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    พวกเรานักบัญชีและผู้สอบบัญชี รวมถึง

ผู้บริหารกิจการคงทราบกันดีว่ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของไทยชุดเลก็ หรือ ที่เราเรียก

กันว่ามาตรฐาน NPAEs (2554) ได้มีการ

ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ มาเป็นระยะเวลา 

4 ปีเศษแล้ว ซ่ึงถ้าเปรียบเทียบกับช่วงชีวิตของ

คนเรา ก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียว โดยมาตรฐานฯ 

ดังกล่าวให้ถือปฏิบัติกับบริษัทจ ากัดและห้าง

หุ้น ส่วนเป็นส า คัญ ซ่ึง มีก ลุ่มกิจการที่ ต้องใ ช้

มาตรฐานฯ ฉบับน้ีเรือนแสนเท่าที่ผู้เขียนทราบมา 

แต่เม่ือไม่นานที่ผ่านมาเอง มีผู้สนใจได้สอบถาม

มายังผู้เขียนว่ามาตรฐานฯ ชุดน้ีจะอยู่ควบคู่กับการ

ท างานของพวกเราก็คือนักบัญชีและผู้สอบบัญชี 

ตลอดจนผู้บริหารกิจการไปอีกนานสักเท่าไร และมี

แนวโน้มที่มาตรฐานฯ ชุดน้ีจะเคล่ือนไปในทิศทาง

อย่างไร บ้างกเ็ข้าใจว่ามาตรฐานฯ ชุดน้ีจะเปล่ียนไป

เป็นเรียบเรียงจาก IFRS for SMEs แต่ยังไม่ทราบ

ว่า version ไหน บ้างกว่็ามาตรฐานฯ ชุดน้ีน่าจะยัง

อยู่ต่อไป แต่จะมีมาตรฐานฯ ใหม่ที่เรียบเรียงจาก 

IFRS for SMEs เป็นทางเลือก เป็นต้น 

 
 

เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเร่ือง

น้ี จึงเป็นด าริของคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน

บัญชีให้ผู้เขียนช่วยเขียนบทความเพ่ือช้ีแจงแถลงไข

ในเร่ืองน้ี  บทความน้ีจึงจัดท าเพ่ือให้ผู้สนใจทั่วไปได้

ทราบถึงภูมิหลังของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ของไทยชุดเล็กที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีความเป็นมา

อย่างไร เพราะที่ผ่านมาหลายคนกยั็งไม่รู้ที่มาที่แท้จริง

ของมาตรฐานฯ ชุดน้ี นอกจากน้ี ที่อยากรู้มากที่สุดก็

คือมาตรฐานฯ ชุดน้ีก าลังจะเคล่ือนย้ายไปในทศิทางใด 

ก่อนอื่นเราคงจะขอมาท าความเข้าใจกับมาตรฐานฯ 

ปัจจุบันส าหรับ NPAEs ก่อนว่าเกิดขึ้นมาด้วยเหตุผล

กลใด และท าไมจึงมาเป็นข้อก าหนดทางบัญชีอย่างที่

พวกเราเห็น ค าตอบในเร่ืองน้ีกค็ือมาตรฐานฯ ชุดน้ี

เกดิจากความด าริของอดีตนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ คือ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ในเวลาน้ันที่

เลง็เหน็ความส าคัญของการที่กิจการ NPAEs ซ่ึงไม่มี

ส่วนได้เสียใดๆ ต่อสมบัติของสาธารณะชนน่าจะมี

กรอบแนวคิดในการจัดท าบัญชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่แตกต่างไปจากมาตรฐานฯ ที่พวก

เราเคยใช้กันอยู่ซ่ึงอาจจะเหมาะกับกิจการขนาดใหญ่ที่

มีการระดมเงินทุนจากตลาดทุนหรือมีส่วนได้เสียต่อ

สมบัติสาธารณะที่พวกเราเรียกกนัว่า PAEs น่ันเอง 

 

พวกเราคงทราบดีว่าก่อนหน้าปี 2554 

การจัดท าบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของ

กิจการในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทจ ากัดหรือห้าง

หุ้นส่วนต่างอยู่บนหลักการพ้ืนฐานของมาตรฐานฯ 

ฉบับเดียวกันซ่ึงเรียบเรียงมาจาก IFRS เป็นส่วนใหญ่ 

แม้จะมีบางฉบับที่เรียบเรียงจาก US GAAP และมีอยู่

ฉบับเดียวที่ก  าหนดข้ึนโดยคณะกรรมการก าหนด

มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยกต็าม เพียงแต่มี

การผ่อนผันมาตรฐานฯ จ านวน 8 ฉบับให้กับกิจการที่

ในเวลาน้ันเรียกว่ากจิการที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน  

 

มาตรฐานรายงานทางการเงินชดุเล็ก (TFRS for NPAEs) กบัการพฒันาสู่ระดบัสากล 

(ตอนท่ี 1) 
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        พวกเราคงนึกออกว่ามาตรฐานฯ ที่มีการ

ผ่อนผันการบังคับใช้ให้กับกิจการที่ ไม่ใช่บริษัท

มหาชนมีมาตรฐานฯ ฉบับใดบ้าง หน่ึงในจ านวนน้ันก็

คือการจัดท างบกระแสเงินสด การจัดท างบการเงิน

รวม การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและกิจการที่

เกี่ยวข้อง และการทบทวนการด้อยค่าของสินทรัพย์

น่ันเอง พวกเราจึงเกิดค าถามว่าแล้วอยู่ดีๆ ท าไมไม่

ยึดวิธีการแบบน้ีอีกต่อไปในการบังคับใช้มาตรฐาน

การบัญชี ค าตอบคือมาตรฐานฯ ส่วนที่ไม่ได้รับการ

ผ่อนผันก็ยังยากต่อการน าไปถือปฏิบัติอยู่ดี เช่น 

มาตรฐานฯ ที่ว่าด้วยประมาณการหน้ีสนิ ซ่ึงมีแนวคิด 

ในเร่ืองการก าหนดประมาณการหน้ีสินที่อิงอยู่กับการ

ประมาณรายจ่ายในอนาคต (หากการจ่ายตามภาระ 

ผูกพันน้ันเกินกว่า 1 รอบบัญชี) แล้วใช้วิธีการคิดลด

กลับมาเป็นมูลค่ายุติธรรมดูไปดูมาช่างซับซ้อนเกินไป

ในการน ามาถือปฏิบัติ หรือหากกิจการถือครอง

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุก าหนดไม่ได้แน่นอน เช่น 

ลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการค้า หากไม่ต้องตัดจ าหน่าย

แต่ต้องทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งช้ี กค็งจะเป็น

เร่ืองยาก ถ้าเชิญหมอลักษณ์มาฟันธงไปเลยว่าให้ตัด

จ าหน่ายกี่ปีไปเลย น่าจะง่ายกว่าไหม ดังน้ัน ถ้าพวก

เรายังยืนยันน่ังยันที่จะใช้มาตรฐานฯ ชุดเลก็กันต่อไป 

โดยไม่พิจารณาเปล่ียนมาเป็นวิธีแยกมาตรฐานฯ 

ส าหรับกิจการ NPAEs ออกมาโดยเฉพาะและยังคง

ใช้มาตรฐานฯ ชุดเดียวกันต่อไป กน่็าจะสร้างภารกิจ

และต้นทุนในการจัดท า บัญชีให้บรรดากิจการ 

NPAEs ไม่น้อย 

 

        ขอยกตัวอย่างเช่น นับแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 

หากพวกเราซ่ึงเป็นกิจการ NPAEs ยังคงใช้มาตรฐาน

ฯ ชุดเดียวกับกิจการ PAEs ต่อไป พวกเราคงจะขอ

ลาออกจากการเป็นนักบัญชีของกิจการอย่างไม่อาจ

หลีกเล่ียง แถมทางเจ้าของกิจการกค็งอยากให้ออก 

เช่น มาตรฐานฯ ชุดที่ใช้กับ PAEs ในปัจจุบัน

ก าหนดให้กิจการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่า

คงเหลือ และวิธีคิดค่าเสื่ อมราคาของสินทรัพย์

ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกสิ้ นรอบบัญชี 

ในทางปฏบัิติ ผู้เขียนเช่ือว่าการทบทวน 

สิ่งเหล่าน้ีไม่ใช่เร่ืองง่าย ต้องไปพ่ึงพิงผู้คนหลายฝ่าย

ในองค์กร ฝ่ายอะไรกยั็งไม่รู้เลยว่าที่ว่าต้องไปพ่ึงพิง 

แถมก าหนดให้กจิการต้องทบทวนทุกสิ้นรอบบัญชีอีก

ต่างหาก นักบัญชีอย่างพวกเราคงบ่นว่าใครจะไปท า

ไห ว  โด ย เ ฉพ า ะห ากท รัพ ย์ สิ น ถ า ว รถื อ เ ป็ น

องค์ประกอบส าคัญของการด าเนินธุรกิจและมี

มากมายหลายพันรายการ นอกจากน้ี มาตรฐานฯ ชุด

ที่ใช้กับ PAEs ในปัจจุบัน ยังสนับสนุนให้กิจการใช้

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการค านวณเงินส ารอง

ชดเชยกฎหมายแรงงานซ่ึงเป็นผลพวงจากการที่

กจิการมีนโยบายระบุชัดเจนให้มีการเลิกจ้างพนักงาน

ที่อายุ 55 ปี หรือ 60 ปี ข้อก าหนดเช่นน้ีท าให้กิจการ

ขนาดเลก็อย่างพวกเรา 

     แถมไม่ได้มี ส่วนได้ เสียใดๆ  ต่อสมบัติของ

ส า ธ า รณ ะ ชน ต้ อ งมี ต้ น ทุ น ใ นก า ร ว่ า จ้ า ง นั ก

คณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวนหน่ึงอย่างไม่อาจ

หลีกเล่ียงได้ แม้มาตรฐานฯ จะแค่สนับสนุนให้

กจิการใช้นักคณิตศาสตร์ประกนัภัยในการค านวณเงิน

ส ารองดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติ  ผู้สอบบัญชีมัก

สะดวกใจมากกว่าที่จะเห็นกิจการใช้บริการของนัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัยในการค านวณเงินส ารองฯ 
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 ในที่สุดมาตรฐานฯ ชุดเล็กปัจจุบันจึงเกิดขึ้ น

จากด าริของท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในเวลาน้ัน 

ด้วยความคิดที่ว่าในเม่ือกิจการ NPAEs ซ่ึงช่ือกบ็อก

อยู่แล้วว่าไม่มีส่วนได้เสียต่อสมบัติของสาธารณะ แถม

กลุ่มผู้ใช้หลักของข้อมูลทางบัญชีกคื็อเจ้าของที่เป็นฝ่าย

จัดการของกิจการเป็นส าคัญ หากต้องมาอยู่ในข่ายให้

จัดท าบัญชีโดยใช้มาตรฐานฯ ชุดเดียวกับกิจการพวก 

PAEs ต่อไป แม้จะมีการผ่อนผันไป 8 ฉบับแล้วกต็าม 

กค็งจะเป็นภารกิจอันใหญ่หลวงและมีต้นทุนในการ

จัดท าบัญชีมากเกนิไปอยู่ดี จึงจ าเป็นที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

ในเวลาน้ันจะต้องมีการจัดท ามาตรฐานฯ ขึ้นมาชุดหน่ึง

เพ่ือให้ง่ายต่อการที่กิจการ NPAEs จะน าไปถือปฏบัิติ 

โดยเมื่อมีการออกตัวของมาตรฐานฯ ฉบับน้ี กไ็ด้รับ

การตอบรับเป็นอย่างดีในแง่ของนักบัญชีและผู้สอบ

บัญชี ตลอดจนผู้บริหารกิจการที่เคยบ่นว่ากิจการของ

ตนกไ็ม่ได้ไปกู้เงินใครมาใช้ แถมไม่มีการกระจายหุ้น

ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจะให้ท าบัญชีด้วยหลักการที่

สลับซับซ้อนไปเพ่ืออะไร ผู้เขียนก็ขอขอบพระคุณ

อาจารย์ 4 มหาวิทยาลัยที่ท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

ในเวลาน้ันแต่งตั้งขึ้ นเป็นคณะท างานชุดหน่ึงซ่ึงท า

หน้าที่ในการจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ดังกล่าว

จนเป็นผลส าเร็จ เรียกว่ามีการปรับแต่งข้อก าหนดอยู่

หลายตลบกว่าจะเป็นข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ที่

สามารถน าไปใช้ได้จริงในทางปฏบัิติโดยสอดคล้องกับ

ปรัชญาว่าผู้ใช้งบการเงินหลักคือเจ้าของที่เป็นฝ่าย

จัดการของกิจการน่ันเองบวกกับการมีต้นทุนต ่าในการ

จัดท าบัญชี 

 

  

      พลันที่มาตรฐานฯ ชุดเล็กส าหรับกิจการ 

NPAEs คลอดออกมา หลายฝ่ายก็ตั้ งค าถามว่า

มาตรฐานฯ ชุดน้ีมีแหล่งที่มาจากไหน อ่านดูแล้ว

เหมือนเอามาจากหลายแหล่งมารวมกัน ค าตอบกค็ือ

มาตรฐานฯ ชุดน้ีเรียบเรียงจากมาตรฐานฯ (2550) ที่

กิจการไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนหรือไม่ เคยใช้กันอยู่

ก่อนหน้า บวกด้วยการน าข้อก าหนดบางเร่ืองที่มีอยู่ใน 

IFRS for SMEs (2009) เช่น การไม่อนุญาตให้

กิจการตีราคาทรัพย์สินใหม่ การก าหนดให้กิจการตัด

จ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มีอายุก าหนดไม่ได้

แน่นอน 10 ปี เป็นต้น นอกจากน้ี ในการเรียบเรียง

มาตรฐานฯ ชุดน้ี ยังได้มีการน าบรรยากาศการผ่อนผัน

มาตรฐานฯ 8 ฉบับในอดีตให้กับกิจการที่มิใช่บริษัท

มหาชนมารวมไว้ด้วย เช่น ไม่ก าหนดให้กิจการจัดท า

งบกระแสเ งินสดเหมือนอย่า งที่ เคยก าหนดไ ว้  

ไม่ก าหนดให้จัดท างบการเงินรวมแม้มีโครงสร้างการ

ด าเนินงานที่เป็นกลุ่มกิจการ ยกเว้นเพียงเร่ืองเดียวที่

ผ่อนผันต่อไปไม่ได้อีกแล้วกค็ือเร่ืองการทบทวนการ

ดอ้ยค่าของสินทรพัย ์แต่กเ็ป็นที่โชคดีของพวกเราอีก

ว่าการด้อยค่าของสินทรัพย์ภายใต้มาตรฐานฯ ฉบับน้ี

จะมุ่งเน้นไปที่การด้อยค่าแบบถาวร ฟังดูแล้วงงว่าการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์มีแบบถาวรหรือช่ัวคราวด้วยหรือ 

ค าตอบคือมี กล่าวคือสนิทรัพย์เหล่าน้ีมักเป็นสินทรัพย์

ที่กจิการไม่มีโอกาสจะน ากลับมาใช้งานอีกต่อไป เหลือ

แค่เพียงขายเป็นเศษเหล็กน่ันเอง เพียงแต่ราคาที่

กิจการคาดว่าจะขายได้สุทธิเกิดอาการหลุดลุ่ยลงไปต ่า

กว่ามูลค่าตามบัญชี จึงเป็นที่มาของผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าที่กจิการต้องรับรู้          
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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 
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ส าหรับอีก 2 เ ร่ืองสุดท้ายก่อนจะขึ้ นเ ร่ือง

ทิศทางใหม่ในอนาคตของมาตรฐานฯ ส าหรับ

กจิการ NPAEs กค็ือมาตรฐานฯ ปัจจุบันไม่อนุญาต

ให้ตีราคาทรัพย์สินใหม่ เช่น ที่ดินหรือเคร่ืองจักร 

แต่กไ็ม่ได้ห้ามหากกิจการจะเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ที่ประเมินข้ึนโดยผู้ประเมินราคาอิสระในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน แต่กต้็องเปิดเผยวิธีการด้วยว่า

มูลค่ายุติธรรมน้ันก าหนดมาอย่างไร ดังน้ัน หาก

กิจการใดเคยจัดให้มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่เมื่อ

สมัยก่อน ก่อนที่มาตรฐานฯ ชุดน้ีจะประกาศใช้ 

พวกเราจ าได้ดีว่าเราเคยใช้มาตรฐานฯ ชุดเดียวกัน

ทั่วประเทศไทย แม้จะมีการผ่อนผันไป 8 ฉบับ

ให้กับกิจการที่ มิ ใ ช่บ ริ ษัทมหาชนก็ตาม  แ ต่

มาตรฐานฯ ว่าด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้เปิด

เป็นทางเลือกให้กิจการสามารถตีราคาทรัพย์สิน

ใหม่ได้ จนมีบางกิจการกไ็ด้ใช้ทางเลือกน้ีมาก่อน

หน้า แต่เมื่อมาตรฐานฯ น้ีประกาศใช้ กิจการที่เคย

จัดให้มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ ก็ต้องโอนกลับ

รายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่เท่าที่ผู้เขียนทราบมา

จากผู้สอบบัญชีที่น่ารักบางราย พวกเขาบอกตรงกัน

ว่าบางกิจการกลับไม่ได้มีการโอนกลับรายการ

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินและส่วนที่เป็น

มูลค่า เ พ่ิมของสินทรัพย์แต่อย่างใด  เ รียกว่า

มาตรฐานฯ ไม่อนุญาตให้ท า แต่กิจการเหล่าน้ีใช้

หลักว่าอย่าได้แคร์ น่ิงเสียต าลึงทอง ยังไงผู้เขียนก็

อกีหน่ึงใน 2 เร่ืองที่ผู้เขียนอยากกล่าวถึงในที่น้ีกคื็อ

การรับรู้ภาษีเงินได้ มาตรฐานฯ ส าหรับ NPAEs

ก าหนดให้กจิการบันทกึภาษีเงินได้ตามวิธีค้างจ่าย ซ่ึงก็

คือรับรู้ตามจ านวนอันพึงต้องเสียให้กับกรมสรรพากร

ตามที่ค านวณไว้ในแบบฟอร์มย่ืนเสียภาษีน่ันเอง กรณี

จะได้ภาษีคืนคงจะได้ยาก เลยไม่ค่อยมีใครได้บันทึก

กันเท่าไร อย่างไรก็ตาม มาตรฐานฯ ก็ก าหนดเป็น

ทางเลือกว่ากิจการสามารถบันทกึภาษีเงินได้ตามวิธีรอ

การตัดบัญชี (deferred tax method) ได้ด้วย แต่ต้อง

ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ฉบับที่ 12 

เร่ือง ภาษีเงินได้ ซ่ึงใช้กับกิจการพวก PAEs ซ่ึงกค็าด

ว่าพวกเราคงแทบไม่เลือกที่จะถือปฏบัิติตามมาตรฐาน

ฯ ฉบับที่ 12 เพราะอ่านดูแล้ว ข้อก าหนดค่อนข้าง

ซับซ้อนและเพ่ิมภารกิจในการท าบัญชี แถมถ้ากิจการ

ไม่เคยมีการจัดท างบประมาณมาก่อนหน้า จะกลายเป็น

เร่ืองยากทนัทหีากเกิดผลแตกต่างช่ัวคราวชนิดลดภาษี

ในงวดอนาคตได้และน าไปสู่การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชี ขนาดกิจการ PAEs เองที่ ถูก

ก าหนดให้ใช้มาตรฐานฯ ฉบับน้ียังบ่นว่ามาตรฐานฯ 

ฉบับน้ียากต่อการเข้าใจเลย 

ขอเน้นย า้อีกคร้ังจริงๆ แล้วพวกเรานักบัญชีและ

ผู้สอบบัญชีกล้็วนเคยถูกก าหนดให้เรียนรู้บันทึกภาษี

เงินได้ตามวิธีรอการตัดบัญชีในวิชาการบัญชีขั้นสูง 2 

ตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสมัยใหม่ และกไ็ม่แตกต่าง

อะไรกับการจัดท างบกระแสเงินสดและงบการเงินรวม 

ความรู้ในเร่ืองเหล่าน้ีที่อาจารย์เคยประสิทธิ์ประสาท

พวกเรามาได้น าส่งคืนอาจารย์ไปจนหมดเกล้ียง 

เรียกว่าพอสอบเสร็จวิชาน้ี กส็ูญหายไปในทะลไม่ต่าง

กับเรือไททานิคที่จมหายลงไปในมหาสมุทรและใช้

เวลานานกว่าจะกู้ขึ้นมาได้ เรียกว่าทุกหลักสูตรปริญญา

ตรีที่เปิดสอนทางด้านการบัญชีก็จะอิงการเรียนการ

สอนไปตามมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ (TFRS for PAEs) 

เป็นส าคัญ  หากแต่วันนี้พอไม่ได้บันทกึภาษีเงินได้ตาม

วิธีน้ีนานๆ กเ็ลยลืม เรียกว่าบางสิ่งอยากจ ากลับลืม 

บางสิ่งอยากลืมกลับจ า เหมือนในเพลงของคณะ The 

Hot Pepper ไม่มีผิด 

มาตรฐานรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กบัการพฒันาสู่ระดบัสากล 

(ตอนท่ี 3) 
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เมื่ออ่านมาจนถึงวินาทีน้ีผู้อ่านคงตั้งค าถามว่า

แล้วพวกเราจะอยู่กับมาตรฐานฯ ชุดเล็กไปอีกนาน

เท่าไร ค าตอบคือในเบ้ืองต้นน้ีตามที่ ผู้เขียนและ

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีได้วาง 

roadmap ไว้กค็ือมาตรฐานฯ ชุดน้ีจะอยู่กับเราจนสิ้น

รอบบัญชี 2559 เรียกว่าประมาณปี 2560 เป็นอย่าง

เร็วสุดและ 2561 เป็นอย่างช้า คาดว่าพวกเราที่เป็น

กิจการ NPAEs จะพยายามเคล่ือนไปสู่การน า

มาตรฐานฯ ใหม่ที่เรียบเรียงจาก IFRS for SMEs 

(2015) ซ่ึงก็เกือบตกผลึก 100% แล้วในขณะที่

เขียนบทความน้ีขึ้น มีคนตั้งข้อสังเกตว่าอยู่ดีๆ ท าไม

จะยกเลิกมาตรฐานฯ NPAEs ฉบับปัจจุบัน ทั้งๆ ที่

พวกเรากยั็งมีความสขุที่ได้อยู่กบัมาตรฐานฯ ชุดน้ี อีก

ทั้งการใช้งานตามข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ฉบับน้ีก็

เร่ิมลงตัว เรียกว่าไม่อยากให้มาตรฐานฯ ฉบับน้ีจากไป  

เหตุผลลึกๆ กค็ือเพ่ือให้สอดคล้องกับการก้าว

เข้าสู่ AEC ที่ก  าลังมาถึงในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้า 

กล่าวอีกนัยหน่ึงคือเพ่ือยกระดับการท าบัญชีให้ก้าวสู่

ระดับสากลน่ันเอง โดยมีต้นทุนในการจัดท าบัญชีที่ไม่

สูงจนเกินไปนัก และเมื่องบการเงินถูกจัดท าขึ้ นตาม

หลักบัญชีสากล ผลที่ตามมาก็คืองบการเงินของ

กิจการ NPAEs กจ็ะสามารถเปรียบเทยีบกับกิจการ 

NPAEs ทั่วโลกที่ใช้มาตรฐานฯ อย่างเดียวกันในการ

จัดท างบการเงิน หากผู้บริหารของพวกเราคิดจะ

ออกไปลงทุนนอกประเทศ  หรือหากนักลงทุน

ต่างประเทศสนใจจะเข้ามาลงทุนในกิจการของพวก

เรา อย่างน้อยกจ็ะเข้าหลักรู้เขารู้เรา เรียกว่าเราพูด

ภาษาเดียวกัน ส าหรับ IFRS for SMEs (2015) 

ผู้เขียนอ้างองิถึงน้ีกจ็ะมีการประกาศใช้พร้อมๆ กนัใน

ปี 2560 ซ่ึงกคื็อเป้าหมายที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ อยาก

ให้พวกเราว่ิงไปทันและนับเป็นคร้ังแรกที่พวกเราจะ

เร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศในปีเดียวกนักบัที่ประเทศทั่วโลกเขาใช้กนั 

 

 

 

 

มูลเหตุของการก้าวเข้าสู่ IFRS for SMEs ยังอยู่

ที่ว่ามีผู้ร้องเรียนมายังผู้เขียนโดยตรงโดยเฉพาะฝ่าย

สินเช่ือของสถาบันการเงินว่ามาตรฐานฯ NPAEs 

ปัจจุบันดูจะไม่เหมาะสมกับกิจการ NPAEs ขนาด

ใหญ่หรือกิจการ NPAEs ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มกิจการ 

เช่น ไม่บังคับให้ท างบกระแสเงินสด ตลอดจนงบ

การเงินรวม ตลอดจนไม่ถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูล

เกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน ท าให้

สถาบันการเงินมีต้นทุนเพ่ิมขึ้ นในการจัดท าข้อมูล

เหล่าน้ีเพ่ือประกอบการวิเคราะห์สินเช่ือ เรียกว่าเป็น

บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการพ่ึงพิงเงินทุนจากสถาบัน

การเงินอย่างเป็นล ่ าเป็นสัน แต่กลับท าบัญชีและ

จัดท ารายงานทางการเงินดูจะไม่สมฐานะอย่างไรอย่าง

น้ัน เน่ืองจากมาตรฐานฯ ชุดเลก็ปัจจุบันไม่ก าหนดให้

กิจการจัดท างบกระแสเงินสด ท าให้สถาบันการเงิน

ขาดข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบัการบริหารเงินสดของกิจการ

และความสามารถของกิจการในการจ่ายคืนเงินต้น

และดอกเบี้ ย นอกจากน้ี ในกรณีของกลุ่มกิจการ กไ็ม่

มีข้อก าหนดให้กจิการต้องจัดท างบการเงินรวม ท าให้

สถาบันการเงินไม่สามารถมองเหน็ภาพที่ชัดเจนของ

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ 

อย่างมากสดุกไ็ด้แต่มองเหน็ฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

เป็นแต่ละกิจการแยกเป็นอิสระจากกัน เหมือนจ๊ิกซอ

ที่ต่อยังไม่เสรจ็น่ันเอง  
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นอกจากน้ี สถาบันการเงินแทบไม่มีสิทธิที่จะ

มองเห็นรายการระหว่างกันที่แต่ละกิจการที่อยู่ใน

กลุ่มเดียวกันท าขึ้ นเพ่ือบิดเบือนฐานะการเงินและผล

การด าเนินงานของตน หรือรายการระหว่างกิจการกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ชอบมาพากล 

เน่ืองจากมาตรฐานฯ ปัจจุบันไม่ก าหนดให้กจิการต้อง

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

กนันั่นเอง 

          ด้วยเหตุผลน้ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดย

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฯ จึงเห็นว่าถึงเวลา

แล้วที่ ข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ชุดเล็กที่ ใ ช้กับ 

NPAEs จะต้องมีการยกระดับไปสู่การสนองความ

ต้องการของผู้ใช้งบการเงินได้หลายฝ่ายย่ิงขึ้ นซ่ึง

รวมถึงสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่

ผู้เขียนเป็นประธานคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฯ 

ในขณะน้ี เลง็เหน็ว่ามาตรฐานฯ ฉบับใหม่น้ีจะต้องไม่

สร้างภารกิจให้กิจการ NPAEs ขนาดกลางและขนาด

เล็ก โดยพยายามคงไว้ซ่ึงข้อก าหนดทางบัญชีที่ไม่

ซับซ้อนและมีต้นทุนในการจัดท าบัญชีไม่สูงจนเกินไป

นัก เรียกว่าหากข้อก าหนดใดของ IFRS for SMEs ที่

สร้างภารกิจให้กิจการ NPAEs ขนาดกลางและขนาด

เล็กค่อนข้างมาก กค็งจะมีการผ่อนปรนข้อก าหนด

ให้กับกิจการเหล่าน้ี เช่น การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

การบัญชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน การบันทกึภาษี

เงินได้ตามวิธกีารรอตัดบัญชี เป็นต้น โดยสภาวิชาชีพ

บัญชีฯ โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฯ จะมี

การออกค าช้ีแจงเพ่ิมเติมในส่วนของการผ่อนปรน

ข้อก าหนดบางเร่ืองเพ่ือให้กิจการ NPAEs ขนาด

กลางและขนาดเล็กสามารถปฏิบัติตามได้โดยไม่มี

ต้นทุนที่สงูจนเกนิไปนัก    

กล่าวโดยสรุปเมื่อถึงเวลาน้ันซ่ึงก็คือปี  2560 

มาตรฐานฯ ส าหรับ NPAEs ที่ออกมาเม่ือปี 2554 ก็

จะลาจากวงการบัญชีไป และเปิดโอกาสให้มาตรฐานฯ 

ใหม่ที่เรียบเรียงจาก IFRS for SMEs (2015) เข้า

มาแทนที่ ดังน้ัน ตามกระแสข่าวที่ว่ามาตรฐานฯ ชุด

เลก็ปัจจุบันจะยังมีอยู่ต่อไปกับกิจการ NPAEs ขนาด

เล็ก จึงไม่เป็นความจริง กล่าวคือทุกกิจการที่เป็น 

NPAEs จะต้องน ามาตรฐานฯ ใหม่ที่เรียบเรียงจาก 

IFRS for SMEs มาใช้ เพียงแต่อาจมีการผ่อนผันบาง

บทหรือผ่อนผันข้อก าหนดในบางบทให้กับกิจการ 

NPAEs ขนาดกลางและขนาดเลก็ ซ่ึงคงจะไม่ได้วัด

กันที่ขนาดของสินทรัพย์ ขนาดของส่วนของเจ้าของ 

รายได้ หรือจ านวนพนักงานแต่อย่างใด แต่จะวัดกัน

ที่ ว่ากิจการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มกิจการหรือไม่ 

กล่าวคือหากกิจการไม่ได้มีฐานะเป็นบริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ

ใด โดยนัยแล้วกิจการน้ันกค็ือกิจการ NPAEs ขนาด

กลางและขนาดเล็กน่ันเอง แต่ถ้ากิจการมีฐานะเป็น

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าของ

กลุ่มกิจการใดกต็าม กอ็นุมานได้ว่ากิจการน้ันกค็ือ

กจิการ NPAEs ขนาดใหญ่ 
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ประการสดุท้าย ที่น่าจะเป็นอกีเหตุผลที่ผลักดัน

ให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการก าหนด

มาตรฐานฯ เร่งรีบผลักดันให้กิจการ NPAEs น า

มาตรฐานฯ เรียบเรียงจาก IFRS for SMEs มาใช้ก็

คือการเตรียมพร้อมกิจการไปสู่การใช้มาตรฐานฯ 

ชุดใหญ่ที่ใช้กับกิจการ PAEs (TFRS for PAEs) 

โดยเฉพาะหากวันหน่ึงผู้บริหารกิจการมีแผนการว่า

จะน ากิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

เน่ืองจากข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ชุดเลก็อันใหม่

ในหลายๆ เ ร่ืองโดยเฉพาะหลักการรับ รู้และ 

วัดมูลค่ารายการในงบการเงินจะไม่แตกต่างจาก

ข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ที่ใช้กับกิจการ 

PAEs มีแค่เพียงข้อก าหนดในการเปิดเผยรายการ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่จะยังคงทิ้ งไว้ซ่ึง

ความแตกต่าง กล่าวคือการเปิดเผยข้อมูลอาจอยู่ใน

ระดับที่เบาบางกว่ามากเม่ือเทียบกับข้อก าหนดใน

การ เ ปิด เผยรายการในหมาย เหตุประกอบ 

งบการเงินที่ระบุไว้ในมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ต่อไปกค็ือผู้อ่านซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอาจเร่ิมตั้งค าถามว่า

มาตรฐานฯ ใหม่ที่เรียบเรียงจาก IFRS for SMEs 

มีกี่บท แตกต่างไปจากมาตรฐานฯ ชุดปัจจุบันที่ใช้

อยู่ขนาดไหน ค าตอบกคื็อมาตรฐานฯ ฉบับใหม่ที่

คาดว่าจะน ามาใช้จะประกอบด้วย 35 บท เมื่อ

เทยีบกับมาตรฐานฯ ชุดปัจจุบัน ซ่ึงมีเพียง 22 บท 

ฟังดูแล้วน่าตกใจ โดยบทที่เพ่ิมเข้ามาเป็นเร่ืองของ

สิ่งต่อไปนี้  

 งบกระแสเงินสด 

 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม/บริษัทร่วมค้า 

 การรวมธุรกจิและค่าความนิยม  

 หน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ 

 เงินอุดหนุนรัฐบาล 

 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกจิการ

ที่เกี่ยวข้องกนั 

 กจิกรรมพิเศษ เช่น เกษตรกรรม 

 

เมื่ออ่านมาจนถึงวินาทีน้ีแล้ว นักบัญชีและผู้สอบ

บัญชีอย่าเพ่ิงถอดใจเสียก่อน เน่ืองจากตามที่กล่าว

มาแล้วข้างต้น ผู้เขียนและคณะกรรมการก าหนด

มาตรฐานฯ มีความตั้งใจว่าการน า IFRS for SMEs 

(2015) มาใช้จะต้องไม่เพ่ิมต้นทุนจนเกินไปนักให้กับ

กิจการ NPAES ที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มกิจการ 

ดังน้ัน เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานฯ ดังกล่าว กจ็ะมี

การจัดท าค าช้ีแจงตามมาเกี่ยวกบัการลดข้อก าหนดบาง

เร่ืองให้กับกิจการ NPAEs ที่ไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนหน่ึง

ของกลุ่มกิจการ เน้นย า้อีกทีกิจการเหล่าน้ีกค็ือกิจการ

ไม่ได้มีฐานะเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

กิจการร่วมค้าของกลุ่มกิจการใดน่ันเอง กล่าวอีกนัย

หน่ึงคือใช่ว่าทุกกิจการจะมีภารกิจเพ่ิมขึ้ นไปตามบท

ใหม่ๆ ที่แทรกเข้ามาเสมอไป  

มาตรฐานรายงานทางการเงินชุดเล็ก (TFRS for NPAEs) กบัการพฒันาสู่ระดบัสากล 

(ตอนท่ี 4) 
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หากกิจการไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม

กิจการ อาจได้รับการผ่อนผันบางบทไม่ว่าจะโดย

ลักษณะของธุรกิจหรือผ่อนผันไปตามต้นทุนในการ

จัดท า ข้อมูลและประโยชน์ที่ ผู้ ใ ช้ ข้อมูลจะได้ รับ 

ตัวอย่างเช่น หากกิจการไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนหน่ึง

ของกลุ่มกิจการ กจ็ะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องจัดท า

งบการเงินรวมโดยลักษณะของธุรกิจเองที่ไม่มีฐานะ

เป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของบริษัทใด อีก

ตัวอย่างหน่ึงคือหากกิจการไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนหน่ึง

ของกลุ่มกจิการ กจ็ะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องประเมิน

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ตามหลักการของมาตรฐานฯ 

ใหม่ เน่ืองจากกิจการอาจแทบไม่ได้มีการอาศัยแหล่ง

เงินกู้เฉกเช่นกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม กจิการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ แต่ใช้แหล่ง

เงินทุนจากกลุ่มครอบครัวผู้ก่อตั้งกิจการเป็นหลัก ใน

เ ม่ือไม่มี ผู้ เสียประโยชน์จากการที่กิจการไม่ไ ด้

ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามหลักการของ

มาตรฐานฯ ใหม่ บทที่ ว่ า ด้วยการ ด้อยค่าของ

สินทรัพย์กค็วรได้รับการผ่อนผันไปโดยปริยาย เป็น

ต้น เรียกว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานฯ พยายามไม่เพ่ิมภารกิจในการท า

บัญชีให้มากไปกว่าที่เป็นอยู่น่ันเอง 

แต่ส าหรับการจัดท างบกระแสเงินสดแล้ว ผู้เขียน

และคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีเหน็ว่า

ไม่สมควรผ่อนผันอีกต่อไป ไม่ว่ากิจการจะมีฐานะ

เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า

ของกลุ่มกิจการหรือไม่ เน่ืองจากผู้บริหารกิจการเอง 

แม้กิจการของตนไม่มีการใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบัน

การเงินกน่็าจะต้องเหน็ความส าคัญของข้อมูลกระแส

เงินสดอยู่ดีและควรจัดท าอย่างต่อเน่ืองทุกสิ้นเดือน

ไม่ต่างกับการปิดบัญชีภายในทุกสิ้นเดือน ซ่ึงกิจการ

ส่วนใหญ่ท ากันอยู่แล้ว อย่างน้อยผู้บริหารจะได้

มองเห็นเงินเข้าออกของกิจการในแต่ละเดือนว่ามี

ที่มาที่ไปอย่างไร บางเดือนกิจการก าไรดี แต่ขาด

สภาพคล่องทางการเงินเป็นไปได้อย่างไร หรือบาง

เดือนกิจการขาดทุน แต่ยังอยู่รอดได้เป็นไปได้

อย่างไร   อย่างไรกต็าม ใคร่ขอเรียนว่าพวกเรานัก

บัญชีและผู้สอบบัญชีอย่าเพ่ิงเข้าใจว่าสภาวิชาชีพ

บัญชีฯ โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฯ เอาแต่

ผลักดันให้ท าน่ันท าน่ีโดยไม่ค านึงถึงจิตใจของพวก

เรา ยังไงแล้วคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ

บัญชีกไ็ด้มีการจัดตั้งคณะท างานชุดหน่ึงเพ่ือศึกษา

การผ่อนปรนบางบทหรือบางข้อก าหนดให้กับกิจการ

ทั้งที่มีฐานะและไม่มีฐานะเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม เช่น อาจจะมีการผ่อนปรนบทที่ว่าด้วย

เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน เป็นต้น เน่ืองจากในขณะที่

เขียนบทความน้ี มาตรฐานฯ ชุดใหญ่ที่ใช้กับกิจการ 

PAEs ยังไม่มีข้อก าหนดว่าด้วยเร่ืองเคร่ืองมือทาง

การเงินในระดับสากล เท่าที่มีอยู่ส่วนใหญ่จะเรียบ

เรียงจาก US GAAP เป็นส าคัญ ดังน้ัน เบาใจได้ว่า

การผ่อนผันมาตรฐานฯ ไปบางบทอาจเกิดขึ้นตามมา

อย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 

สาเหตุที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานฯ จ า เป็นจะต้องออกค า ช้ีแจง

เพ่ิมเติมเพ่ือผ่อนปรนบางบทให้กับกิจการ NPAEs 

ทุกๆ ขนาดกเ็น่ืองจากข้อก าหนดในหลายๆเร่ืองมี

ความซับซ้อนต่อความเข้าใจและจ าเป็นต้องอาศัยการ

เรียนรู้ของนักบัญชีอยู่อกีมาก 
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  แม้กระทั่งกิจการ PAEs เองที่ใช้มาตรฐานฯ ชุด

ใหญ่ในเร่ืองเหล่าน้ี เช่น การบันทึกบัญชีภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี การก าหนดสกุลเงินที่ ใ ช้ในการ

ด าเนินงาน ยังบ่นให้ผู้เขียนฟังเสมอๆ ว่าพวกเขาเอง

ยังไม่ซึมทราบในเร่ืองน้ีเลย แล้วจะมาผลักดันให้นัก

บัญชีที่อยู่ในกิจการ NPAEs ต้องเร่ิมท าและเข้าใจ

ตามคงไม่ใช่เร่ืองง่าย หรือแม้แต่เร่ืองเคร่ืองมือทาง

การเ งินที่ ผู้ เ ขียนเ รียนให้ทราบมาเ ม่ือกี้  ขนาด

มาตรฐานฯ ชุดใหญ่ที่เรียบเรียงจาก IFRS โดยตรงยัง

ไม่ประกาศใช้กบักจิการเหล่าน้ีเลย แถมยังจะชะลอไป

จนปี 2562 แล้วจะมาผลักดันให้กิจการ NPAEs ต้อง

เ ร่ิมใช้ก่อนแม้จะมีข้อก าหนดที่ เ รียบง่ายกว่าใน

หลายๆ ด้าน แต่นักบัญชีและผู้สอบบัญชีคงประสาน

เสียงตรงกันว่าไม่ไหวแน่นอน  แถมหากกิจการ

ประกอบธุรกจิการเกษตร หากต้องท าตามมาตรฐานฯ 

ฉบับใหม่ซ่ึงเน้นหลักมูลค่ายุติธรรมที่น ามาใช้กับ

สินทรัพย์ชีวภาพหรือผลผลิต ณ ชุดเก็บเกี่ยว  ไม่

แตกต่างจากมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ที่จะเร่ิมใช้ปีหน้ากับ

กิจการ PAEs ขนาดกิจการ PAEs เองยังบ่นว่าไม่

พร้อมกบัการน าหลักมูลค่ายุติธรรมมาใช้ เน่ืองจากไม่

มีตลาดหลักในการซ้ือขายสินทรัพย์ชีวภาพที่จะ

สามารถอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมได้ อีกทั้งสินทรัพย์

ชีวภาพเองประเภทเดียวกันแท้ๆ ก็ยังหามูลค่า

ยุติธรรมได้ยาก และอาจต้องจบลงด้วยการประมาณ

มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ model ทางการเงินเข้าช่วยซ่ึงมี

ต้นทุนสูงในการจัดท า เช่น วิธีรายได้สุทธิคิดลด เป็น

ต้น ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะต้องอาศัยข้อสมมติเตม็ไป

หมด แล้วแบบน้ี กิจการ NPAEs ที่ยังไม่เคยชินกับ 

วิธน้ีีจะท ากนัไหวหรือ 

ยังไงแล้วผู้เขียนขอให้นักบัญชีและผู้สอบบัญชี

อย่าเพ่ิงถอดใจกับสิ่งเหล่าน้ี เช่ือว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฯ เองกไ็ม่ได้น่ิง

นอนใจในเร่ืองน้ี ขอเพียงนักบัญชีและผู้สอบบัญชี 

และ ผู้ประกอบการ ช่วยกันใ ห้ ข้อคิด เห็นมา ยัง

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานฯ  ให้มากขึ้ น 

โดยเฉพาะเมื่ อมีการท าประชาพิจารณ์ก่อนการ

ประกาศใช้จริงในปี 2560 อย่าลืมเข้าร่วมการท า

ประชาพิจารณ์พร้อมให้ข้อคิดเหน็ของท่าน เพราะน่ัน

คือโอกาสอันดีในการแสดงความคิดเห็น ก่อนที่จะ

สายไปเสียแล้วที่จะมาพูดกันว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้

แต่สั่งให้ท าน่ันท าน่ี ไม่เคยนึกถึงว่าจริงๆ แล้วกิจการ

สามารถน าข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ใหม่ๆ ไป

ปฏบัิติได้จริงหรือไม่ 

ก่อนจบผู้เขียนขอทิ้ งท้ายว่าบางข้อก าหนดของ

มาตรฐานฯ ชุดใหม่กง่็ายเสียจนแทบพวกท่านอยาก

น ามันมาใช้  ตัวอย่างเ ช่น  มาตรฐานฯ ใหม่ไ ม่

ก าหนดให้กิจการคิดค่าเสื่ อมราคาแยกตามส่วน 

ประกอบของสินทรัพย์ (component accounting) 

หากส่วนประกอบเหล่า น้ันมี รูปแบบการได้ รับ

ประโยชน์ไม่แตกต่างกัน แม้อายุการให้ประโยชน์ของ

แต่ละส่วนประกอบจะแตกต่างกันกต็าม ดังน้ัน ถ้า

พวกเราเช่ือว่าแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์ มี

รูปแบบการได้รับประโยชน์ไม่แตกต่างกัน ก็ไม่น่า

เสีย เวลามาท าสิ่ งที่ พวกเ รียกกันจนติดปาก ว่า 

component accounting เรียกว่าชีวิตของพวกเรา

สบายขึ้นเยอะ เพราะที่ผ่านมา กิจการ NPAEs เองก็

มีปัญหากับการท า component accounting เน่ืองจาก

มักไม่ได้รับความร่วมมือจาก supplier ในการก าหนด

มูลค่าแยกหรือไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร

ในการก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของแต่ละ

ส่วนประกอบ 
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  นอกจากเร่ืองดังกล่าวแล้วยังมีอีกเร่ืองหน่ึงคือการ

รวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่อยู่

ระหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนา มาตรฐานฯ ปัจจุบัน

มีการก าหนดจุดเร่ิมต้นในการรวม จุดหยุดรวม และ

จุดสิ้ นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพย์เหล่าน้ีไว้อย่างชัดเจน แต่พอน าไปใช้ทาง

ปฏบัิติจริงๆ กยั็งเป็นเร่ืองยากอยู่ดี แต่ส าหรับมาตรฐานฯ 

ใหม่ที่จะน ามาใช้ในโอกาสหน้า กลับก าหนดให้กิจการ

รับรู้ต้นทุนการกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดทั้งจ านวน 

โดยไม่สนใจว่าต้นทุนกู้ยืมน้ันเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ

สนิทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนา แบบน้ี

ชีวิตของพวกเราสบายขึ้ นเยอะเช่นกัน แต่ปัญหาก็จะ

เกดิขึ้นตอนยื่นเสยีภาษีคือหลักภาษียังไม่ได้มีการแก้ไขให้

รองรับในหลักการบัญชีเช่นว่าน้ี กเ็ป็นเร่ืองที่กรมสรรพากร

จะต้องน าข้อก าหนดที่ เปล่ียนไปของมาตรฐานฯ ไป

ทบทวนเ ผ่ือจะ เป ล่ียนหลักการ จัดเก็บภา ษีมาใ ห้

สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานฯ ที่เปล่ียนไปบ้าง 

มิเช่นน้ันจะเป็นการสร้างภาระให้กับนักบัญชีตอนย่ืน 

เสยีภาษีที่จะต้องเสยีเวลาในการปรับกระทบยอด 

อีกเร่ืองหน่ึงซ่ึงอาจง่ายขึ้ นในสายตาของนักบัญชี แต่

ยากเกนิไปส าหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะกิจการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ น่ันก็คือมาตรฐานฯ ใหม่ที่ก  าลังจะ

น ามาใช้กับ NPAEs มองเหมือนมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ 

ก ล่ า ว คื อ กิ จ ก า ร ต้ อ ง รั บ รู้ ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย

อสังหาริมทรัพย์เหมือนการขายสินค้าอย่างหน่ึง 

โดยเฉพาะเม่ือการขายน้ันเข้าเง่ือนไขการขายสินค้า  

5 ข้อไม่แตกต่างจากมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ ลองไปหา

อ่านเอง กล่าวอกีนัยหน่ึงคือให้รับรู้รายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนผลประโยชน์และความ

เสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญไปยังผู้ซ้ือ วิธีน้ีง่ายดีกว่าวิธีรับรู้

ตามวิธอีตัราส่วนของงานที่ท  าเสรจ็ หรือวิธีเงินค่างวด

ที่ถึงก าหนดช าระ ซ่ึงจ าเป็นต้องผ่านเง่ือนไข 9 ข้อ 

และมีข้อก าหนดเกี่ ยวกับการหยุดรับ รู้รายได้ที่

ซับซ้อน นักบัญชีน่าจะชอบข้อก าหนดของมาตรฐานฯ 

ใหม่ แต่ผู้ประกอบการเองคงไม่ชอบ เพราะเท่ากับ

ทุกรอบบัญชีจะต้องจัดให้มีการโอนอสงัหาฯ น้ันไปยัง

ผู้ซ้ือให้ได้ หากไม่มีการโอนเกิดขึ้ นในรอบบัญชีใด

แล้วละก ็กจิการคงจะประสบขาดทุนทางบัญชีอย่างไม่

อาจหลีกเ ล่ียงได้และอาจต้องมีการเจรจาเ พ่ือ

ปรับเปล่ียนเง่ือนไขสัญญาเงินกู้เน่ืองจากโครงสร้าง

หน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของเกิดการฝ่าฝืนเง่ือนไข

สญัญาเงินกู้ 

ก่อนปิดท้ายส าหรับบทความน้ี  มาตรฐานฯ  

ฉบับน้ีอาจก าลังท าให้มาตรฐานฯ ฉบับเดิมรู้สึก

น้อยใจตามมา กล่าวคือมาตรฐานฯ ใหม่มีการเปิด

ทางเลือกให้กิจการสามารถตีราคาทรัพย์สินใหม่ได้

โดยใช้ผู้ประเมินราคาอสิระ เทา่กบัเป็นการบอกว่านับ

แต่มาตรฐานฯ ฉบับใหม่ น้ีประกาศใช้  กิจการ 

NPAEs ที่เคยมีปัญหากับสถาบันการเงินในการก่อ

หน้ีเพ่ิม แต่ติดปัญหาเร่ืองการด ารงอัตราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของเจ้าของ กจ็ะใจช้ืนมากขึ้ น เพราะสามารถ

จัดให้มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ได้ตามค าขอของ

สถาบันการเงินผู้ให้กไ็ด้แล้ว เผลอ ๆ ที่ผู้เขียนบอก

ว่าตามมาตรฐานฯ ชุดปัจจุบัน  
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กิจการไม่สามารถตีราคาทรัพย์สินใหม่ได้ ก าลังจะ

กลายเป็นเร่ืองที่ท  าได้ไปเสียแล้วโดยปริยาย แต่ยังไงก็

ขอเตือนอยู่ดีว่านี้ เป็นเร่ืองของข้อก าหนดของมาตรฐานฯ 

ใหม่ในอนาคต ไม่ใช่ของมาตรฐานฯ ปัจจุบัน ยังไง

ตอนน้ี กิจการกต้็องถือปฏบัิติในเร่ืองน้ีให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานฯ ปัจจุบันไปก่อน 

ก่อนจบจริงๆ ขอเน้นย า้ว่าอนาคตมาตรฐานฯ ชุด

เล็กจะมีแค่ชุดเดียวคือชุดที่เรียบเรียงจาก IFRS for 

SMEs (2015) ส าหรับมาตรฐานฯ ชุดปัจจุบัน จะ

สิ้นสดุการใช้บังคับไป ก่อนที่มาตรฐานฯ ใหม่ประกาศใช้ 

หากท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการท าประชาพิจารณ์ 

ยังไงแล้วอย่าลืมให้ข้อคิดเหน็กลับมายังผู้เขียนด้วยครับ 

โดยติดต่อกนัผ่าน e-mail: vorasak@cbs.chula.ac.th  

ขอเชิญเขา้ร่วมสมัมนาท าความเขา้ใจ.. 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) 

วันที่ 7 กนัยายน  พ.ศ.2558 เวลา 9.00-16.30 น.  

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

ดูรายละเอยีดหลักสตูรได้ที่ www.fap.or.th  

http://www.fap.or.th/

