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การวิจัยเชิงส�ารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักบัญชี 

ต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

อรอนงค์ อรัญยถาวร
นักวิชาการอิสระ

กอบแก้ว รัตนอุบล
รองศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาการบัญชี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิจัยเชิงส�ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชีเกี่ยวกับระดับความเห็นของประโยชน์และ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Thai Financial 

Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities: TFRS for SMEs) มาถือปฏิบัติและเกณฑ์ท่ีควรจะน�ามา

ใช้ในการแบ่งกลุ่มกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Public Accountable Entities: NPAEs) ท่ีควรน�า TFRS for 

SMEs มาถือปฏิบัติ รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการท่ีไม่ต้องน�า TFRS for SMEs 

มาถือปฏิบัติ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ท่ีจ�านวน 400 คน ซึ่ง

ได้รับการตอบกลับมาจ�านวน 371 คน โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

ผลการศึกษาพบว่านักบัญชีส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า TFRS for SMEs ให้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ในระดับ 

ปานกลาง และให้ความเห็นเก่ียวกับระดับของปัญหาจากการน�า TFRs for SMEs มาใช้ในด้านต่างๆ ไว้ในระดับ 

ปานกลางเช่นกัน มีเพียงปัญหาการเพิ่มภาระงานให้แก่บุคลากรทางบัญชีที่นักบัญชีส่วนใหญ่ให้ความเห็นในระดับมาก 

ส�าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแบ่งกลุ่มกิจการ นักบัญชีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการแบ่งกลุ่มกิจการที่

ควรน�า TFRS for SMEs มาใช้ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ คือ กิจการท่ีเป็นกิจการร่วมค้า บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยของ

กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Public Accountable Entities: PAEs) หรือมีการกู้ยืมเงินจากภายนอกท่ีซับซ้อน หรือ

มีสหภาพแรงงาน หรือมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) หรือ 

มี PAEs หรือกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Public Accountable Entities: NPAEs) ท่ีมีขนาดใหญ่ 

-เป็นกิจการร่วมค้า บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย

บทคัดย่อ
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ส่วนนักบัญชีที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแบ่งกลุ่มแนวทางใดเลยของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้ความเห็นว่า TFRS for 

SMEs ควรเป็นทางเลือกของกิจการ โดยให้กิจการเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละด้านในการน�า TFRS for 

SMEs มาใช้

ส่วนแนวทางของกิจการกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์การน�า TFRS for SMEs มาใช้ นักบัญชีส่วนใหญ่เห็นว่าส�าหรับกิจการ

กลุ่มนี้ควรปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) 

ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันต่อไป

ค�าส�าคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
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Implementing Thai Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities (TFRS for SMEs) 

causes problems and benefits for Small and Medium-sized Entities (SMEs) which at present are called as 

Non-public Accountable Entities (NPAEs). Deciding on criteria to NPAEs that must or must not adopt TFRS 

for SMEs is another issue. A sample group of 400 accountants working in Bangkok filled out a questionnaire.

Results were that most samples found that TFRS for SMEs were moderately beneficial and moderately 

problematic, apart from accountant workload that most samples identified as a severe problem. For the 

criteria to define which NPAEs must adopt TFRS for SMEs, most samples agree with the SMEs guidelines 

of the Federation of Accounting Professions (FAP) which defines the term SMEs as an entities that are joint 

ventures, associated or subsidiary companies of Public Accountable Entities (PAEs). Or those that borrowed 

at significant amount from outsiders that financial statements must be used in evaluating their creditworthy, 

or those that have labor unions or environmental impact assessment. The term SMEs here also includes 

those SMEs that have PAEs or large NPAEs as their joint ventures, associates or subsidiary entities.

Samples who disagree with FAP guidelines suggest that TFRS for SMEs should be just an option. Each 

entity should have the right to determine by itself whether TFRS for SMEs adoption is appropriate for the 

entity.

Most samples believe that NPAEs not adopting TFRS for SMEs, should use TFRS for NPAEs as their 

accounting standard.

Keywords: Thai Financial Reporting Standard, Small and medium-sized entities, Non-public accountable entities
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บทความวิจัย

บทน�า
กิจการขนาดกลางและขนาดย ่อม (Small and 

Medium-Sized Entities: SMEs) เป็นกลไกส�าคัญในการ

เช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างธุรกิจประเภทต่าง ๆ  

มีบทบาทส�าคัญในการเป็นแหล่งจ้างแรงงานและสร้างรายได้

ให้แก่ประชาชนทั่วทุกพ้ืนที่ในประเทศ อย่างไรก็ตาม ในช่วง

ที่ผ่านมาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังประสบปัญหา

ในการพัฒนา มีกิจการจ�านวนไม่น้อยที่ขาดความสามารถ 

ในการแข่งขันและท�าก�าไรไม่ได้เท่าที่ควรบางกิจการต้อง 

ปิดกิจการลงอันเนื่องมาจากเหตุผลและความจ�าเป ็น 

ดังกล่าว ภาครัฐเห็นความส�าคัญของ SMEs จึงได้มีนโยบาย

ช่วยเหลือ SMEs ในหลาย ๆ  ด้าน ทั้งในด้านกฎหมาย 

ด้านภาษี รวมถึงประกาศให้การส่งเสริม SMEs เป็นวาระ

แห่งชาติปี พ.ศ. 2558 (สุภาพรรณ วัฒนาอุดมชัย, 2558) 

ดังนั้น การจัดท�าและน�าเสนอรายงานการเงินของกิจการ 

กลุ่มนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพกิจการและผลการด�าเนินงาน

ของกิจการจึงมีความส�าคัญเช่นกัน

ในอดีต กิจการทุกขนาดในประเทศไทยถูกบังคับให้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial 

Reporting Standard: TFRS) ชุดเดียวกันทั้งหมด เพียง

แต่ส�าหรับกิจการที่เรียกว่า “กิจการที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน” 

จะได้รับการผ่อนปรนไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

จ�านวน 8 ฉบับ แต่จากการที่ข้อก�าหนดหลาย ๆ  เรื่อง 

ของ TFRS มีความยุ่งยากซับซ้อน มีต้นทุนในการจัดท�าสูง 

เช่น เร่ืองการใช้แนวคิดมูลค่ายุติธรรม และสภาวิชาชีพฯ 

ได ้ เล็ง เห็นถึงความแตกต ่างของลักษณะของธุรกรรม 

ตลอดจนจ�านวนผู้มีส่วนได้เสียของกิจการที่จัดเป็นกิจการที่

มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Public Accountable Entities: 

PAEs) กับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Public 

Accountable Entities: NPAEs) จึงได้มีการพิจารณา 

จัดท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มี

ส่วนได้เสียสาธารณะขึ้น (Thai Financial Reporting 

Standard for Non-Public Accountable Entities: 

TFRS for NPAEs) และมีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2554 

จนถึงปัจจุบัน และส�าหรับกิจการท่ีจัดเป็น PAEs ก็ยังคง 

ต้องปฏิบัติตาม TFRS ต่อไปโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ  (นิพันธ์ 

เห็นโชคชัยชนะ และคณะ, 2556)

ต ่อมาพบว่าในมุมมองของผู ้ จัดท�างบการเงินและ 

ผู้ใช้งบการเงินบางกลุ่ม TFRS for NPAEs ในปัจจุบันไม่

เหมาะกับ NPAEs ขนาดใหญ่หรือกิจการที่มีลักษณะเป็น 

กลุ่มกิจการ ซึ่งมีรายการทางบัญชีที่มีความซับซ้อน และ 

มีผู้ที่มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มนอกจากผู้เป็นเจ้าของ รวมถึง

เพื่อให้สอดคล้องกับการก้าวเข ้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (Asian Economic Community: AEC) ท�าให้

สภาวิชาชีพบัญชีฯ น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(International Financial Reporting Standard for 

Small and Medium-sized Entities: IFRS for SMEs) 

มาพิจารณา เพื่อจัดท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

(Thai Financial Reporting Standard for Small and 

Medium-sized Entities: TFRS for SMEs) และจะน�าไป

ใช้แทน TFRS for NPAEs โดยมีแนวทางท่ีจะบังคับใช้

มาตรฐานชุดนี้ในปี พ.ศ. 2560 และบังคับใช้กับกลุ่มกิจการ 

NPAEs ท่ีซับซ้อน (วรศักด์ ทุมมานนท์ และ สันสกฤต 

วิจิตรเลขการ, 2558)

เมื่อกิจการกลุ่ม NPAEs จะต้องน�า TFRS for SMEs 

มาถือปฏิบัติ ถึงแม้จะช่วยรองรับรายการค้าบางประเภท 

ท่ีไม่ถูกกล่าวถึงใน TFRS for NPAEs และให้ข้อมูลท่ีผู้ใช้

งบการเงินต้องการมากข้ึน แต่การจัดท�ารายงานการเงินจะ

มีความซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย ต้นทุนของกิจการและ

ภาระของนักบัญชีในการจัดท�างบการเงินก็มีเพ่ิมข้ึนเช่นกัน

และยังมีประเด็นปัญหาอีกว่าจะบังคับใช้กับกิจการกลุ่มใด

บ้าง และกิจการท่ีไม่เข้าเกณฑ์ถูกบังคับใช้จะใช้มาตรฐานใด

ในการจัดท�ารายงานการเงินต่อไป
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การวิจัยเชิงส�ารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักบัญชีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

การศึกษาน้ีจึงต ้องการส�ารวจถึงความคิดเห็นของ 

นักบัญชีที่มีต่อการน�า TFRS for SMEs มาบังคับใช้ ว่าจะ

เกิดปัญหาอุปสรรค หรือประโยชน์เช่นไรในการน�ามาตรฐาน

ฉบับน้ีมาถือปฏิบัติและเกณฑ์การแบ่งกลุ่มกิจการ NPAEs 

ออกเป็นกลุ ่มที่ต้องน�า TFRS for SMEs มาใช้กับกลุ ่ม 

ที่ไม่ต้องใช้มาตรฐานฉบับนี้ควรใช้เกณฑ์ลักษณะใด และ

กิจการที่ไม่ต้องใช้ TFRS for SMEs ควรใช้มาตรฐานใดใน

การจัดท�ารายงานการเงินต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1) เพื่อส�ารวจความคิดเห็นของนักบัญชีเกี่ยวกับระดับ

ความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของประโยชน์และปัญหาที่ 

อาจเกิดขึ้นจากการน�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ

2) เพื่อส�ารวจความคิดเห็นของนักบัญชีเกี่ยวกับเกณฑ์

ที่ควรจะน�ามาใช้ในการแบ่งกลุ ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะที่จะน�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ และ

แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะน�ามา

บังคับใช้กับกิจการที่ไม ่ต ้องน�า TFRS for SMEs มา 

ถือปฏิบัติ

ขอบเขตการศึกษา
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส�ารวจต้องการศึกษาถึง 

ความคิดเห็นของผู ้ท�าบัญชีที่ท�างานหรือมีส�านักงานบัญชี 

อยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งผู ้ท�าบัญชีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจัดท�า

รายงานการเงินของกิจการ SMEs ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรง เพราะจะต้องน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ก�าหนดมาถือปฏิบัติ และผู ้ท�าบัญชี 

ที่จัดท�ารายงานการเงินของกิจการ PAEs ซึ่งเป็นผู ้ท่ีต้อง

ปฏิบัติตาม TFRS ซึ่งเป็นต้นแบบของ TFRS for SMEs 

ดังนั้นผู้ท�าบัญชีกลุ่มน้ีจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของ 

TFRS for SMEs เป็นอย่างดี ตลอดจนจะมองเห็นถึง

ประโยชน์และปัญหาในการน�า TFRS for SMEs มาใช้

ทบทวนวรรณกรรม
1.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม	 (International	 Financial	 Accounting	
Standard	for	Small	and	Medium	Entities:	IFRS	for	
SMEs)

ในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศ (International Accounting Standard 

Board: IASB) เริ่มโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีท่ี

เหมาะสมกับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 

Medium Entities: SMEs) คณะกรรมการจัดตั้งกลุ ่ม 

ผู ้ เชี่ยวชาญเพื่อจัดท�าข ้อมูลข ่าวสาร กรณีศึกษา และ 

ผลตอบรับของมาตรฐานนี้ รวมถึงการแก้ปัญหาที่อาจจะ 

เกิดข้ึน

วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีการจัดท�าข้อหารือ

เก่ียวกับ IFRS for SMEs “Preliminary Views on 

Accounting Standard for SMEs”

วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 IASB จัดพิมพ์และ

เผยแพร่ร่าง IFRS for SMEs โดยตั้งใจว่าจะให้จัดท�าได้ง่าย 

มีหลักการท่ีเหมาะสมกับกิจการขนาดเล็กและบริษัทที่ไม่ได้

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอยู่บนพื้นฐานของ TFRS 

ฉบับเต็ม ซึ่งพัฒนาโดยเน้นความจ�าเป็นของกิจการที่มีการ

ซื้อขายในตลาดทุนสาธารณะ โดยมาตรฐานที่น�าเสนอนี้มี 

IFRS ฉบับเต็มเป็นพื้นฐาน และปรับปรุงแก้ไขให้สะท้อน

ความต้องการของผู้ใช้งบการเงินของกิจการ SMEs

หลังจากการปรึกษาหารือและพิจารณาเป็นเวลา 5 ปี 

ในวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 คณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศมีการประกาศมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

ต่อมา IASB ได้มีการปรับปรุงในส่วนของเนื้อหาและในปี 

พ.ศ. 2558 เป็นฉบับปัจจุบัน คือ IFRS for SMEs (2015)

ส�าหรับประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

มีการประกาศใช้ IFRS for SMEs แล้ว 5 ประเทศ คือ 

กัมพูชา มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ อยู่ระหว่าง
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การศึกษา 2 ประเทศ คือ ไทยและลาว ยังไม่มีแนวโน้มจะ

น�ามาใช้ 3 ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย และเวียดนาม

2.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อมในประเทศไทย	(Thai	Financial	Reporting	
Standard	 for	 Small	 and	 Medium-Sized	 Entities:	
TFRS	 for	 SMEs)

จากการที่มีข ้อเสนอจากบุคคลภายนอกไปยังสภา 

วิชาชีพบัญชีฯ เร่ือง TFRS for NPAEs ไม่รองรับ รายการ

บัญชีบางประเภทที่มีความซับซ้อน เช่น การรวมกิจการ 

และจากผู้ใช้งบการเงินแสดงความเห็นว่างบการเงินที่จัดท�า

ขึ้นตาม TFRS for NPAEs ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ของผู ้ใช้งบการเงิน ท�าให้ต้องมีต้นทุนสูงขึ้นในการจัดหา

ข้อมูลเพิ่มเติม สภาวิชาชีพบัญชีฯจึงได้น�า TFRS for SMEs 

มาพิจารณาอีกคร้ัง จากที่เคยยกเลิกการพิจารณาน�ามาใช้ 

ไปแล้วครั้งหน่ึงเน่ืองจาก IFRS for SMEs ในขณะนั้น 

ยากในการน�ามาปฏิบัติและมีต้นทุนที่สูงเกินไปส�าหรับกิจการ 

NPAEs จึงได้มีการจัดท�า TFRS for NPAEs ขึ้นมาใช้จนถึง

ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก IFRS for SMEs ที่จะน�ามาแปล

เป็น TFRS for SMEs มีข้อก�าหนดในการจัดท�ารายงาน

ทางการเงินในหลาย ๆ  เรื่องที่มีความซับซ้อนและมีต้นทุน

ค่อนข้างสูงในการจัดท�า ท�าให้เกิดแนวคิดที่ว่า สภาวิชาชีพ

ไม่ควรบังคับใช้ TFRS for SMEs กับกิจการที่ไม่มีส่วน 

ได้เสีย (NPAEs) ทุกกิจการ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 

จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรส�าหรับนักศึกษาเอกสาขาวิชา 

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “ร่างมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ส�าหรับกิจการขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม (TFRS for SMEs)” ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ 

ประธานคณะท�างานจัดท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาถือปฏิบัติ ของ

สภาวิชาชีพบัญชีฯ กล่าวว่า ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ก�าลัง

พิจารณาก�าหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมในการแบ่งกลุ ่มกิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่ม NPAEs ที่ต้องน�า TFRS 

for SMEs มาถือปฏิบัติ โดยมีแนวทางการพิจารณาเลือก

เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งใน 4 เกณฑ์ ต่อไปนี้

1. กิจการ SMEs ท่ีเป็นกิจการร่วมค้า บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยของกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) หรือ

มีการกู้ยืมเงินจากภายนอกท่ีซับซ้อน หรือมีสหภาพแรงงาน 

หรือมีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental 

Impact Assessment: EIA) ซ่ึงการกู้ยืมเงินจากภายนอก

ท่ีซับซ้อนให้พิจารณาจากการให้สินเช่ือเป็นหลักว่ามีการน�า

รายงานการเงินมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้สินเชื่อ

หรือไม่ ส่วนกิจการท่ีท�า EIA คือ กิจการผลิตท่ีมีโรงงานผลิต

และการท�า EIA อาจท�าตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนั้น กิจการ

เหล่านี้ถือว่าเป็นกิจการขนาดใหญ่ท่ีมีความซับซ้อนของ

รายการบัญชี และผู้ใช้งบการเงินควรได้รับข้อมูลที่มีความ

เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นจึงควรน�า TFRS for SMEs 

มาถือปฏิบัติ

2. ใช้เกณฑ์จัดกลุ่มตามค�าจ�ากัดความของส�านักงาน 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จาก 

การท่ีภาครัฐเห็นความส�าคัญของ SMEs และมีโครงการ 

ช่วยเหลือสนับสนุนท้ังในด้านการเงิน กฎหมาย ภาษี โดย

ถือเป็นวาระแห่งชาติ ถือได้ว่าผู้ใช้งบการเงินไม่ใช่เจ้าของ

กิจการเป็นหลักอีกต่อไป ดังนั้น รายงานการเงินควรให้ข้อมูล

ที่มากข้ึน เพื่อรองรับกับความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน 

การจัดกลุ่มตามเกณฑ์ของ สสว. ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เผยแพร ่

โดยทั่วไปจะสามารถลดความสับสนในเรื่องของเกณฑ์การ

แบ่งกลุ่มของท้ังผู้จัดท�าและผู้ใช้งบการเงินและสอดคล้องกับ

กฎหมายภายในประเทศ ซึ่งการจัดกลุ่มตามเกณฑ์นี้แสดงได้

ดังนี้
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การวิจัยเชิงส�ารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักบัญชีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที่	 1	 การแบ่งประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว., 2554)

วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง

การจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร การจ้างงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร

กิจการผลิต ไม่เกิน 50คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท 50–200 คน เกิน 50–200 ล้านบาท

กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท 26–50 คน เกิน 50–100 ล้านบาท

กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 คน ไม่เกิน 30 ล้านบาท 16–30 คน เกิน 30–60 ล้านบาท

กิจการบริการ ไม่เกิน 50คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท 51–200 คน เกิน 50–200 ล้านบาท

3. กิจการ SMEs ที่เป็นกิจการร่วมค้า บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) หรือ 

มีการกู้ยืมเงินจากภายนอกที่ซับซ้อน หรือ มีสหภาพแรงงาน 

หรือ มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ มี PAEs 

หรือ NPAEs ที่มีขนาดใหญ่ เป็นกิจการร่วมค้า บริษัทร่วม 

บริษัทย่อย เกณฑ์น้ีก็จะคล้ายกับเกณฑ์ตามข้อ 1 ที่กล่าว

ไปแล้ว เพิ่มเติมคือ กิจการ SMEs ที่มีกิจการร่วมค้า บริษัท

ร่วม บริษัทย่อย เป็น PAEs หรือ NPAEs ขนาดใหญ่ ซ่ึง

ความเป็น NPAEs ขนาดใหญ่จะพิจารณาจากหนี้สินหรือ 

ทุนจดทะเบียน

4. กิจการที่มีขนาด (Size) ตามที่ก�าหนด หรือมีการ 

กู้ยืมจากบุคคลภายนอก หรือมีสหภาพแรงงาน ซึ่งขนาด 

อาจจะพิจารณารายได้รวม สินทรัพย์รวม ทุนจดทะเบียน 

หรือจ�านวนพนักงาน หากใช ้เกณฑ์นี้จะสอดคล้องกับ 

หลายประเทศใน AEC เช่น สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ (PwC., 

2014) แต่ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถตัดสินเป็นตัวเลขได้แน่นอน

ว่าจะเป็นเท่าไหร่

ข้อแตกต่างระหว่าง	 TFRS	 for	 SMEs	 และ 
TFRS	 for	 NPAEs

ข้อแตกต่างระหว่างร่าง TFRS for SMEs ที่มีการ 

เผยแพร่ ณ วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2558 กับ TFRS for 

NPAEs มีข้อแตกต่างที่ส�าคัญดังนี้ (วรศักดิ์ ทุมมานนท์ 

และสันสกฤต วิจิตรเลขการ, 2558)

ตารางที่	 2 ความแตกต่างของ TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs

TFRS	 for	 SMEs TFRS	 for	NPAEs

ก�าหนดให้จัดท�างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงมีองค์ประกอบ 

2 ส่วน คือ รายการก�าไรหรือขาดทุนและรายการก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ก�าหนดให้จัดท�างบก�าไรขาดทุน

ก�าหนดให้ท�างบกระแสเงินสด/งบการเงินรวม ไม่มีข้อก�าหนดให้ท�างบกระแสเงินสด/งบการเงินรวม

ก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่ก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน

ก�าหนดให้กิจการจัดท�างบการเงินโดยใช้สกุลเงินท่ีใช ้

ในการด�าเนินงาน (Functional Currency)

ก�าหนดให้กิจการจัดท�างบการเงินโดยใช้สกุลเงินบาท
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ตารางที่	 2 ความแตกต่างของ TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs (ต่อ)

TFRS	 for	 SMEs TFRS	 for	NPAEs

มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ไม่มีข้อก�าหนดเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

มีข้อก�าหนดของการรวมธุรกิจสอดคล้องกับมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่องการรวมธุรกิจ

ไม่ได้มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ

ก�าหนดให้รับรู้ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานโดยใช้วิธี

คณิตศาสตร์ประกันภัย หากต้นทุนในการน�าวิธีคณิตศาสตร์

ประกันภัยมาใช้ไม่สูงเกินไปนัก

ก�าหนดให้รับรู้ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 

ด้วยการประมาณการหนี้สิน

- ก�าหนดให้รับรู้ตามข้อก�าหนดของ มาตรฐานการบัญช ี

ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงาน เป็นทางเลือก

ก�าหนดให้บันทึกภาษีเงินได้ตามวิธีรอการตัดบัญชี 

(สอดคล้องกับ TAS 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ แต่การน�าเสนอ

รายการและเปิดเผยข้อมูลมีลักษณะท่ีง่ายกว่า)

ก�าหนดให้บันทึกภาษีเงินได้ตามวิธีค้างจ่าย และให ้

การบันทึกตามวิธีรอการตัดบัญชี (Deferred Tax Method) 

เป็นทางเลือก

ประโยชน์และปัญหาของการน�ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาถือ

ปฏิบัติ

จากการศึกษาประโยชน์และปัญหาของ IFRS for 

SMEs ในสหภาพยุโรป (European Union: EU) Pascu 

& Vasiliu (2012) กล่าวว่า ประโยชน์จากการน�า IFRS 

for SMEs ท�าให้รายงานทางการเงินได้รับการยอมรับว่า

สามารถเปรียบเทียบกันได้ในระดับสากล ซึ่งการวิเคราะห์ 

งบการเงินจะท�าได้ง ่ายขึ้น การสื่อสารข้อมูลเป็นภาษา

เดียวกัน ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของรายงานการเงินในระดับ

สากล ช่วยอ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบริการ 

ท�าบัญชีและการสอบบัญชี รายงานการเงินที่ได้จะสร้าง

ข ้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้มีส ่วนได้เสีย 

เช่น นักลงทุน ผู้ร่วมลงทุน เจ้าหนี้ ท�าให้ต้นทุนของผู้ใช ้

งบการเงินต�่าลง ในส่วนของกิจการ มาตรฐานฉบับนี้จะ

รองรับรายการบัญชีที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นของกิจการ เช่น 

การรวมกิจการ งบการเงินรวม ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาท่ี 

เกิดจากการจัดท�ารายงานการเงินของแต่ละสาขาในประเทศ

ต่าง ๆ  ที่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ต่างกัน และ

ยังช่วยอ�านวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ การ

รวมหรือซ้ือกิจการต่างประเทศ และการเติบโตในระดับสากล

ของกิจการอีกด้วย

ในทางกลับกัน ภาระของกิจการก็จะเพิ่มข้ึนเช่นกัน 

ไม่ว ่าจะเป็นกระบวนภายในทางบัญชีที่อาจต้อง มีการ

ออกแบบกระบวนการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการน�า

มาตรฐานมาถือปฏิบัติ การฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งน�ามาซึ่ง

การเพิ่มต้นทุน อีกทั้งแต่ละประเทศมีบทบัญญัติทางกฎหมาย

ที่แตกต่างกัน เช่น ภาษี การกระจายก�าไร กฎเกณฑ์ทาง

บัญชีอาจท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ส�าหรับกิจการท่ีด�าเนิน

ธุรกิจในประเทศและมีผู ้ถือหุ ้นจ�ากัดอาจได้รับประโยชน ์

ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่ต้องเสียเพิ่ม เมื่อเทียบกับบริษัทข้ามชาติ

หรือกิจการขนาดใหญ่ ในส่วนของผู ้ใช้งบการเงิน อาจ

เป็นการยากส�าหรับผู้ใช้งบการเงินบางกลุ่มที่จะต้องศึกษา 

กฎเกณฑ์ทางบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และในส่วนของ

นักบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีก็ควรมีความรู้พื้นฐานทางบัญชี

ที่มากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนในการพัฒนาการศึกษาพื้นฐาน

ทางบัญชี

ประโยชน์และปัญหาของการน�า TFRS for SMEs จาก

แนวคิดของสภาวิชาชีพบัญชีฯ (2557) และผลงานวิจัย 

ของ นิธิดา สกุลจินดา (2550) พัชรียา สุดปาน, จริยา Do
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การวิจัยเชิงส�ารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักบัญชีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

ฤกษ์เล่ือนฤทธ์ิ, และนิสิตตา ชัยรังสี (2546) วรศักดิ์ 

ทุมมานนท์ (2558) สุภาพร กุศลสัตย์ (2550) สุภาพรรณ 

วัฒนาอุดมชัย (2558) และ อรจินดา บุรสมบูรณ์ (2558) 

ก็มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยข้างต้น คือ ในเร่ือง 

ของการเปรียบเทียบกันได้และความน่าเชื่อถือในระดับ 

สากล หากมาตรฐานการรายงานทางเงินมีความสอดคล้อง

กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 

Community: AEC) ซ่ึงมีบางประเทศเริ่มน�า IFRS for 

SMEs มาบังคับใช้แล้ว จะส่งผลให้กิจการมีศักยภาพในการ

แข่งขันมากขึ้น ผู้ใช้งบการเงินก็จะได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึน

จากรายงานการเงินที่มีข ้อมูลที่มากขึ้นตอบสนองความ

ต้องการด้านข้อมูลของผู้ใช้งบการเงิน และในส่วนของกิจการ

เองท่ีจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

ในส่วนของประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคในการน�า TFRS 

for SMEs มาถือปฏิบัติก็สอดคล้องกันในเรื่องของต้นทุน 

ที่เพิ่มขึ้นทั้งในการจัดท�ารายงานการเงิน และภาระงานท่ี 

เพิ่มขึ้นของบุคลากรด้านบัญชี และในบางกิจการ ประโยชน์

ที่ได้รับอาจไม่คุ ้มกับต้นทุนที่จะต้องเสียเพิ่มข้ึน อีกท้ังใน 

มุมมองของ SMEs บางกลุ่มยังไม่เห็นความส�าคัญของการ

จัดท�ารายงานการเงินเท่าที่ควร มักจะให้ความส�าคัญด้าน 

การบริหารและภาษีอากรมากกว่า ด้านผู้ใช้งบการเงินก็จะ

ต้องมีการศึกษาข้อมูลให้เพ่ิมข้ึนด้วย และปัญหาส�าคัญใน

การน�า TFRS for SMEs มาบังคับใช้ คือ การก�าหนดว่า

กิจการกลุ่มใดที่จะต้องน�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ 

ซ่ึงยังไม่มีความชัดเจนและอยู่ระหว่างการพิจารณา

งานวิจัยน้ีจึงต้องการส�ารวจความคิดเห็นของนักบัญชี

ต่อการน�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น

ประโยชน์ที่ได้รับและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และความคิด

เห็นต่อเกณฑ์การแบ่งกิจการ NPAEs ที่จะต้อง TFRS for 

SMEs มาถือปฏิบัติ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่จะบังคับใช้กับกิจการที่ไม่เข้าเกณฑ์ต่อไป

3. ระเบียบวิธีวิจัย
1.	 การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้ท�าบัญชี เนื่องจาก

เป็นผู ้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน โดยจ�านวนผู้ท�าบัญชีในกรุงเทพมหานคร 

26,708 คน จากข้อมูลสถิติของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กลุ ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของ Taro Yamane ในการ

ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยก�าหนดให้ ค่าความ 

คลาดเคลื่อนของการสุ ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 สามารถ

ค�านวณกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องใช้ในการวิจัยได้จ�านวน 400 คน

การสุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ ่มท่ีจะน�ามาใช้ในการวิจัยนี ้

คือ การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบ- 

สอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 สรุปความแตกต่างท่ีส�าคัญของ TFRS for 

SMEs และ TFRS for NPAEs และค�าอธิบายเกี่ยวกับ 

เกณฑ์การแบ่งกลุ่มกิจการ

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนท่ี 3 ข ้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีต่อการน�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ

ส ่วนท่ี 4 ข ้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู ้ตอบ

แบบสอบถามต่อเกณฑ์การจัดกลุ่มกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะท่ีจะน�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ

ผลการศึกษา
จากการส ่ งแบบสอบถาม สรุปได ้ว ่ า  มีจ� านวน

แบบสอบถามท่ีจัดส่งจ�านวน 500 ชุด และได้รับการตอบ 

กลับจ�านวน 371 ชุด หรือมีอัตราการตอบแบบสอบถาม 

โดยเฉลี่ย คือ ร้อยละ 74.20 ของจ�านวนตัวอย่างที่ส่ง

แบบสอบถามท้ังหมด ค�าตอบท่ีได้รับแบ่งตามรูปแบบของ

แบบสอบถาม เป็นดังนี้
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บทความวิจัย

ส่วนที่	 1	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 

301 คน คิดเป็นร้อยละ 81.13 ส่วนใหญ่มีอายุ 25–35 ปี 

จ�านวน 184 คนคิดเป็นร้อยละ 49.60 มีประสบการณ ์

ท�างานน้อยกว่า 3 ปี จ�านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.35 ต�าแหน่งหน้าที่งานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

คือ เป็นเจ้าหน้าที่บัญชี จ�านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.34 โดยเป็นผู ้มีหน้าท่ีจัดท�าบัญชีของกิจการท่ีไม ่ม ี

ส่วนเสียสาธารณะ (NPAEs) ในปัจจุบัน จ�านวน 194 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.29 และไม่ได้จัดท�าบัญชีของกิจการที ่

ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะจ�านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 

47.71

ส่วนที่	 2	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการน�า 
TFRS	 for	 SMEs	 มาถือปฏิบัติ

การสรุปผลจะแบ่งผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม 

โดยใช้หน้าท่ีการงานในปัจจุบัน คือ การเป็นผู้ท�าบัญชีของ

กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) และการเป็น 

ผู้ท�าบัญชีของกิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

คือ กิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ ภาครัฐ เป็นเกณฑ์

ประโยชน์จากการน�า	 TFRS	 for	 SMEs	 มาถือปฏิบัติ

ตารางที่	 3 ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  เม่ือน�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ

ประโยชน์จากการน�า	 TFRS	 for	 SMEs	 มาใช้
รวม NPAEs ไม่ใช่	 NPAEs

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1. เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ สามารถ

เปรียบเทียบกันได้ในระดับสากล

1.1) ไม่เป็นประโยชน์ 2 0.54 2 0.54 – 0.00

1.2) น้อย 30 8.09 21 5.66 9 2.43

1.3) ปานกลาง 228 61.46 134 36.12 94 25.34

1.4) มาก 111 29.92 37 9.97 74 19.95

2. รายงานการเงินมีความน่าเช่ือถือ และช่วยเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขัน

2.1) ไม่เป็นประโยชน์ – 0.00 – 0.00 – 0.00

2.2) น้อย 21 5.66 14 3.77 7 1.89

2.3) ปานกลาง 209 56.33 114 30.73 95 25.61

2.4) มาก 141 38.01 66 17.79 75 20.22
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การวิจัยเชิงส�ารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักบัญชีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที่	 3 ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  เม่ือน�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ (ต่อ)

ประโยชน์จากการน�า	 TFRS	 for	 SMEs	 มาใช้
รวม NPAEs ไม่ใช่	 NPAEs

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

3. รายงานการเงินมีข้อมูลเพียงพอต่อ 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1) ไม่เป็นประโยชน์ 1 0.27 – 0.00 1 0.27

3.2) น้อย 24 6.47 9 2.43 15 4.04

3.3) ปานกลาง 189 50.94 103 7.76 86 23.18

3.4) มาก 157 42.32 82 22.10 75 20.22

4. กิจการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึน

4.1) ไม่เป็นประโยชน์ 3 0.81 3 0.81 – 0.00

4.2) น้อย 69 18.60 46 12.40 23 6.20

4.3) ปานกลาง 212 57.14 105 28.30 107 28.84

4.4) มาก 87 23.45 40 10.78 47 12.67

5. สามารถรองรับรายการบัญชีท่ีมีความซับซ้อน

มากข้ึนตามการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน

5.1) ไม่เป็นประโยชน์ 2 0.54 1 0.27 1 0.27

5.2) น้อย 44 11.86 26 7.01 18 4.85

5.3) ปานกลาง 236 63.61 124 33.42 112 30.19

5.4) มาก 89 23.99 43 11.59 46 12.40

6. ช่วยอ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

แรงงานวิชาชีพบัญชีสู่ต่างประเทศ

6.1) ไม่เป็นประโยชน์ 17 4.58 16 4.31 1 0.27

6.2) น้อย 89 23.99 51 13.75 38 10.24

6.3) ปานกลาง 198 53.37 96 25.88 102 27.49

6.4) มาก 67 18.06 31 8.36 36 9.70
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บทความวิจัย

จากตารางที่ 3 ผู้ท�าบัญชีส่วนใหญ่เห็นว่าการน�า TFRS 

for SMEs มาถือปฏิบัติมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  ในระดับ

ปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pascu & Vasiliu 

(2012) ที่กล่าวว่า ประโยชน์จากการน�า IFRS for SMEs 

ท�าให้รายงานทางการเงินได้รับการยอมรับว่าสามารถเปรียบ

เทียบกันได้ในระดับสากล รายงานการเงินที่ได้จะสร้างข้อมูล

ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้มีส่วนได้เสีย รองรับ

รายการบัญชีท่ีซับซ้อนมากยิ่งข้ึนของกิจการ และการเคลื่อน

ย้ายแรงงานรวมทั้งแนวคิดของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกล่าว

ถึงประโยชน์ในการน�า TFRS for SMEs มาใช้ เช่น การ

เข้าหาแหล่งเงินทุน

ปัญหาจากการน�า	 TFRS	 for	 SMEs	 มาถือปฏิบัติ

ตารางที่	 4 ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อปัญหาในด้านต่าง ๆ  เม่ือน�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ

ปัญหาในการน�า	 TFRS	 for	 SMEs	 มาใช้
รวม NPAEs ไม่ใช่	 NPAEs

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1. เป็นการเพิ่มต้นทุนให้แก่กิจการ

1.1) ไม่เป็นปัญหา 7 1.89 1 0.27 6 1.62

1.2) น้อย 47 12.67 18 4.85 29 7.82

1.3) ปานกลาง 239 64.42 136 36.66 103 27.76

1.4) มาก 78 21.02 39 10.51 39 10.51

2. เพิ่มภาระงานแก่บุคลากรทางด้านบัญชี

2.1) ไม่เป็นปัญหา 5 1.35 3 0.81 2 0.54

2.2) น้อย 38 10.24 14 3.77 24 6.47

2.3) ปานกลาง 153 41.24 68 18.33 85 22.91

2.4) มาก 175 47.17 109 29.38 66 17.79

3. ประโยชน์ท่ีกิจการได้รับอาจไม่คุ้มค่ากับต้นทุน

ที่เสียไป

3.1) ไม่เป็นปัญหา 3 0.81 2 0.54 1 0.27

3.2) น้อย 68 18.33 22 5.93 46 12.40

3.3) ปานกลาง 219 59.03 115 31.00 104 28.03

3.4) มาก 81 21.83 55 14.82 26 7.01
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การวิจัยเชิงส�ารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักบัญชีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที่	 4 ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อปัญหาในด้านต่าง ๆ  เม่ือน�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ (ต่อ)

ปัญหาในการน�า	 TFRS	 for	 SMEs	 มาใช้
รวม NPAEs ไม่ใช่	 NPAEs

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

4. กฎเกณฑ์ทางภาษีบางประการไม่สอดคล้องกับ

ข้อบังคับตามมาตรฐาน

4.1) ไม่เป็นปัญหา 3 0.81 – 0.00 3 0.81

4.2) น้อย 85 22.91 42 11.32 43 11.59

4.3) ปานกลาง 230 61.99 123 33.15 107 28.84

4.4) มาก 53 14.29 29 7.82 24 6.47

จากตารางที่ 4 ผู้ท�าบัญชีส่วนใหญ่เห็นว่าการน�า TFRS 

for SMEs มาถือปฏิบัติมีปัญหาในด้านเป็นการเพิ่มภาระงาน

ให้แก่นักบัญชีในระดับมาก และมีประเด็นปัญหาเพิ่มเติม 

อื่น ๆ  คือ ความรู้ความสามารถของนักบัญชี ส่วนปัญหา 

เร่ืองเป็นการเพ่ิมต้นทุนแก่กิจการ ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่า

กับต้นทุนที่เสียไปและความไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทาง

ภาษี ผู้ท�าบัญชีส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลางในระดับ

ปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pascu & Vasiliu 

(2012) ที่กล่าวว่า การน�า IFRS for SMEs มาใช้จะเป็น 

การเพิ่มต้นทุนของกิจการ รวมทั้งปัญหาจากข้อแตกต่าง

ระหว่างกฎเกณฑ์ทางภาษีและมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินและแนวคิดของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ที่กล ่าวถึง

อุปสรรคในการน�า TFRS for SMEs มาใช้ เช่น การเพิ่ม

ภาระงานแก่นักบัญชี ประโยชน์ท่ีกิจการได้รับอาจไม่คุ้มกับ

ต้นทุนท่ีเสียไป

ผู ้ท�าบัญชีท่ีท�าบัญชีของ NPAEs และไม่ใช่ NPAEs 

มีความคิดเห็นบางประการท่ีแตกต่างกัน คือ การเพิ่มภาระ

งานให้แก่บุคลากรทางบัญชี ส�าหรับผู ้ท�าบัญชีท่ีท�าบัญช ี

ของ NPAEs การน�าTFRS for SMEs มาใช้จะส่งผลกระทบ

โดยตรงแก่คนกลุ ่มนี้ในเรื่องของภาระงาน ดังนั้น ความ 

คิดเห็นต่อปัญหาการเพิ่มภาระงานจึงอยู่ในระดับมาก ในส่วน

ของผู้ท�าบัญชีที่ท�าบัญชีของกิจการที่ไม่ใช่ NPAEs กลุ่มนี้ 

โดยมากจะคุ้นเคยกับมาตรฐานชุดใหญ่ (Full Set) ซึ่งมี

ความยากและซับซ้อนมากกว่า TFRS for SMEs อยู่แล้ว 

จึงมีความคิดเห็นว่าเป็นปัญหาในระดับปานกลางเท่านั้น
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บทความวิจัย

คุณลักษณะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตารางที่	 5 ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อคุณลักษณะของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับ SMEs

คุณลักษณะของมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน

รวม NPAEs ไม่ใช่	 NPAEs

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1. ค�านงึถงึความต้องการของผูใ้ช้งบการเงนิเป็นหลกั

1.1) น้อย 3 0.81 1 0.27 2 0.54

1.2) ปานกลาง 142 38.27 77 20.75 65 17.52

1.3) มาก 226 60.92 116 31.27 110 29.65

2. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการ

ตัดสินใจหรือการบริหาร

2.1) น้อย 6 1.62 3 0.81 3 0.81

2.2) ปานกลาง 116 31.27 57 15.36 59 15.90

2.3) มาก 249 67.12 134 36.12 115 31.00

3. เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน

3.1) น้อย 10 2.70 4 1.08 6 1.62

3.2) ปานกลาง 144 38.81 77 10.75 67 18.06

3.3) มาก 217 58.49 113 30.46 104 28.03

4. ต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานมีความ

เหมาะสม

4.1) น้อย 6 1.62 1 0.27 5 1.35

4.2) ปานกลาง 210 56.60 120 32.35 90 24.26

4.3) มาก 155 41.78 73 19.68 82 22.10

จากตารางที่ 5 ผู้ท�าบัญชีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมี

คุณลักษณะของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมดังต่อไปนี้ในระดับมาก คือ 

คุณลักษณะในด้านการค�านึงถึงผู้ใช้งบการเงินเป็นหลัก การ

ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจหรือการ

บริหาร และเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน ส่วนคุณสมบัติด้าน

ต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานมีความเหมาะสม ผู ้ท�า

บัญชีส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในระดับปานกลาง และมี

การแสดงความคิดเห็นถึงคุณลักษณะของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินเพิ่มเติม คือ การสะท้อนฐานะทางการ

เงินของกิจการได้อย่างน่าเช่ือถือ
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การวิจัยเชิงส�ารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักบัญชีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

ส่วนที่	 3	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ต่อเกณฑ์การจัดกลุ่มกิจการท่ี
ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีจะน�า	 TFRS	 for	 SMEs	
มาถือปฏิบัติ

จากตารางที่ 6 ผู ้ท�าบัญชีเห็นด้วยกับแนวทางการ

ก�าหนดกลุ่มกิจการแนวทางที่ 3 ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ คือ 

กิจการ SMEs ที่เป็นกิจการร่วมค้า บริษัทร่วม หรือบริษัท

ย่อยของ PAEs หรือมีการกู้ยืมเงินจากภายนอกที่ซับซ้อน 

หรือมีสหภาพแรงงาน หรือมีการประเมิน EIA หรือ มี PAEs 

หรือ NPAEs ที่มีขนาดใหญ่ เป็นกิจการร่วมค้า บริษัทร่วม 

หรือบริษัทย่อย และไม่เห็นด้วยกับแนวทางใดของสภา 

วิชาชีพบัญชีฯ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

การกระจายตัวของค�าตอบส�าหรับผู ้ที่ เห็นด้วยกับ

แนวทางการแบ่งกลุ ่มของสภาวิชาชีพบัญชีฯจะเห็นได้ว่า 

ส่วนใหญ่มองแนวโน้มเรื่องของการจัดกลุ่มเป็นหลัก อาจ

เนื่องมาจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้มีการเผยแพร่แนวคิดนี้

ออกมาก่อนในช่วงเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2558 ท�าให้ 

ผู ้ท�าบัญชีมีความคุ ้นเคยกับแนวคิดกลุ ่มกิจการ แต่จะ 

เห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 มากกว่า จากในเรื่องของการมี

กิจการร่วมค้า บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย ซ่ึงโอกาสที่

รายการบัญชีจะมีความซับซ้อนสูงกว่า

ผู ้ท�าบัญชีอีกส่วนจะมองในเรื่องของ Size ทั้งจาก

แนวทางที่ 2 ซ่ึงเป็นเกณฑ์ของ สสว. ซ่ึงใช้มูลค่าสินทรัพย์

และจ�านวนพนักงานเป็นเกณฑ์ และแนวทางท่ี 4 ก็เป็นเรื่อง

แนวทางการก�าหนดกลุ่มกิจการที่ต้องน�า	 TFRS	 for	 SMEs	 มาถือปฏิบัติของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ตารางที่	 6 ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อแนวทางการก�าหนดกลุ่มกิจการของสภาวิชาชีพบัญชีฯ

แนวทางการแบ่งกลุ่มกิจการ
รวม NPAEs ไม่ใช่	 NPAEs

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1. กิจการ SMEs ท่ีเป็นกิจการร่วมค้า บริษัทร่วม 

หรือบริษัทย่อยของ PAEs หรือ มีการกู้ยืมเงิน

จากภายนอกที่ซับซ้อน หรือมีสหภาพแรงงาน 

หรือมีการประเมิน EIA

94 25.34 41 11.05 53 14.29

2. เกณฑ์จัดกลุ่มตามค�าจ�ากัดความของ สสว. 47 12.67 18 4.85 29 7.82

3. กิจการ SMEs ท่ีเป็นกิจการร่วมค้า บริษัทร่วม 

หรือบริษัทย่อยของ PAEs หรือ มีการกู้ยืมเงิน

จากภายนอกที่ซับซ้อน หรือ มีสหภาพแรงงาน 

หรือ มีการประเมิน EIA หรือ มี PAEs หรือ 

NPAEs ที่มีขนาดใหญ่ เป็นกิจการร่วมค้า 

บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย

114 30.73 44 11.86 70 18.87

4. Size ตามที่ก�าหนด หรือ มีการกู้ยืมจากบุคคล

ภายนอก หรือ มีสหภาพแรงงาน

23 6.20 12 3.23 11 2.96

5. ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 93 25.07 79 21.29 14 3.77
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ของ Size เช่นกัน แต่ส�าหรับแนวทางท่ี 4 นี้การระบุจ�านวน

ท่ีควรใช้เป็นเกณฑ์เป็นเรื่องท่ีเป็นไปได้ยาก เนื่องจากม ี

หลายรูปแบบ แม้แต่ในต่างประเทศการก�าหนด Size ของ

แต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน

ส�าหรับผู ้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางใดของสภาวิชาชีพ 

บัญชีฯ ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า TFRS for 

SMEs ควรเป็นทางเลือกของกิจการ โดยให้กิจการพิจารณา

เองว่าการจัดท�ารายงานการเงินตามมาตรฐานชุดดังกล่าว

เหมาะสมกับกิจการหรือไม่

ถึงแม้ว่าผู้ท�าบัญชีส่วนใหญ่จะเห็นว่า ควรให้ใช้ TFRS 

for NPAEs แต่การกระจายตัวของค�าตอบเมื่อเทียบกับทาง

เลือกอื่น ๆ  ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก อาจเนื่องจาก 

ผู้ท�าบัญชีส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับ TFRS for NPAEs 

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงท�าให้เลือกมาตรฐานนี้เป็นหลัก แต่

อย่างไรก็ดี ส�าหรับบางกิจการท่ีมีความซับซ้อน TFRS for 

SMEs สามารถรองรับรายการทางบัญชีได้มากกว่า TFRS 

for NPAEs

ส�าหรับผู้ที่ให้ความเห็นว่าควรน�า TFRS for SMEs 

มาถือปฏิบัติ แต่ให้มีการยกเว้นในบางบท ได้ให้ความเห็น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทที่ควรให้มีการ ยกเว้นส�าหรับกิจการ 

NPAEs ท่ีไม่เข้าเกณฑ์ SMEs ดังตารางท่ี 8

แนวทางของกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	 (NPAEs)	 ท่ีไม่เข้าเกณฑ์การน�า	 TFRS	 for	 SMEs	 มาถือปฏิบัติ

ตารางที่	 7 ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อแนวทางของ NPAEs ท่ีไม่เข้าเกณฑ์ SMEs

แนวทางของกิจการ	NPAEs 
ท่ีไม่เข้าเกณฑ์	 TFRS	 for	 SMEs

รวม NPAEs ไม่ใช่	 NPAEs

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1. น�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ 

แต่ให้มีการยกเว้นในบางบท

115 31.00 50 13.48 65 17.52

2. น�า TFRS for NPAEs มาถือปฏิบัติ 147 39.62 75 20.22 72 19.41

3. ให้ทางเลือกว่าจะปฏิบัติตาม TFRS for SMEs 

หรือ TFRS for NPAEs

109 29.82 69 18.60 40 10.78

ตารางที่	 8 ความคิดเห็นของนักบัญชีที่เห็นควรให้น�า TFRS for SMEs มาใช้ แต่ให้มีการยกเว้นบางบท

เร่ือง
จ�านวนความคิดเห็นท่ีเห็นควรให้ยกเว้น

รวม NPAEs ไม่ใช่	 NPAEs

1. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน 46 17 29

2. งบกระแสเงินสด 43 20 23

3. การด้อยค่าของสินทรัพย์ 35 14 21

4. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 28 10 18

5. งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 27 11 16

6. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 27 10 17Do
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การวิจัยเชิงส�ารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักบัญชีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

จากตารางที่ 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบทท่ี

ผู้ท�าบัญชีให้ความเห็นว่าควรยกเว้นมากที่สุด คือ การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

รองลงมา คือ งบกระแสเงินสด ส่วนบทท่ีผู ้ท�าบัญชีให  ้

ความเห็นว่าควรยกเว้นน้อยที่สุด คือ ภาษีเงินได้

การน�า	TFRS	for	SMEs	มาบังคับใช้แทน	TFRS	for	NPAEs
ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อ การน�า TFRS for SMEs 

มาบังคับใช้แทน TFRS for NPAEs การสรุปผลจะแบ่งกลุ่ม

ผู้ตอบ แบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้หน้าที่การงาน

ในปัจจุบัน คือ การเป็นผู ้ท�าบัญชีของกิจการที่ไม่มีส่วน 

ได้เสียสาธารณะ (NPAEs) และการเป็นผู ้ท�าบัญชีของ 

กิจการที่ไม่ใช่กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเป็นเกณฑ์ 

รายละเอียดดังตารางที่ 9

จากตารางที่ 9 ส�าหรับผู้ท�าบัญชีที่ท�าบัญชี NPAEs จะ

เห็นได้ว่า ผู้ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการน�า TFRS for 

SMEs มาใช้แทน TFRS for NPAEs จ�านวนผู้ตอบไม่ต่าง

กันมากนัก แต่ส�าหรับผู ้ท�าบัญชีท่ีท�าบัญชีของกิจการที่ 

ไม่ใช่ NPAEs ส่วนใหญ่สนับสนุน TFRS for SMEs อาจ

เนื่องมาจากความคุ้นเคยกับมาตรฐานฉบับเต็ม (Full Set) 

อยู่แล้ว

ตารางที่	 8 ความคิดเห็นของนักบัญชีที่เห็นควรให้น�า TFRS for SMEs มาใช้ แต่ให้มีการยกเว้นบางบท (ต่อ)

เร่ือง
จ�านวนความคิดเห็นท่ีเห็นควรให้ยกเว้น

รวม NPAEs ไม่ใช่	 NPAEs

7. ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 23 10 13

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 15 6 9

9. ภาษีเงินได้ 9 2 7

ตารางที่	 9 ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อการน�า TFRS for SMEs มาใช้แทน TFRS for NPAEs

การน�า	 TFRS	 for	 SMEs 
มาใช้แทน	 TFRS	 for	NPAEs

รวม NPAEs ไม่ใช่	 NPAEs

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1. เห็นด้วย 236 63.61 107 28.84 129 34.77

2. ไม่เห็นด้วย 135 36.39 87 23.45 48 12.94

Do
wn

loa
d จ

าก
..ว

าร
สา

รว
ิชา

ชีพ
บัญ

ชี



22 วารสารวิชาชีพบัญชี  ปีท่ี  12  ฉบับท่ี  33  เมษายน  2559

บทความวิจัย

อภิปรายสรุปผลการวิจัย
1.	ประโยชน์และปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการ 

น�า	 TFRS	 for	 SMEs	 มาถือปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมความ 

คดิเหน็ของผู้ท�าบญัชใีนกรงุเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือพบว่า ประโยชน์จากการน�ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(TFRS for SMEs) มาใช้ ในความเห็นของผู้ท�าบัญชีอยู่ใน

ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าผู้ท�าบัญชีส่วนใหญ่อาจยัง 

ไม่เห็นประโยชน์ของ TFRS for SMEs ดังนั้น สภาวิชาชีพ 

บัญชีฯ อาจต้องมีการสื่อสารกับผู้ท�าบัญชีเพิ่มเติม เพื่อให้ 

ผู้ท�าบัญชีได้เห็นถึงประโยชน์จากการน�ามาตรฐานนี้มาใช้ 

เช่น ในการสัมมนา หรือบทความเร่ือง TFRS for SMEs 

อาจมีการให้ความส�าคัญกับประเด็นนี้มากขึ้น

ในส่วนของประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการน�า 

TFRS for SMEs มาใช้ในความคิดเห็นของผู้ท�าบัญชี ปัญหา

ที่ผู ้ท�าบัญชีส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญมาก คือ เป็นการเพิ่ม

ภาระงานให้แก่นักบัญชี และยังมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่อง

ของความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่อาจไม่เพียงพอต่อ

การปฏิบัติตาม TFRS for SMEs ดังนั้น หากสภาวิชาชีพ 

บัญชีฯ จะน�ามาตรฐานฉบับนี้มาบังคับใช้จ�าเป็นต้องหา

มาตรการมาเพ่ือช่วยรับมือกับปัญหาเหล่านี้ เช่น การจัด

อบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู ้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร 

ทางบัญชี หรือ การประชาสัมพันธ์และน�าเสนอประโยชน์

ของการน�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อกิจการ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือ

ประโยชน์ต ่อนักบัญชี เช ่น การเคลื่อนย้ายแรงงานสู  ่

ต่างประเทศ เพ่ือให้กิจการและผู้ท�าบัญชีตระหนักได้ว่า 

ภาระงานที่เพิ่มขึ้นน้ันน�ามาซึ่งประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน 

ตลอดจนการเจริญเติบโตของกิจการ

คุณลักษณะของมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี 

ผู ้ท�าบัญชีส่วนใหญ่เห็นความส�าคัญว่ามาตรฐานการบัญชี 

ควรมีในระดับมาก คือ ควรค�านึงถึงความต้องการของ 

ผู้ใช้งบการเงินเป็นหลัก ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร 

เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน และผู้ท�าบัญชีมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ในเรื่องของการสะท้อนผลการด�าเนินงานของกิจการได้อย่าง

น่าเชื่อถือ สภาวิชาชีพบัญชีฯ สามารถน�าประเด็นเหล่านี ้

ไปใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับกิจการ 

และนักบัญชีได้ เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจและรับรู้ถึงประโยชน์

ของการน�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ

2.	เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะท่ีจะน�า	 TFRS	 for	 SMEs	 มาถือปฏิบัติ

จากผลการวิ เคราะห ์ข ้อมูลที่ ได ้จากการรวบรวม

แบบสอบถามเร่ืองเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วน 

ได้เสียสาธารณะท่ีจะต้องน�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ 

ผู ้ท�าบัญชีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางของสภาวิชาชีพ 

บัญชีฯ โดยแนวทางที่ผู ้ท�าบัญชีส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม 

คือ เกณฑ์กิจการ SMEs ท่ีเป็นกิจการร่วมค้า บริษัทร่วม 

หรือบริษัทย่อยของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) 

ห รือมี ก ารกู ้ ยื ม เ งิ นจากภายนอกที่ ซั บซ ้ อน  หรื อมี

สหภาพแรงงาน หรือมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

หรือมี PAEs หรือ NPAEs ท่ีมีขนาดใหญ่เป็นกิจการร่วมค้า 

บริษัทร ่วม หรือบริษัทย ่อย เนื่องจากเกณฑ์ข ้างต ้นนี ้

กิจการท่ีเข้าเกณฑ์จะเป็นกิจการท่ีมีผู ้มีส ่วนได้เสียและ 

ผู้ใช้งบการเงินค่อนข้างมากไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ผู้เป็นเจ้าของ 

หรือการใช้งบการเงินในเรื่องภาษีเท่าน้ัน ซึ่งสอดคล้องกับ

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินท่ีผู ้ท�าบัญชีส่วนใหญ่ 

ให้ความส�าคัญมาก คือ ค�านึงถึงความต้องการของผู ้ใช้ 

งบการเงิน

ในส่วนของผู ้ ท่ีไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแบ่งกลุ ่ม

กิจการของสภาวิชาชีพบัญชีฯ มีความเห็นว่า ควรให้เป็น 

ทางเลือกของกิจการว่าจะน�า TFRS for SMEs มาถือปฏิบัติ

หรือไม่ เนื่องจากบางกิจการอาจมีความไม่พร้อมทั้งใน 

ด้านของทรัพยากรบุคคล รวมท้ังประโยชน์ท่ีได้รับกับต้นทุน

ท่ีเสียไปจากการน�ามาตรฐานมาใช้อาจไม่คุ้มค่ากัน
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การวิจัยเชิงส�ารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักบัญชีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

3.	แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่จะน�ามาบังคับใช้กับกิจการท่ีไม่ต้องน�า	 TFRS	

for	 SMEs	 มาถือปฏิบัติ

จากผลการวิ เคราะห ์ข ้อมูลที่ ได ้จากการรวบรวม

แบบสอบถามเร่ืองแนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่จะน�ามาบังคับใช้กับกิจการที่ไม่ต้องน�า TFRS 

for SMEs มาถือปฏิบัติพบว่า ผู ้บัญชีส่วนใหญ่เห็นควร 

ให้ถือปฏิบัติตาม TFRS for NPAEs ต่อไปส�าหรับกิจการ

กลุ่มน้ี เน่ืองจากกิจการกลุ่มซึ่งไม่เข้าเกณฑ์การน�า TFRS 

for SMEs มาใช้น่าจะเป็นกิจการที่มีขนาดเล็กมาก ผู้มีส่วน

ได้เสียและผู้ใช้งบการเงินมีจ�านวนน้อย โดยส่วนใหญ่น่าจะ

เป็นผู ้เป ็นเจ้าของ ซึ่งโดยส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู ้บริหาร 

กืจการด้วย และภาครัฐในเรื่องของการน�าส่งภาษี ในด้าน

ทรัพยากรก็อาจมีไม่เพียงพอทั้งในด้านบุคคลากรและเงินทุน 

รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจะไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่เสียไป

จากการศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินใน 

ต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร หรือประเทศใกล้เคียง

ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบว่ามีหลาย

ประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ที่มีมาตรฐาน 3 ระดับ 

คือ Full TFRS และ TFRS for SMEs และมี Local GAAP 

ส�าหรับการจัดท�ารายงานการเงินส�าหรับกิจการขนาดเล็ก 

ซ่ึงในบางประเทศจะใช้กฎเกณฑ์ทางภาษีเป็นหลักส�าคัญ 

ดังน้ัน การให้กิจการที่ไม่เข้าเกณฑ์การน�า TFRS for SMEs 

มาใช้ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสม
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