEs ทีม่คีวำมซบัซ้อน หมำยถงึ 
กจิกำร NPAEs ทีเ่ป็นสมำชิกของกลุม่กจิกำร โดยเข้ำ
เงือ่นไขข้อใดข้อหน่ึง ดงัต่อไปน้ี

1.1 NPAEs ที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือกิจการร ่วมค ้าของกิจการที่มีส ่วนได ้ เสีย
สาธารณะ (PAEs) หรือ

1.2 NPAEs ที่มีเงินลงทุนในกิจการ PAEs 
ในฐานะบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า
ของกิจการ NPAEs หรือ

1.3 NPAEs ท่ีมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้าเป็นกิจการ NPAEs 
หรือ NPAEs ที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
กิจการร่วมค้าของกิจการ NPAEs

2   กลุ่มกิจกำร NPAEs ที่ไม่มีควำมซับซ้อน 
หมำยถึง กิจกำร NPAEs ที่ ไม ่ใช ่  NPAEs  
ที่มีควำมซับซ้อน

ใช้กับกิจกำรใดบ้ำง?
ส�ำหรับ NPAEs ที่มีควำมซับซ้อน
TFRS	for	SMEs
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NPAEs ที่มีความซับซ้อน ต้องถือปฏิบัติตาม TFRS for SMEs ทุกบท ส่วน NPAEs ที่ไม่มีความ 
ซับซ้อนต้องถือปฏิบัติตาม TFRS for SMEs นี้ แต่จะได้รับการยกเว้นข้อก�าหนดบางบท เนื่องจากข้อก�าหนด
เหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของกิจการ NPAEs ที่ไม่มีความซับซ้อน หรืออาจเพิ่มต้นทุนในการจัดท�า
รายงานทางการเงินมากเกินไปโดยไม่จ�าเป็นสรุปได้ ดังนี้

(แต่มีกำรผ่อนผันในบทที่ซับซ้อน
ระยะเวลำ 2– 5 ปี)

(มีกำรยกเว้น
ข้อก�ำหนดบำงบท)

NPAEs

NPAEs
ทีซ่ับซ้อน

ใช้ TFRS for 
SMEs ทุกบท

ใช้ TFRS for 
SMEs บางบท

NPAEs
ทีไ่ม่ซับซ้อน

1.1. 2.2. 3.3.

เกณฑ์สมาชิกของกลุ่มกิจการ : NPAEs ซับซ้อน

PAEs

PAEs

NPAEs NPAEs

NPAEsNPAEs

NPAEs ทีเ่ป็นบรษัิทย่อย บรษิทั
ร่วม หรือกิจการร่วมค้าของ 
PAEs

NPAEs ที่มีเงินลงทุนใน PAEs 
ในฐานะบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือกิจการร่วมค้าของ NPAEs

NPAEs ที่มีเงินลงทุนใน บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการ
ร่วมค้าเป็น NPAEs หรอื NPAEs 
ที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือกิจการร่วมค้าของ NPAEs

บ.ร่วม / บ.ย่อย / กิจกำรร่วมค้ำ บ.ร่วม / บ.ย่อย / กิจกำรร่วมค้ำ บ.ร่วม / บ.ย่อย / กิจกำรร่วมค้ำ
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มีประเด็นอะไรบ้ำง?	ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ส�ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ	(TFRS	for	NPAEs)

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แม้ว่า TFRS for SMEs จะมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมบางบท แต่ TFRS for 
SMEs ได้ให้ข้อผ่อนปรนการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อยกเว้นในกรณีที่การวัดมูลค่ายุติธรรมก่อให้เกิดการ
ใช้ความพยายามที่มากเกินไปและต้นทุนที่สูงเกินไป (Undue cost or Effort Exemption) ข้อยกเว้น 
ดังกล่าวสามารถใช้กับการวัดมูลค่ายุติธรรมในรายการ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นต่อไปคือ ผู้อ่านซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอาจเริ่มตั้งค�าถามว่า TFRS for SMEs 
มีประเด็นอะไรบ้างที่แตกต่างจากมาตรฐาน TFRS for NPAEs ค�าตอบก็คือ TFRS for SMEs มีเรื่องที่มี
ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ จ�านวน 27 เรื่อง ดังนี้

ประยุกต์ใช้กับประเด็นทางบัญชีอื่น ได้แก่
- การเปิดเผยข้อมลูผลกระทบทางการเงนิของ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
- การวดัมลูค่าตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยั

โดยวิธี Projected Unit Credit ของ “ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงาน”  ในกรณีนี้กิจการ
สามารถวัดมูลค่าอย่างง่ายตามที่ก�าหนดในย่อหน้า 
28.19 ของ TFRS for SMEs

- การหักกลบ “สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงิน
ได้รอตัดบญัช”ี (ในกรณท่ีีต้องหกักลบตามข้อบงัคบั) 
ในกรณีนี้กิจการต้องเปิดเผยจ�านวนสินทรัพย์และ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่ได้หักกลบ

- เครื่องมือทางการเงิน เช่น ตราสารทุนที่มี
การซือ้ขายสาธารณะ เงนิลงทุนในบริษทัร่วมทีเ่ลอืก
ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม
ร่วมกันที่เลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม 

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่ได้มาจากการรวม
ธุรกิจ

- ปันผลค้างจ่ายด้วยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด 
(Non-cash Dividends Payable)

- สินทรัพย์ชีวภาพ (ไม่สามารถใช้ Undue 
Cost or Effort Exemption กับ ผลิตผลทางการ
เกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว)

นอกจากนี้ ข้อยกเว้นดังกล่าวยังสามารถ

จะมีเรื่องใดบ้ำงที่มีข้อผ่อนปรนโดยกำรยกเว้น	
กำรใช้มูลค่ำยุติธรรม?

ส�ำหรับ NPAEs ที่มีควำมซับซ้อน
TFRS	for	SMEs

ส�ำหรับ NPAEs ที่มีควำมซับซ้อน
TFRS	for	SMEs
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TFRS for NPAEs TFRS for SMEs
1. กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

• งบแสดงฐานะการเงิน ไม่มีรายการอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุนที่แสดงด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม และไม่มีรายการ
สินทรัพย์ชีวภาพท่ีแสดงด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง 
ต่างหาก

1. กำรน�ำเสนองบกำรเงิน
• ง บแสด ง ฐ านะก า ร เ งิ น  ต ้ อ ง แสด ง ร ายก า ร

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยต้องแสดงรายการแยก
คนละบรรทดัส�าหรบัอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุทีว่ดัมลูค่า
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมและวิธีราคาทุน และส�าหรับสินทรัพย์
ชีวภาพที่แสดงด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมและวิธีราคาทุน

• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: มาตรฐาน NPAEs ไม่ได้
ก�าหนดให้ NPAEs จัดท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: TFRS for SMEs ก�าหนดให้
จัดท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และยังก�าหนดให้จัดประเภท
รายการก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่เป็นรายการทีจ่ะไม่ได้รบัการ
จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนใน 
ภายหลัง (items will not be reclassified subsequently to 
profit or loss) และรายการทีจ่ะได้รบัการจดัประเภทรายการ
ใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (items will be 
reclassified subsequently to profit or loss) ดังนี้

- ก�าไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของ
หน่วยงานต่างประเทศ (ซึ่งมีการจัดประเภทเป็น items will 
not be reclassified)

- ก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย (ซึ่งมีการจัดประเภทเป็น items will 
not be reclassified)

- การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ป้องกนัความเส่ียงจากกระแสเงนิสด (ซ่ึงมกีารจดัประเภทเป็น 
items will be reclassified)

- การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ (ซึ่งมีการจัดประเภทเป็น items will not be re-
classified)

• ไม่มีข้อก�าหนดในการรายงานผลการด�าเนินงานของ
ส่วนงานที่ยกเลิก

• ไม่มข้ีออนญุาตให้จดัท�างบก�าไรขาดทุนและก�าไรสะสม

• มีข้อก�าหนดในการรายงานผลการด�าเนินงานของ 
ส่วนงานที่ยกเลิก

• อนุญาตให้จัดท�างบก�าไรขาดทุนและก�าไรสะสม

2. งบกระแสเงินสด
ไม่มีข้อก�าหนดให้จัดท�างบกระแสเงินสดแต่เลือกปฏิบัติตาม 
TAS 7 ได้

2. งบกระแสเงินสด
ก�าหนดให้จัดท�างบกระแสเงินสด

3. งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
• ไม่มกีารก�าหนดให้จดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกิจการ
• เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงด้วยวิธีราคาทุน

3. งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
• มีข้อก�าหนดให้จัดท�างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ
• วิธีการรายงานเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการให้ใช้วิธีราคาทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านเข้าก�าไร
หรือขาดทุน หรือวิธีส่วนได้เสีย

4. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
• ไม่มีข้อก�าหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการใช้

ดลุยพนิจิและแหล่งข้อมลูส�าคญัเกีย่วกบัความไม่แน่นอนของ
การประมาณการ

4. หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
• มีข้อก�าหนดที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการเปิดเผย 

การใช้ดุลยพินิจ และแหล่งข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับความไม่
แน่นอนของการประมาณการ

ประเด็นเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญและแตกต่างจาก TFRS for NPAEs จ�านวน 27 เรื่อง ดังนี้
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5. เครื่องมือทำงกำรเงิน

• ไม่มีข้อก�าหนดในบทว่าด้วยเครื่องมือทางการเงินที่ 
ซับซ้อน แต่มีข ้อก�าหนดว่าด้วยเครื่องมือทางการเงิน 
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งระบุไว้ในบทของลูกหนี้และเงินลงทุน

5. เครื่องมือทำงกำรเงิน
• ตวัอย่างเครือ่งมอืทางการเงนิพืน้ฐาน เช่น เงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหน้ี ตัว๋เงนิรบั เงนิให้กู้ยมื เจ้าหนี้ 
ตัว๋เงนิจ่าย และเงนิกูย้มื เป็นต้น

• มกีารจดัประเภทเงนิลงทนุเป็นเงนิลงทนุในตราสารหนี้
และตราสารทุน ดังนี้

- เงินลงทุนเพื่อค้าวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
โดยก�าไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าเข้าก�าไรหรือขาดทุน

- เงินลงทุนเผ่ือขายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
โดยก�าไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น และ

-  ตราสารหนีท้ีถื่อจนครบก�าหนดวดัมลูค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ�าหน่าย

• ไม่มกีารจดัประเภทเป็นตราสารหนีท้ีถ่อืจนครบก�าหนด 
และสนิทรพัย์ทางการเงนิเผือ่ขาย โดยจดัประเภทเงนิลงทนุ ดงันี้

- ตราสารหนีว้ดัมลูค่าด้วยราคาทนุตดัจ�าหน่าย
- ตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยก�าไร

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเข้าก�าไรหรือขาดทุน 
ในกรณีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคา

ทุนตัดจ�าหน่าย มีข้อก�าหนดให้พิจารณาขาดทุนจากการ 
ด้อยค่าด้วยวิธีคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

• ไม่มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง • มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการบัญชีปัองกันความเสี่ยง

• ไม่มีข้อก�าหนดเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินแบบผสม
ระหว่างหนี้สินและทุน

• มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินแบบผสม
ระหว่างหนี้สินและทุน

• การวดัมลูค่ายตุธิรรมใช้หลกัการพ้ืนฐานจากราคาตลาด 
ซึง่ไม่ได้อ้างองิหลกัการและเทคนคิประเมนิมลูค่าใน TFRS 13 
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

• การวัดมูลค่ายุติธรรมใช้หลักการพื้นฐานคล้ายกับ 
หลักการและเทคนิคประเมินมูลค่ายุติธรรมใน TFRS 13

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม/กำรร่วมค้ำ
• ก�าหนดให้ใช้วิธีราคาทุนท้ังเงินลงทุนในบริษัทร่วม/ 

การร่วมค้า

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม/กำรร่วมค้ำ
• เงินลงทนุในบรษิทัร่วม/การร่วมค้าให้ใช้ วธิมูีลค่ายุติธรรม 

หรือวิธีส่วนได้เสีย กรณีไม่มีราคาเสนอซื้อขายสามารถใช้วิธี
ราคาทุน

• ก�าหนดเพียงว่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า หมายถึง 
เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการที่ไม่ได ้
ก่อตั้งในรูปบริษัท เช่น ห้างหุ้นส่วน) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม
ร่วมของผู้ร่วมค้า

• กจิการร่วมค้าสามารถเป็นไปในรปูแบบการด�าเนนิงาน
ร่วมกัน การควบคุมสินทรัพย์ร่วมกัน หรือกิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน

7. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
• ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน

7. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
• มีทางเลือกในการวัดมูลค่าได้ 2 วิธี คือวิธีราคาทุนหรือ

วิธีมูลค่ายุติธรรม ซึ่งสามารถเลือกได้โดยไม่ต้องค�านึงถึง 
ข้อก�าหนดความพยายามที่มากเกินไปและต้นทุนที่สูงเกินไป

8. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
• ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนเพียงวิธีเดียว โดย

สามารถเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมได้ หากสามารถหามูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ

8. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
• ก�าหนดให้วัดมูลค่าได้ 2 วิธี คือ ราคาทุนหรือราคา 

ที่ตีใหม่ 
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• ก�าหนดให้คิดค่าเสื่อมราคาแยกตามส่วนประกอบของ

สินทรัพย์หากสินทรัพย์แต่ละรายการมีอายุการให้ประโยชน์
ที่ต ่างกันหรือรูปแบบการให้ประโยชน์ท่ีต่างกันอย่างมี 
สาระส�าคัญ

• ก�าหนดให้คิดค่าเส่ือมราคาแยกตามส่วนประกอบของ
สินทรัพย์ในกรณีที่สินทรัพย์นั้นก�าหนดรูปแบบการให้
ประโยชน์ต่างกัน

9. สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขำย
• ก�าหนดให้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

9. สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขำย
• ไม่ได้ระบุไว้แต่การถือไว้เพื่อขายเป็นข้อบ่งชี้ของการ

ด้อยค่า

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
• ก�าหนดให้รับรู ้รายจ่ายในการพัฒนาเป็นสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขการรับรู้รายการ

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
• รายจ่ายในการพัฒนามีทางเลือกในการรับรู้รายการ 

ได้ 2 วิธีคือ ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ หรือสินทรัพย์ไม่ม ี
ตัวตนเมื่อเข้าเงื่อนไขครบทุกข้อตามที่ก�าหนดไว้ในแนว
ปฏิบัติฯ

• ก�าหนดให้ตัดจ�าหน่ายส�าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
มีอายุไม่ทราบแน่นอนเป็นเวลา 10 ปี ส�าหรับสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนทีม่อีายทุราบได้แน่นอนให้ตดัจ�าหน่ายตลอดอายกุารให้
ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอนนั้น

• ก�าหนดให้ตัดจ�าหน่ายส�าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ที่มีอายุไม่ทราบแน่นอนเป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี ส�าหรับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุทราบได้แน่นอนให้ตัดจ�าหน่าย
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอนนั้น

11. กำรรวมธุรกิจ
• ไม่มีข้อก�าหนดในเรื่องการรวมธุรกิจ

11. กำรรวมธุรกิจ
• มีข้อก�าหนดของการรวมธุรกิจสอดคล้องกับ TFRS 3 

เรือ่ง การรวมธรุกิจ แต่ต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกับการซือ้ให้รวมเป็น
ส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกิจ โดยไม่ให้
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

• ไม่มข้ีอก�าหนดในการรบัรู้และวดัมลูค่าของค่าความนยิม • มีข้อก�าหนดในการรับรู้และวัดมูลค่าของค่าความนิยม

12. กำรประเมินสัญญำว่ำมีข้อตกลงสัญญำเช่ำหรือไม่
• ไม่มีสถานการณ์ท่ีท�าให้กิจการต้องจัดประเภทสัญญา

เช่าเป็นชนิดการเงินในเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะ
ทีเ่ฉพาะเจาะจงจนกระทัง่มผีูเ้ช่ารายนัน้รายเดยีวทีส่ามารถใช้
สินทรัพย์นั้นได้

• ไม่มข้ีอก�าหนดในเรือ่งการประเมนิสญัญาว่ามข้ีอตกลง
สัญญาเช่าหรือไม่

12. กำรประเมินสัญญำว่ำมีข้อตกลงสัญญำเช่ำหรือไม่
• มกีารก�าหนดสถานการณ์ทีท่�าให้กิจการต้องจดัประเภท

สัญญาเช่าเป็นชนิดการเงิน กรณีที่สินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะที่
เฉพาะเจาะจงจนกระทั่งมีผู้เช่ารายนั้นรายเดียวที่สามารถใช้
สินทรัพย์นั้นได้

• มีข้อก�าหนดในการประเมินสัญญาว่ามีข้อตกลงสัญญา
เช่าหรือไม่

13. โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
• ไม่มีข้อก�าหนดในเรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

13. โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
• ก�าหนดให้กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมของแต้มสะสมและ

รับรู้รายการแต้มสะสมนั้น

14. กำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
• สามารถรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

ได้ 3 วธิ ีได้แก่ 1. เมือ่โอน 2. ตามอตัราส่วนของงานทีท่�าเสรจ็ 
และ 3. ตามเงินค่างวดที่ถึงก�าหนดช�าระหากเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้

14. กำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
• ก�าหนดให้รับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์

เพียงวิธีเดียว คือ เมื่อโอนหากเป็นไปตามเงื่อนไขการรับรู ้
รายได้จากการขายสินค้า 5 ข้อ (เช่น โอนความเสี่ยงและผล
ตอบแทนที่มีนัยส�าคัญไปยังผู้ซื้อ)
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15. เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล

•  ไม่มีข้อก�าหนดในเรื่องเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
15. เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล

• มข้ีอก�าหนดเกีย่วกบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาลโดยให้รบัรู้
เป็นรายได้รอตัดบัญชีจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี
ก�าหนด และวดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีไ่ด้รบัหรอืมสีทิธิ
ได้รับ

16. ต้นทุนกำรกู้ยืม
• ก�าหนดให้รับรู้ต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของราคา

ทุนของสินทรัพย์หากเข้าเงื่อนไขในการรับรู้รายการ

16. ต้นทุนกำรกู้ยืม
• ต้นทุนการกู้ยืมมีทางเลือกในการรับรู้รายการได้ 2 วิธี

คือ ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ หรือราคาทุนของสินทรัพย์เมื่อ
เข้าเงื่อนไขครบทุกข้อตามที่ก�าหนดไว้ในแนวปฏิบัติฯ

17. ผลประโยชน์ของพนักงำน
• ก�าหนดให้กิจการประมาณภาระผูกพันผลประโยชน์

ของพนักงานด้วยประมาณการที่ดีที่สุด

17. ผลประโยชน์ของพนักงำน
• ก�าหนดให้รบัรูภ้าระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานที่

ก�าหนดไว้โดยใช้วิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยหากต้นทุนใน
การน�าวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยมาใช้ไม่สูงเกินไปหรือไม่ใช้
ความพยายามมากเกินไป แต่หากมีต้นทุนที่สูงเกินไปและใช้
ความพยายามมากเกินไป กิจการสามารถค�านวณโดยใช้วิธี
อย่างง่ายตามที่ก�าหนดในย่อหน้าที่ 28.19 ของ TFRS for 
SMEs

• ไม่มีข้อก�าหนดในเรื่องผลก�าไรหรือขาดทุนจากหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย แต่อนุญาตให้ใช้ TAS 19 เรื่อง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน ได้ โดยก�าหนดให้รบัรูผ้ลก�าไรหรอื
ขาดทุนจากหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเข้าก�าไรหรือขาดทุน

• ก� าหนดให ้ รั บรู ้ ผลก� า ไรหรื อขาดทุนจากหลัก
คณติศาสตร์ประกนัภยัเข้าก�าไรหรอืขาดทนุหรอืก�าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่นได้

18. กำรใช้สกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงินของหน่วยงำนต่ำงประเทศ

• มข้ีอก�าหนดระบเุพยีงว่า เงินตราต่างประเทศ หมายถงึ 
เ งินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินบาท โดยไม ่ม ี
ข้อก�าหนดให้พิจารณาสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและ 
การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ

18. กำรใช้สกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงินของหน่วยงำนต่ำงประเทศ

• มีข้อก�าหนดให้พิจารณาสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน
และการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ

19. สินทรัพย์ชีวภำพ
• ไม่มีข้อก�าหนดในเรื่องสินทรัพย์ชีวภาพ

19. สินทรัพย์ชีวภำพ
• ก�าหนดให้รับรู้สินทรัพย์ชีวภาพเริ่มแรกและ ณ วัน 

สิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน 
การขาย หากสามารถหาได้โดยมีต้นทุนไม่สูงเกินไปหรือใช้
ความพยายามไม่มากเกินไป

• ก�าหนดให้รับรู ้ผลผลิต ณ จุดเก็บเกี่ยวด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

20. กำรส�ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
• ไม่มข้ีอก�าหนดในเรือ่งการส�ารวจและประเมนิค่าแหล่ง

ทรัพยากรแร่

20. กำรส�ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
• ก�าหนดให้รับรูร้ายการและวดัมลูค่าสนิทรพัย์ทีเ่กดิจาก

การส�ารวจและการประเมินค่า สอดคล้องกับ TFRS 6 เรื่อง 
การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
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 เมื่ออ่านมาจนถึงวินาทีนี้แล้ว นักบัญชีและผู้สอบบัญชีอย่าเพิ่งถอดใจเสียก่อน และอย่าเพิ่งเข้าใจว่า สภาวิชาชีพบัญชี
โดยคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีมุ่งแต่จะผลักดันมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เข้าสู่ระดับสากล 
โดยท่ีไม่ค�านึงถึงจิตใจของพวกเราชาว NPAEs

TFRS for NPAEs TFRS for SMEs
21. ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

• ไม่มีข้อก�าหนดในเรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ
21. ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

• มีวิธีการรายงานเกี่ยวกับข้อตกลงสัมปทานบริการ ให้
รับรู ้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สอดคล้องกับข้อก�าหนด TFRIC 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทาน
บริการ

22. กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
• ไม่มีข้อก�าหนดในเรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

22. กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
• ก�าหนดให้รับรู้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์สอดคล้อง

กับ TFRS 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

23. กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
• มีข้อก�าหนดให้พิจารณาการลดมูลค่าในกรณีเป็นการ

ด้อยค่าถาวร

23. กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
• ก�าหนดให้ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมี 

ข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า (ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร) 
และต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น 
โดยเปรยีบเทยีบมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายหรือมลูค่า
จากการใช้แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ 
ข้อก�าหนดใน TAS 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

24. กำรเปิดเผยข้อมูลของบคุคลหรอืกิจกำรทีเ่ก่ียวข้องกนั
• ไม่มีข้อก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูลของบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน
• ให้เลือกเปิดเผยตาม TAS 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้

24. กำรเปิดเผยข้อมลูของบคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั
• มีข้อก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน แต่เปิดเผยน้อยกว่า TAS 24 เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเปิดเผย
เพียงจ�านวนเงิน ยอดคงค้าง เงื่อนไขหลักประกัน ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ หน้ีสูญในงวด และจ�านวนเงินรวมค่าตอบแทน 
ผู้บริหาร

25. ภำวะเงินเฟ้อรุนแรง
• ไม่มีข้อก�าหนดในเรื่องดังกล่าว

25. ภำวะเงินเฟ้อรุนแรง
• มีข้อก�าหนดในเรื่องดังกล่าวให้ถือปฏิบัติกับกิจการท่ีมี

สกุลเงินที่ ใช ้ในการด�าเนินงานเป็นสกุลเงินของสภาพ
เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

26. ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
• ก�าหนดให้รับรู้ภาษีเงินได้ 2 วิธี คือ วิธีภาษีเงินได้ 

ค้างจ่าย และวิธีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

26. ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
• ก�าหนดให้บันทกึภาษเีงนิได้ตามวธีิรอตดับญัช ีเพยีงวธิี

เดียว (หลักการรับรู ้รายการและวัดมูลค่าโดยส่วนใหญ่
สอดคล้องกบั TAS 12 เรือ่ง ภาษเีงนิได้แต่การน�าเสนอรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลมีลักษณะที่ง่ายกว่า TAS 12)

27. สินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
• ไม่มีข้อก�าหนดในเรื่องสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

27. สินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
• ก�าหนดให้เป ิดเผยผลกระทบทางการเงินสินทรัพย ์

ที่อาจเกิดขึ้น หากสามารถหาข้อมูลได้โดยมีต้นทุนไม่สูงเกินไป
หรือใช้ความพยายามไม่มากเกินไป
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 ทั้ง ๆ ท่ีกิจการ NPAEs ยังไม่พร้อมหรือไม่มีความเข้าใจถ่องแท้กับเรื่องที่ซับซ้อน เช่น วิธีประมาณการคิดลด 
กระแสเงินสด งบการเงินรวม เครื่องมือทางการเงิน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน 
การบัญชีไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ดังนั้น จึงมีมติให้มีบางบทที่ผ่อนผันการบังคับใช้ไปก่อนส�าหรับกิจการ NPAEs ที่มีความ
ซับซ้อน และบางบทยกเว้นให้ส�าหรับกิจการ NPAEs ที่ไม่มีความซับซ้อน เพื่อให้กิจการ NPAEs ทั้งสองประเภทมีเวลา 
ในการเตรียมตัวและเตรียมข้อมูลส�าหรับเข้าสู่ระดับสากล 

 ส�าหรับกิจการ NPAEs ที่มีความซับซ้อน คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีมีมติก�าหนดให้บทที่ได้รับการ
ผ่อนผันระยะเวลำกำรถือปฏิบัติส�ำหรับกิจกำร NPAEs ที่มีควำมซับซ้อน ดังนี้

กลุ่มที่ บทที่/เรื่อง
ระยะเวลำในกำรผ่อนผัน 

เพื่อให้กิจกำรได้เตรียมควำมพร้อม

1 7  งบกระแสเงินสด ระยะเวลำ 2 ปี
(ซึ่งจะบังคับใช้ปี 2562)

2 14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม ระยะเวลำ 2 ปี
(ซึ่งจะบังคับใช้ปี 2562)

15 เงินลงทุนในการร่วมค้า

3 20  สัญญาเช่า (เฉพาะในส่วนที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับ TFRIC4)

ระยะเวลำ  2 ปี
(ซึ่งจะบังคับใช้ปี 2562)

23  รายได้ (เฉพาะในส่วนทีม่เีนือ้หาคล้ายคลงึกนั TFRIC13 และเรือ่งการรบัรู้
รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์เมือ่โอน)

4 28  ผลประโยชน์ของพนักงาน

5 29  ภาษีเงินได้

6 33  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7 34  กิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ

8 9  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ระยะเวลำ 5 ปี
(ซึ่งจะบังคับใช้ปี 2565)

19  การรวมธุรกิจและค่าความนิยม (เฉพาะส่วนการซื้อธุรกิจที่ต้องมีการ 
จัดท�างบการเงินรวม)

9 11  เครื่องมือทางการเงินขั้นพื้นฐาน

12  ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินอื่น

22  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

30  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

 ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการน�าบทและเรื่องท่ีผ่อนผันไปใช้ก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติบางบทและบาง
เรื่องที่ผ่อนผันตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องถือปฏิบัติตามกลุ่มของบทดังต่อไปนี้ 
โดยกิจการต้องเลือกปฏิบัติทุกบทในกลุ่มนั้น โดยวิธีปรับย้อนหลัง และต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย
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 นอกจากนี้ ส�าหรับกิจการ NPAEs ที่ไม่มีความซับซ้อน
คงอยากทราบกันแล ้วว ่ ากิจการ NPAEs ที่ ไม ่มี 

ความซับซ้อนจะได้รับยกเว้นเร่ืองใดบ้าง คณะกรรมการ
ก�าหนดมาตรฐานการบัญชีมีมติให้ยกเว้นเร่ืองที่ไม่เก่ียวข้อง

กับกิจการ NPAEs ท่ีไม่มีความซับซ้อนจ�านวน 15 เรื่อง ได้แก่ 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า และเร่ืองการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เครื่องมือทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน ประเด็น
เก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินอื่น เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในการร่วมค้า  
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ทีค่�านวณแบบเต็มรปูแบบ ภาษีเงินได้ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และสินทรัพย์
ชีวภาพ ดังนั้นคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีจึงเห็นว่า การผ่อนผัน 
และยกเว้นบางเรื่องใน TFRS for SMEs ตามที่กล่าวข้างต้นส�าหรับกิจการ NPAEs 
แต่ละประเภท คงช่วยบรรเทาให้ทุกท่านสามารถมีเวลาในการปรับตัวและเตรียม
ข้อมูลให้พร้อมกับการเข้าสู่ TFRS for SMEs เต็มรูปแบบในอีก 2 – 5 ปีข้างหน้า
 ก่อนจบกันในวันนี้ ขอเน้นย�้าว ่ามาตรฐานฯ ชุดเล็กจะมีแค่ชุดเดียว 
คือชุดที่เรียบเรียงจาก IFRS for SMEs (2015) และแม้ว่าจะมีบางบทท่ีผ่อนผัน 
หรือยกเว้นตามที่กล่าวข้างต้น แต่ไม่ว่ากิจการ NPAEs ที่มีความซับซ้อน หรือกิจการ 
NPAEs ทีไ่ม่มคีวามซบัซ้อน คงต้องเตรียมข้อมลูให้พร้อมกบัการเข้าสู่ TFRS for SMEs 
ส�าหรบับททีม่กีารเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั เช่น งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ และการรบัรูร้ายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องรับรู้รายได้เหมือนการขายสินค้าอย่างหนึ่ง คือ 
เมื่อเข้าเงื่อนไข 5 ข้อ (เช่น เมื่อโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญให้แก่ 
ผู้ซ้ือ) เป็นต้น ดังน้ันจึงขอให้ท่านเร่ิมหาความรู้เพ่ิมเติมไม่ว่าเป็นการศึกษาด้วยตนเอง
หรือเข้ารับการสัมมนาในเรื่องที่มีความซับซ้อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน TFRS for SMEs
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