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บทความน้ีนําเสนอการบริหารจัดการ SMEs ดวยการบัญชี โดยนําเสนอแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมทาง

การบัญชีที่ทําใหเกิดลักษณะพื้นฐานในการควบคุม นอกจากนี้ยังแสดงถึงมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับ SMEs 

ที่ใชปฏิบัติ เพื่อใหขอมูลทางการเงินของ SMEs สามารถนําไปใชประโยชนในการธุรกิจและกอใหประโยชนตอระบบ

เศรษฐกิจ

คําสําคัญ: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มาตรฐานรายงานทางการเงิน การควบคุม
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This article presents SMEs management through accounting by showing a foundation concept of an 

accounting control which creates basic characteristics of control. This article also presents financial report 

standards for SMEs which have to be complied by SMEs in order that financial information of SMEs can be 

used in their business and highly benefits economic system.
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บทนํา

“ชาวบานไมใครสนใจการบัญชี จึงทรงเนนใหมีการอบรม
ฝกสอนใหชาวบานทําบัญชี การลงทุน การใชจายตางๆ 
เพือ่ใหทราบถึงตนทนุ กาํไร สามารถปรับราคาใหสอดคลอง
กับการตลาดไดดวย” พระราชดําริของพระองค ในหนังสือ
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปที่ 24 ฉบับที่ 6 เดือน
พฤศจิกายน–ธันวาคม พ.ศ. 2530

พระราชทานแกบุคคลตาง ๆ  ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2534

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small & Medium 
Enterprises หรือ SMEs) เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ หลายฝายที่เกี่ยวของไดตระหนักถึง
ความสําคัญของธุรกิจประเภทนี้ โดยใหการสนับสนุนใน
ลักษณะตาง ๆ  เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจ SMEs ชวยเหลือ
ตัวเองได การประกอบธุรกิจ SMEs ใหประสบผลสําเร็จมี
ปจจัยสนับสนุนหลายประการ แตสิ่งหนึ่งที่ผู ประกอบการ
สวนใหญมักมองขามไป คือ การมีระบบขอมูลทางการบัญชี
ที่ถูกตองและมีการควบคุมที่สําคัญ

ผู ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จจะอาศัยขอมูล
ทางการบัญชีเปนแนวทางในการบริหารธุรกิจ ขอมูลทาง
การบัญชีจะชวยผูประกอบการในการวางแผน ตัดสินใจ และ

ควบคุมการดําเนินงานไปสูเปาหมาย ขอมูลที่ผูประกอบการ
ตองการยอมแตกตางกันไปตามสถานการณ สภาพแวดลอม 
และปญหาที่เกิดขึ้น ธุรกิจ SMEs อาจไมจําเปนตองมีระบบ
บัญชีที่ซับซอนเหมือนธุรกิจขนาดใหญ แตผูประกอบการก็
ยังควรใหความสําคัญ โดยการจัดใหมีการจดบันทึกรายการ
ตาง ๆ  ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจลงในสมุดบัญชีอยาง
เปนระบบ เพื่อสามารถนําขอมูลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ
ทางเศรษฐกิจไปจัดทํารายงานทางการเงิน ตลอดจนรายงาน
เพื่อการบริหาร ซึ่งจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําใหธุรกิจ 
SMEs ดําเนินไปไดดวยดี คือ การควบคุมทางการบัญชี ซึ่ง
เริ่มต้ังแตการวางแผน การจัดองคกร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การปองกันรักษาสินทรัพย และการจดบันทึกทางการบัญชี
ที่นาเช่ือถือ ตลอดจนการกําหนดวิธีการ เพื่อใหมั่นใจวา
รายการหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนไดรับการอนุมัติโดยผูบริหาร 
รายการหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นไดรับการจดบันทึกอยาง
ถูกตองตามหลักการบัญชี การเปลี่ยนแปลงหรือโยกยาย
สินทรัพยตองไดรับการอนุมัติโดยผูบริหาร การเปรียบเทียบ
ขอมูลทางการบัญชีกับสินทรัพยที่มีอยู ในกิจการไดกระทํา
เปนคร้ังคราวตามกําหนดเวลาที่เหมาะสม และผลตางท่ี
เกิดข้ึนไดรับการเอาใจใสจากผูบริหาร

การควบคุมทางการบัญชีเปนระบบวิธี หรือกระบวน-
การปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให 
ผูประกอบการและพนักงานระดับปฏิบัติเกิดความม่ันใจตาม
สมควรวาการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค เชน รายงาน
ทางการเงินมีความถูกตอง เช่ือถือได เเละการดําเนินงาน
มีประสิทธิผล

แนวคิดพ้ืนฐานของการควบคุมทางการบัญชีทําใหเกิด
ลักษณะพื้นฐานในการควบคุม ดังนี้

■ การมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรแตละคน และ
ตองใหพนักงานเขาใจในภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ถาเปน
ไปได กิจการจะจัดใหมีการแบงแยกหนาที่ลักษณะงาน
ที่สําคัญบางอยาง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนทางดานการควบคุม 
อยางไรกต็าม การบรหิารงานในหลาย ๆ  เรือ่งของธรุกจิ SMEs 
มักตัดสินใจและกระทําโดยผูประกอบการคนเดียว ในบาง
กรณีผู ประกอบการไดจางพนักงานเขามาชวยบริหารงาน
แตจํานวนบุคคลากรก็มีไมมากนัก หลักการควบคุมทางดาน
การแบงแยกหนาท่ีจึงอาจใชไมไดผล ผูประกอบการจึงตอง
เขาไปควบคุมดูแลกิจการและรายการตาง ๆ  ดวยตนเองอยาง
ใกลชิด เชน เขาไปดูแลเรื่องการอนุมัติสินเช่ือ การเก็บเงิน
จากลูกหนี้ และการจายชําระหนี้คาสินคา เปนตน

■ รายการหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นตองไดรับการอนุมัติ
จากผูบริหาร ผูบริหารควรสอบทานและอนุมัติรายการตาง ๆ  Do
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กอนที่จะดําเนินการตอไป การอนุมัติถือเปนการควบคุม
ภายในที่สําคัญอยางหนึ่ง เชน การอนุมัติการจายเงิน การ
อนุมัติการส่ังซื้อสินคา การอนุมัติการจําหนายสินทรัพย

■ กิจการสามารถจดบันทึกรายการโดยใชแบบฟอรม
ทางการบัญชีอยางงาย ๆ  เพื่อใหแนใจวากิจการไดบันทึก
รายการอยางถูกตองทั้งจํานวนเงินและประเภทรายการ
แบบฟอรมทางการบัญชีดังกลาว เชน ทะเบียนคุมสินทรัพย 
ทะเบียนคุมเช็ค ใบสําคัญจาย ใบรับสินคา หรือใบอนุมัติ
รายการตาง ๆ  

■ ผูบริหารตองจัดใหมีการตรวจนับสินทรัพยที่มีอยู 
ในกิจการแลวเปรียบเทียบกับยอดท่ีบันทึกไวในสมุดบัญชี 
เชน การตรวจนับสินคา เงินสด และอุปกรณ เปนตน การ
เปรียบเทียบดังกลาวชวยใหผูบริหารทราบวาขอมูลท่ีปรากฏ
ในสมุดบัญชีแสดงถึงรายการท่ีมีอยูจริง กรณีที่มีผลแตกตาง
ระหวางยอดท่ีตรวจนับไดกับยอดตามบัญชี ผูบริหารควร
ตระหนักวามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม และตองหาทางแกไข
ตอไป

■ การจัดทําบัญชีสําหรับธุรกิจ SMEs โดยมีขอบเขต
ที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการเปนเร่ืองสําคัญ ผูบริหาร
สามารถนําโปรแกรมสําเร็จรูปที่ไมซับซอนมาชวยในการ
บันทึกบัญชี โปรแกรมสําเร็จรูปดังกลาวเปนโปรแกรม
มาตรฐานท่ัว ๆ  ไป ซึ่งนักบัญชีสามารถเรียนรูได กิจการ
สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําบัญชี งบการเงิน 
และรายงานเพ่ือการบริหารไดอยางทันเวลา ตัวอยางของ
งบการเงินและรายงานทางการเงินดังกลาวไดแก งบแสดง
ฐานะการเงิน หรืองบดุล งบกําไรขาดทุน รายงานยอดขาย 
รายงานวิเคราะหอายุหน้ี และรายงานสินคาคงเหลือ เปนตน 
สิ่งที่สําคัญประการหน่ึงของธุรกิจ SMEs คือ การบันทึกบัญชี
อยางเปนระบบ ผูประกอบการไมควรนํารายรับ-รายจาย
สวนตัวไปรวมกับกิจการ เนื่องจากผูประกอบการจะไมทราบ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีแทจริงของกิจการ
ผูประกอบการควรใชขอมูลทางการบัญชี เพ่ือประโยชนใน
การวางแผนและตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ ตัวอยางเชน 
บัญชีรับ-จายเงินสดถือเปนเร่ืองจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง

ในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ผูประกอบการ
จะทราบถึงจํานวนเงินสดท่ีกิจการมีอยูเพ่ือจับจายใชสอยได 
หรือ ชวยใหผูประกอบการสามารถประมาณคาใชจายตาง ๆ  
ในอนาคตไดอีกดวย

การใช�ประโยชน�จากข�อมูลทางการบัญชี
ขอมูลทางการบัญชีเปนขอมูลภายในกิจการท่ีชวย

ผูประกอบการดําเนินงานไปไดดวยดี ขอมูลทางการบัญชี
อยางงาย ๆ  ที่ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ไดใชประโยชน 
คือ รายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบดวย งบการเงินและ
ขอมลูอืน่ ๆ  ทางการเงิน งบการเงินจดัทําข้ึนโดยมีวตัถุประสงค
เพื่อได ข อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งเปน
ประโยชนตอผูประกอบการในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

โดยทั่วไป ธุรกิจ SMEs มักปดบัญชีปละครั้ง เพื่อนําสง
งบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาและย่ืนเสียภาษีอากร 
ผูประกอบการธุรกิจ SMEs สวนใหญมักจางใหสํานักงาน
รับทําบัญชีจัดทําบัญชีและหาผูสอบบัญชีให อยางไรก็ตาม 
ผู ประกอบการที่เห็นความสําคัญของขอมูลทางการบัญชี
ก็ควรติดตามการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อนํามาใช
ประโยชนในการดําเนินงาน ผูประกอบการควรใชประโยชน
จากงบการเงิน ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุล หมายถึง งบท่ีแสดง
ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ผูประกอบการ
สามารถทราบฐานะการเงินของกิจการ โดยวิเคราะหรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน เชน วิเคราะหสวนประกอบของ
สินทรัพย หนี้สิน และสวนของ เจาของ ณ วันใดวันหนึ่ง 
รายการในงบการเงินท่ีผู ประกอบการควรใหความสนใจ 
ไดแก

เงินสดเปนสินทรัพยที่มีสภาพคลองท่ีสุดของกิจการ
สิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง คือ ผู ประกอบการควรแยกเงินสด
สวนตัวออกจากเงินสดของกิจการอยางเด็ดขาด ในกรณีที่
ผู ประกอบการยืมเงินจากกิจการ หรือในทางตรงกันขาม 
กิจการควรบันทึกบัญชีเปนลูกหนี้เงินยืม หรือ เจาหนี้เงินยืม Do
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การจัดทําบัญชีเงินสดควรใหชัดเจนไมปะปนกัน เพื่อให
กิจการทราบฐานะที่แทจริงของเงินสดในมือ ในกรณีที่กิจการ
มีเงินฝากธนาคาร กิจการควรจัดทํางบกระทบยอดเงินฝาก
ที่ธนาคารกับยอดเงินฝากตามบัญชี เพ่ือใหแนใจวา รายการ
ที่เกี่ยวของไดนํามาบันทึกบัญชีท้ังหมดโดยครบถวน

สินคาคงเหลือ กิจการตองจัดทําบัญชีคุมสินคาคงเหลือ
และตองคอยดูแลไมใหมีสินคาคงเหลือมากเกินไป เนื่องจาก
จะทําใหเกิดภาระคาใชจายมากข้ึน ในขณะเดียวกันกิจการ
ตองไมใหสินคาขาดมือ นอกจากนี้ การตรวจนับสินคา
คงเหลือเพื่อเปรียบเทียบปริมาณที่มีอยูจริงกับยอดตามบัญชี
นับเปนมาตรการในการควบคุมที่สําคัญอยางหน่ึง

เงินสดและสินคาคงเหลือสําหรับธุรกิจ SMEs ถือวา
เปนหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจ กลาวคือ เงินสดถือเปน
สินทรัพยที่กิจการจะตองบริหารจัดการใหมีอยางเหมาะสม
และเพียงพอในการจายชําระคาสินคาหรือคาใชจายตาง ๆ  
หากกิจการขาดสภาพคลอง มีเงินสดไมเพียงพอจะสงผล
กระทบตอความนาเช่ือถือของกิจการ กิจการควรบริหาร
จัดการสินคาคงเหลือใหมีความเหมาะสม หากสินคาคงเหลือ
มีนอยไปอาจสงผลใหสงสินคาไมทันตามความตองการของ
ลูกคา ซึ่งมีผลตอแผนการตลาดของกิจการ ในกรณีตรงขาม 
หากมีสินคาคงเหลือจํานวนมากเกินไป กิจการจะเสียโอกาส
ของเงินลงทุนที่จมในสินคาคงเหลือ และยังตองแบกรับภาระ
คาใชจายดูแลรักษาอีกดวย

เงนิเบกิเกนิบัญชีธนาคารและกูยมื ซึง่เปนแหลงเงนิทนุ
ของกิจการแหลงหนึ่ง กิจการไมควรหักกลบรายการที่เปน
เงินฝากธนาคารกับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เนื่องจาก
ลักษณะของรายการดังกลาวแตกตางกัน กลาวคือ เงินฝาก
ธนาคารเปนสินทรัพยของกิจการในขณะท่ีเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารเปนหน้ีสินของกิจการ ผูประกอบการตองพิจารณา
วาจะจัดหาแหลงเงินทุนมาจากแหลงใด โดยมีตนทุนของ
เงินทุนตํ่าที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหผลประกอบการของกิจการมีกําไร

ลูกหน้ีการคา กิจการควรจัดทํารายละเอียดของลูกหนี้
การคาเพ่ือประโยชนในการติดตามการรับชําระหน้ี ตลอดจน
จัดทํางบวิเคราะหอายุหน้ี ผู ประกอบการตองพยายาม

ติดตามการชําระหนี้ไมใหลูกหนี้คางนานเพื่อใหกิจการมี
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน

เจ าหน้ีการคา ถือเปนแหลงเงินทุนอีกแหลงหนึ่ง 
เนื่องจากแทนท่ีกิจการตองจายซื้อสินคาทันที กลับไดสินคา
ไปผลิตหรือขายกอน โดยยังไมตองจายเงินสด กิจการควร
พิจารณาระยะเวลาการใหเครดิตลูกหนี้ ใหสัมพันธกับ
ระยะเวลาที่ไดรับเครดิตจากเจาหนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชนใน
การหมุนเงิน กิจการควรจัดทํารายละเอียดของเจาหนี้การคา
และวันครบกําหนดชําระดวย เพื่อประโยชนในการควบคุม

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ กิจการควรทําทะเบียน
คุมสินทรัพยถาวร และมีมาตรการท่ีทําใหแนใจวาสินทรัพย
ดังกลาวอยูครบ ในทางบัญชีกิจการจะคิดคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยถาวร เปนคาใชจาย ตามระยะเวลาโดยประมาณ
ของอายุการใชประโยชนของสินทรัพย

สวนของเจาของ ซึ่งอาจประกอบดวยทุนเรือนหุน 
กําไรสะสมท่ีกิจการทํามาหาได ทุนจดทะเบียนในงบดุลควร
แสดงยอดที่แทจริงตามที่ไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย

การมีระบบการควบคุมและระบบบัญชีที่ดีจะชวยให
ธรุกจิ SMEs ดาํเนนิไปไดดวยความราบรืน่ ระบบการควบคมุ
ชวยใหเงินทองไมรั่วไหล และ การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล 
ระบบบัญชีที่ดีช วยใหกิจการสามารถประเมินฐานะและ
ผลการดําเนินงานของตนเองได ซึ่งจะสงผลตอการกําหนด
กลยุทธตาง ๆ  ในการแขงขันใหประสบผลสําเร็จ

งบกําไรขาดทุน หมายถึง งบแสดงผลการดําเนินงาน
ของกิจการสําหรับงวดเวลาหนึ่ง เพื่อสรุปใหเห็นวา เมื่อ
เปรียบเทียบรายไดและคาใชจายสําหรับงวดเวลานั้นแลว 
กิจการมีกําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาไร ผูประกอบการสามารถ
ใชงบกําไรขาดทุนในการวิเคราะหตนทุน ตลอดจนพิจารณา
วาจะลดหรือเพิ่มคาใชจายรายการใด หรือจะเนนการขาย
สินคาประเภทใด

บัญชีรับ-จายเงินสด แสดงถึงการไดมาและใชไป
ของเงินสด ซึ่งเปนเรื่องที่จําเปนมากในการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการ ทั้งนี้เพ่ือใหผู ประกอบการทราบถึง
เงินสดท่ีกิจการมีอยูเพื่อประโยชนในการวางแผนเงินสดDo
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กฎหมายท่ีเก่ียวของหลายฉบับกลาวถึงความรับผิดชอบ
ของผูบริหารตอการจัดทํารายงานการเงิน ตัวอยางเชน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีหลักการที่สําคัญ
โดยกําหนดใหนิติบุคคลมีหนาที่จัดทํา และกําหนดความ
รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีของธุรกิจ โดยแบงแยกหนาที่
และความรับผิดชอบของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีและผูทําบัญชี
อยางชัดเจน โดยผูมีหนาที่จัดทําบัญชี หมายถึง ผูมีหนาท่ี
จัดใหมีการทําบัญชี ซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมาย คือ ตองจัด
ทําใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้ง
ตองสงมอบเอกสารที่ใช ประกอบการลงบัญชีใหถูกตอง
ครบถวน เพ่ือใหบัญชีที่จัดทําขึ้นแสดงผลการดําเนินงาน 
ฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินตามความ
เปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี และตองจัดใหมีการ
ตรวจสอบงบการเงิน โดยมีผู สอบบัญชีรับอนุญาตแสดง
ความเห็นตองบการเงิน รวมทั้งตองจัดใหมีผูทําบัญชี ซึ่งเปน
ผูที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด และมีหนาที่ควบคุม
ดูแลผู ทําบัญชีใหจัดทําบัญชีใหตรงตอความเปนจริงและ
ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี

การรายงานขอมลูทางการเงินสาํหรบัธรุกจิ SMEs มคีวาม
สําคัญไมแตกตางไปจากธุรกิจรูปแบบอื่น กิจการสามารถนํา
ขอมูลในรายงานทางการเงินมาใชในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของกิจการที่ผานมาในอดีต และใชประกอบการ
ตัดสินใจสําหรับการกําหนดแผนงานหรือกลยุทธในอนาคต

การรายงานทางการเงินที่โปรงใสเปนปจจัยสําคัญ
อยางหนึ่งของความสําเร็จของธุรกิจ SMEs รายงานทาง
การเงินที่เผยแพรต องแสดงภาพที่ถูกตองและครบถวน
เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ 
ขอมลูทีเ่ปดเผยตอบคุคลภายนอกตองเปนขอมลูตามกฎเกณฑ 
ขอกําหนดที่เหมาะสม และมาตรฐานที่เกี่ยวของ นั่นคือ
ในสวนท่ีเกี่ยวกับรายงานการเงินจะมีกฎเกณฑที่เปนเหมือน
ไมบรรทัดใหกิจการปฏิบัติตามสําหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้น
ธุรกิจ SMEs เองและผูมีสวนไดเสียอื่นลวนตองการทราบวา
รายงานทางการเงินที่จัดทําข้ึนมาน้ัน เปนไปตามไมบรรทัด
หรือมาตรวัดที่ควรจะเปนหรือไม

ไมบรรทัดหรือมาตรวัดที่กลาวถึงนี้ นักบัญชีเรียกวา 
มาตรฐานการบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับธุรกิจ SMEs คือ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีส วนไดเสีย
สาธารณะ (TFRS for NPAEs) หรือเรียกวาชุดเล็ก ซึ่ง
กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ในป 
พ.ศ. 2554 ภาพรวมของ TFRS for NPAEs จํานวน 22 
บท วามีความสัมพันธและเกี่ยวของกัน ซึ่งแบงออกไดเปน 
5 สวน ดังนี้

สวนที่ 1 เรื่องท่ัวไป ประกอบดวย
 บทที่ 1 ความเปนมาและวัตถุประสงค
 บทที่ 2 ขอบเขต
 บทที่ 3 กรอบแนวคิด
 บทที่ 22 การถือปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง

และวันถือปฏิบัติ
สวนที่ 2 งบการเงิน ประกอบดวย
 บทที่ 4 การนําเสนองบการเงิน
 บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

บัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และการแก ไข
ขอผิดพลาด

สวนที่ 3 สินทรัพย ประกอบดวย
 บทที่ 6 เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด
 บทที่ 7 ลูกหนี้
 บทที่ 8 สินคาคงเหลือ
 บทที่ 9 เงินลงทุน
 บทที่ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
 บทที่ 11 สินทรัพยไมมีตัวตน
 บทที่ 12 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
 บทที่ 13 ตนทุนการกูยืม
สวนที่ 4 สินทรัพยและหน้ีสิน ประกอบดวย
 บทที่ 14 สัญญาเชา
 บทที่ 15 ภาษีเงินได
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 บทที่ 16 ประมาณการหนี้สินและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้น

 บทที่ 17 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน

สวนที่ 5 รายไดและคาใชจาย ประกอบดวย
 บทที่ 18 รายได
 บทที่ 19 การรับรูรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพย
 บทที่ 20 สัญญากอสราง
 บทที่ 21 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ

มาตรฐานการบัญชีอีกชุดหนึ่งที่จะมีผลกระทบตอธุรกิจ 
SMEs คอื “มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม” (International 
Financial Reporting Standards for Small and 
Medium-sized Entities) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ  วา IFRS 
for SMEs

IFRS for SMEs มีที่มาจากไหน
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

(IASB: International Accounting Standards Board) 
ไดจัดทํามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับสมบูรณ เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดกําหนด
นโยบายวาจะนํา IFRS for SMEs ฉบับป ค.ศ. 2015 นี้
มาใชในประเทศไทยใน ป พ.ศ. 2561 นี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ SMEs นี้
เริ่มมีแนวคิดและศึกษาวิจัยมาตั้งแตป พ.ศ. 2546 จนออกมา
เปนมาตรฐานคร้ังแรกในป พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อลดภาระในการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ
ขนาดเล็ก (ไมวาจะเปนการวัดมูลคา การรับรูรายการ และ
การเปดเผยขอมูล) จากน้ันก็ไดใชมาตลอดจนกระท่ังมีการ
เปล่ียนแปลง โดยเร่ิมตั้งแตชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ หรือ 

IASB ไดขอทราบขอมูลจากผูที่ไดนํา IFRS for SMEs ฉบับ
ป ค.ศ. 2009 ไปใชและนําขอมูลท่ีไดมาศึกษาวิจัยจน
ออกมาเปนรางมาตรฐานในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 และ
ขอความเห็นจากผูที่เกี่ยวของจนมีการเผยแพรสวนปรับปรุง
แกไขเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ผานมา

ลักษณะของ IFRS for SMEs
IFRS for SMEs ฉบับป ค.ศ. 2015 ที่ออกมาน้ี เปน

มาตรฐานท่ีรวมทุกเรื่องไวในฉบับเดียวกัน (Stand Alone) 
ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาํหรบักจิการท่ีไมมสีวนไดเสยีสาธารณะ (TFRS for NPAEs) 
ที่ประเทศไทยใชอยูในปจจุบัน โดย IFRS for SMEs ฉบับ
ป ค.ศ. 2015 นี้มีจํานวน 246 หนา แบงออกเปน 35 บท 
ดังนี้

บทท่ี เรื่อง
 1 กิจการขนาดกลางและขนาดยอม
 2 แนวคิดและหลักการ
 3 การนําเสนองบการเงิน
 4 งบแสดงฐานะการเงิน
 5 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกําไรขาดทุน
 6 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของและ

งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม
 7 งบกระแสเงินสด
 8 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 9 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 10 นโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี 

และขอผิดพลาด
 11 เครื่องมือทางการเงินข้ันพื้นฐาน
 12 ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินอื่น
 13 สินคาคงเหลือ
 14 เงินลงทุนในบริษัทรวม
 15 เงินลงทุนในการรวมคา
 16 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

 17 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
 18 สินทรัพยไมมีตัวตนนอกเหนือจากคาความนิยมDo
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บทความวิชาการ

บทที่ เรื่อง
 19 การรวมธุรกิจและคาความนิยม
 20 สัญญาเชา
 21 ประมาณการหน้ีสิน และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน
 22 หนี้สินและสวนของเจาของ
 23 รายได
 24 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 25 ตนทุนการกูยืม
 26 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
 27 การดอยคาของสินทรัพย
 28 ผลประโยชนของพนักงาน
 29 ภาษีเงินได
 30 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
 31 ภาวะเงินเฟอรุนแรง
 32 เหตุการณภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
 33 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน
 34 กิจกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะ
 35 การเปล่ียนแปลงสูมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดยอม

  อภิธานศัพท

สรุป
แมวากิจการ SMEs ไมใชกิจการขนาดใหญแตเน่ืองจาก

มปีรมิาณมากทีส่ดุในประเทศ จงึทาํใหมคีวามสาํคญัตอระบบ
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการธุรกิจ SMEs ยอมตองการ
ใชขอมูลทางบัญชีที่มีความเหมาะสม เพื่อใชในการตัดสินใจ
และควบคุมในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จไมตาง
จากบริษัทขนาดใหญอื่น นอกจากน้ันรายงานทางการเงิน
ของ SMEs ก็ตองจัดทําตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อที่จะ
ทําใหขอมูลหรือรายงานทางการเงินของ SMEs เองเปนที่
นาเช่ือถือ อันกอใหเกิดประโยชนอยางมากมายแกระบบ
เศรษฐกิจ

เอกสารอ�างอิง
ภาษาไทยและการแปล
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