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หลักการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปมาก หลังจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ไดกําหนดใหมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะมีผลบังคับใชตั้งแตป พ.ศ. 2554 

กอรปกับกิจการที่ไมมีส วนไดเสียสาธารณะครอบคลุมกิจการที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของขนาดของกิจการ

ประเภทของธุรกิจและความซับซอนของรายการคาตางๆ จนเปนผลใหมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ

ที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะที่ใชอยูไมรองรับการรายงานทางการเงินของกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะได บทความนี้

มีวัตถุประสงคในการระบุประเด็นที่เปนปญหาหรือชองโหวของการปฏิบัติใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ

กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะฉบับปจจุบัน และนําเสนอแนวทางโครงสรางที่เปนไปไดที่จะใชพัฒนาปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม
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The general accounting principles and guidelines have been changed and developed significantly 

since the Federation of Accounting Professions (FAP) issued the Thai Financial Reporting Standards for 

Non-Publicly Accountable Entities (TFRS for NPAEs) and put into effect in 2011. However, the current TFRS 

for NPAEs cannot support the entities’ financial reporting given that the NPAEs cover those of entities 

diversified by size, type of business, and level of business complexity. This article is to identify problematic 

issues or loopholes of accounting practices on the current TFRS for NPAEs and to propose the possible 

structures used for further developing the new TFRS for NPAEs.
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บทนํา
ในปจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่ใหกิจการนําไปปฏิบัติใชสองชุด คือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีส วนได  เสีย
สาธารณะ (Publicly Accountable Entities: PAEs)
และกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (Non-Publicly 
Accountable Entities: NPAEs) สภาวิชาชีพบัญชีฯ
มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนที่กําหนดใหมาตรฐาน
การบัญชีสําหรับกิจการ PAEs เปนไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ (International 
Financial Reporting Standards: IFRSs) สําหรับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ NPAEs 
สภาวิชาชีพบัญชีฯยังเล็งเห็นประโยชนของการจัดทํารายงาน
ทางการเงิน แตในขณะเดียวกันก็ตองการแบงเบาภาระ
ในการจัดทํารายงานทางการเงินใหแกกิจการที่ไม ได มี
สวนไดเสียตอสาธารณะจึงไดกําหนดมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการ NPAEs (Thai Financial 
Reporting Standard for Non-Publicly Accountable 
Entities: TFRS for NPAEs)ใหมีผลบังคับใชตั้งแตป
พ.ศ. 2554 โดยมาตรฐานมุ งเนนการลดความซับซอนใน
เรื่องของการวัดมูลคามูลคายุติธรรมของบางรายการและ
การนําเสนอรายการบางรายการที่ยุ งยาก อยางไรก็ตาม
เมื่อมีการปฏิบัติ ใช มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการ NPAEs มาเปนระยะเวลาหนึ่ง แนวคิด
ทางการบัญชีไดมีการพัฒนาและปรับเปล่ียนอยางตอเน่ือง 
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีตางๆ ก็มีการ
พัฒนาจนสามารถทําใหการวัดมูลคาหรือการจัดทํารายงาน
ทางการเงินที่เคยมีปญหาอาจทุเลาลงได

อีกประเด็นหนึ่ง คือขอบเขตของกิจการท่ีไมมีสวน
ไดเสียสาธารณะกวางขวางมาก ไมว าจะพิจารณาจาก
ขนาดของกิจการ ประเภทของธุรกิจและความซับซอนของ

รายการคาตางๆ ในมุมของขนาดของกิจการนั้นคนท่ัวไป
มักมีแนวคิดวากิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะเปนกิจการ
ขนาดเล็กเทานั้น แตแทจริงแลวกิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย
สาธารณะครอบคลุมตั้งแตกิจการขนาดเล็กมาก ไปจนถึง
กิจการที่มีขนาดใหญมากทีเดียวท่ีมีลักษณะสอดคลองตาม
นิยามของกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ

นอกจากน้ี ประเภทของธุรกิจของกิจการท่ีไมมีสวน
ไดเสียสาธารณะก็มีความหลากหลายมากตั้งแตกิจการ
ซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการบริการตางๆ รวมไปถึง
กิจการท่ีมีกิจกรรมเฉพาะ เชน เกษตรกรรมหรือการสํารวจ
แหลงทรัพยากรแร เปนตน ในสวนของความซับซอน
ของรายการคาเปนที่ประจักษกันในปจจุบันวารูปแบบหรือ
โมเดลการทําธุรกิจได มีการเปลี่ยนแปลงไปการคาขาย
ออนไลนทําใหเหมือนโลกเล็กลงและไรพรหมแดน กิจการ
ท่ีไม มีส วนได  เสียสาธารณะสามารถทําการตลาดและ
ขายสินคาไปยังประเทศตางๆ ไดงายข้ึน สกุลเงินที่ใชใน
การดําเนินงานมีความหลากหลายมากขึ้น กิจการยังตอง
ทําการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ที่ไดจากการคาขายดวย นอกจากน้ี ในบางโอกาสกิจการ
ที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
หรือมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา รายการคาหรือธุรกรรม
ที่กลาวมานี้ไมมีระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะฉบับ พ.ศ. 2554 
ซึ่งอาจสงผลใหงบการเงินนั้นอาจไมสะทอนภาพออกมา
ไดอยางครบถวน

วัตถุประสงคของบทความนี้ คือสรุปประเด็นสําคัญ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่
ไมมีสวนไดเสียสาธารณะที่ใชอยูในปจจุบัน พรอมทั้งระบุ
ประเด็นปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติใช รวมทั้งการนําเสนอ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ในอนาคต
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โครงสร�างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ

ประเด็นสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการท่ีไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ 2554

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรบักจิการ NPAEs 
ที่มีผลบังคับใชตั้งแตป พ.ศ. 2554 พัฒนาขึ้นตามแนวทาง
มาตรฐานการบัญชีหรือการรายงานทางการเงินท่ีประกาศใช
กอนหนาป พ.ศ. 2554 ซึ่งชวงกอนหนานั้นประเทศไทย
มีประกาศยกเว นใหบริษัทที่ไม ใช บริษัทมหาชนไมต อง
ปฏิบัติใชมาตรฐานการบัญชีจํานวน 8 ฉบับที่ในขณะน้ัน
ถูกมองวามีความยุงยากและซับซอน ตารางท่ี 1 แสดง
รายการมาตรฐานการบัญชีที่ยกเวนดังกลาว

นอกจากน้ี ในชวงกอนหนาน้ัน แนวคิดการวัดมูลคา
ทางการบัญชียังเนนที่ความเชื่อถือไดการวัดมูลคารายการ
ตางๆ มีการใชวิธีราคาทุนเปนพื้นฐาน แตก็เริ่มมีการ
พิจารณาการดอยคาของสินทรัพยและเทคนิคการวัดมูลคา
ของรายการสินทรัพยและหนี้สินบางรายการตลอดจนวิธี
มูลคายุติธรรม แตหลักการดังกลาวยังจัดวามีความยุงยาก
และซับซอน ดังนั้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการ NPAEs ที่มีผลบังคับใชตั้งแตป พ.ศ. 2554 
จึงพัฒนาข้ึน เพ่ือลดทอนความยุงยากในการจัดทํารายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมไดมีสวนไดเสียสาธารณะ
หรืออีกนัยหน่ึงคือกิจการท่ีมีการใชประโยชนจากรายงาน
ทางการเงินอยูในวงจํากัด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการ NPAEs ประกอบไปดวยเนื้อหาและประเด็น
ทางบัญชีทั้งหมด 22 บทตามที่สรุปในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 1 มาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการยกเวนใหกับ
บริษัทที่ไมใชบริษัทมหาชน

มาตรฐานการบัญชีที่ได�รับการยกเว�น

1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7

เรื่อง งบกระแสเงินสด

2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14

เรื่อง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24

เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกัน

4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

6 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31

เรื่อง สวนไดเสียในกิจการรวมคา

7 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36

เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

8 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107

เรื่อง การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ

เครื่องมือทางการเงิน

ตารางท่ี 2 สรุปสาระสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 2554

บทท่ี เร่ือง เน้ือหาแนวคิดและวิธีการบัญชี

1 ความเปนมาและวัตถุประสงค เพื่อลดความซับซอนจากการใชแนวคิดมูลคายุติธรรม ซึ่งนําไปสูการลดตนทุน

ในการจัดทํารายงานการเงิน

2 ขอบเขต ใชกับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ โดยมียอหนาที่ 8 ระบุวาในกรณีท่ีกิจการ

ที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ ไมประสงคที่จะจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใหกิจการจัดทํารายงานทางการเงินตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ทุกฉบับโดยปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 2554 (ตอ)

บทที่ เร่ือง เน้ือหาแนวคิดและวิธีการบัญชี

3 กรอบแนวคิด เนนรายงานการเงินที่มีวัตถุประสงคทั่วไปโดยมีลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานคือเช่ือถือได

และเกี่ยวของกับการตัดสินใจและลักษณะคุณภาพเสริมคือเปรียบเทียบได ยืนยันความ

ถูกตองได ทันตอเวลาและเขาใจได

4 การนําเสนองบการเงิน งบการเงินที่สมบูรณประกอบดวย

• งบแสดงฐานะการเงิน

• งบกําไรขาดทุน

• งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

5 การเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและ

การแกไขขอผิดพลาด

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีใหใชวิธีปรับยอนหลัง

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีใหใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป

การแกไขขอผิดพลาดที่สําคัญใหใชวิธีปรับยอนหลัง

6 เงินสดและรายการเทียบเทา             

เงินสด

ใหความหมายของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพื่อที่จะนําไปแสดงรายการ

ในงบการเงินไดอยางถูกตอง

7 ลูกหนี้ วัดดวยมูลคาที่จะไดรับ โดยระบุวิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญไว 3 วิธี คือ

• วิธีอัตรารอยละของยอดขายสุทธิ

• วิธีอัตรารอยละของลูกหน้ี

• วิธีพิจารณาลูกหนี้เปนแตละราย

8 สินคาคงเหลือ วัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

9 เงินลงทุน เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ใชวิธีมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นสุด

รอบระยะเวลาการรายงาน

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่กิจการต้ังใจจะถือจนครบกําหนด ใชวิธีราคาทุนตัดจําหนาย

เงินลงทุนในบริษัทยอย ใชวิธีราคาทุน

เงินลงทุนในบริษัทรวม ใชวิธีราคาทุน

เงินลงทุนในบริษัทรวมคา ใชวิธีราคาทุน

10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ วัดมูลคาภายหลังดวยวิธีราคาทุน หักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการลดลงของมูลคา 

(ถามี) เทานั้น ไมมีทางเลือกใหใชวิธีการตีราคาใหม
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โครงสร�างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ

ตารางท่ี 2 สรุปสาระสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 2554 (ตอ)

บทท่ี เร่ือง เน้ือหาแนวคิดและวิธีการบัญชี

11 สินทรัพยไมมีตัวตน วัดมูลคาภายหลังดวยวิธีราคาทุน หักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการลดลงของ

มูลคา (ถามี) ไมมีทางเลือกใหใชวิธีการตีราคาใหม

12 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน วัดมูลคาภายหลังดวยวิธีราคาทุน หักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการลดลงของ

มูลคา (ถามี) ไมอนุญาตใหใชวิธีมูลคายุติธรรม

อาจเปดเผยมูลคายุติธรรมหากสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ

13 ตนทุนการกูยืม ใหรวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย

14 สัญญาเชา จําแนกสัญญาเชาตามความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีพึงไดรับจากสินทรัพย

สัญญาเชาการเงินใหรับรูสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของ

สัญญาเชาดําเนินงานใหรับรูเงินที่รับ (จาย) เปนรายได (คาใชจาย) ตามเกณฑเสนตรง

ตลอดอายุสัญญา

15 ภาษีเงินได ใหใชวิธีภาษีเงินไดคางจาย

หากประสงคจะรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีใหถือปฏิบัติตาม

ขอกําหนดทุกขอในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TAS 12 ภาษีเงินได)

อยางสมํ่าเสมอ

16 ประมาณการหน้ีสินและ

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ใหรับรูโดยดวยจํานวนประมาณการท่ีดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจายชําระภาระ

ผูกพันในปจจุบัน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

หากประสงคจะรับรูประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนของพนักงานตามแนวทาง

ที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TAS 19 ผลประโยชนพนักงาน)

ใหถือปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขออยางสมํ่าเสมอ

17 เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานท่ีตองปรับปรุง

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานท่ีไมตองปรับปรุง

18 รายได การขายสินคาใหคํานึงถึงการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญใหผูซื้อ

การบริการใหรับรูรายไดตามขั้นความสําเร็จของงาน

19 การรับรูรายไดจากการขาย

อสังหาริมทรัพย

สามารถเลือกได 3 วิธี คือ

• รับรูเปนรายไดทั้งจํานวนเมื่อโอน

• รับรูเปนรายไดตามอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ (หากเขาเงื่อนไข)

• รับรูเปนรายไดตามเงินคางวดที่ถึงกําหนดชําระ (หากเขาเงื่อนไข)

20 สัญญากอสราง ใหรับรูรายไดคากอสรางและคาใชจายโดยอิงกับขั้นความสําเร็จของงาน
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บทความวิชาการ

ตารางที่ 2 สรุปสาระสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 2554 (ตอ)

บทที่ เร่ือง เน้ือหาแนวคิดและวิธีการบัญชี

21 ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ

เงินตราตางประเทศ คือเงินตราสกุลอื่น นอกเหนือจากสกุลเงินบาท

โดยไมแยกประเด็นเรื่องการรายงานและการดําเนินงาน และใหถือวาสกุลเงินหลัก

ของกิจการที่อยูในประเทศไทยเปนเงินบาทเทานั้น

22 การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง

และวันถือปฏิบัติ

–

ป�ญหาในการปฏิบัติใช�มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
สําหรับกิจการท่ีไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ 2554

เมื่อมีการปฏิบัติใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาํหรบักจิการทีไ่มมสีวนไดเสยีสาธารณะ 2554 สกัระยะหนึง่ 
จึงพบวาจากความหลายหลาย ไมวาจะเปนขนาดของกิจการ
หรือธุรกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นของกิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย
สาธารณะที่กลาวขางตน ทําใหมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะท่ีใชอยู 
ไม ครอบคลุมกับธุรกรรมหรือรายการคาที่มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่งสรุปประเด็นปญหา
ไดดังนี้

ประเด็นที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการ NPAEs ไมมีการกําหนดประเด็นทางบัญชีหลาย
ประเด็นที่สอดคลองกับแนวคิดหรือการรายงานทางบัญชีที่
เปนปจจุบัน ตารางท่ี 3 สรุปประเด็นทางบัญชีที่ไมไดกําหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมี
สวนไดเสียสาธารณะ 2554

ประเด็นที่ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการ NPAEs ไมมีการกําหนดไวโดยตรงในมาตรฐาน
แตเช่ือมโยงกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น เชน 
การนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ยอหนา
ที่ 45) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของ (ยอหนาที่ 46) และการแสดงรายการและการ
เปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (ยอหนาที่ 47) 

ตารางท่ี 3 ประเด็นทางบัญชีที่ไมไดกําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมี
สวนไดเสียสาธารณะ 2554

ประเด็นที่ เร่ือง

1 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2 งบกําไรสะสม

3 งบการเงินรวม

4 งบการเงินเฉพาะกิจการ

5 กําไรตอหุน

6 การดําเนินงานที่ยกเลิก

7 การบัญชีสําหรับอนุพันธที่ปองกันความเส่ียง

8 การรวมธุรกิจ

9 สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

10 โปรแกรมสิทธิพิเศษจากลูกคา

11 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

12 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

13 ภาวะเงินเฟอรุนแรง

14 เกษตรกรรม (สินทรัพยชีวภาพ)

15 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

16 ขอตกลงสัมปทานบริการ

17 การแปลงคางบการเงินของหนวยงานตางประเทศ
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โครงสร�างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ

เปนตน โดยในมาตรฐานระบุเพียงวาหากกิจการเห็นถึง
ประโยชนของการนําเสนอหรือเปดเผยขอมูลก็สามารถ
ทําได โดยปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเกี่ยวของในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่วาดวยเร่ืองน้ันๆ หรืออีกนัยหน่ึง 
คือหากกิจการประสงคจะนําเสนอหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว
ใหไปใชมาตรฐานการรายงานที่เกี่ยวของ ซึ่งใชสําหรับกิจการ 
PAEs นั่นเอง ตารางที่ 4 สรุปประเด็นที่มีการกลาวถึง
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ NPAEs 
2554 แตใหถือปฏิบัติตามขอกําหนดทุกขอในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินไทย (TFRSs for PAEs)

ตารางท่ี 4 ประเด็นที่มีการระบุใหถือปฏิบัติตามขอกําหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (TFRSs 
for PAEs)

ประเด็นที่ เร่ือง

1 งบกระแสเงินสด (ยอหนา 32)

2 การนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

(ยอหนา 45)

3 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน (ยอหนา 46)

4 การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ

เครื่องมือทางการเงิน (ยอหนา 47)

5 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (ยอหนา 300)

6 หนี้สินผลประโยชนของพนักงาน (ยอหนา 312)

7 งบการเงินระหวางกาล (ประกาศ 13/2555)

นอกจากนี้ ในยอหนาที่ 52 ของมาตรฐานการรายงาน
การเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 2554 ยัง
ระบุใหใชดุลยพินิจในการใชนโยบายบัญชีดังน้ี

“52. ในกรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
มิไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับรายการคา เหตุการณหรือ
สถานการณอื่นเปนการเฉพาะ กิจการตองใชดุลยพินิจในการ

เลือกใชนโยบายการบัญชีโดยอางอิง และพิจารณาการใช
นโยบายการบัญชีจากแหลงตางๆ ตามลําดับตอไปนี้

52.1 ขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่ระบุไวในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้สําหรับเรื่องที่คลายคลึงและ
เกี่ยวของกัน

52.2 ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลในงบการเงิน
คํานิยามและการรับรูรายการ และการวัดมูลคาองคประกอบ
ของงบการเงิน ที่ระบุไว ในกรอบแนวคิดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้

52.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
(TFRSs) เฉพาะรายการน้ันๆ”

ผลของการระบุเชนนี้ทําใหกิจการ NPAEs ที่ตองการ
รายงานเรื่องที่ไมไดกําหนดไว ตองไปใชมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับกิจการ PAEs เต็มรูปแบบ ซึ่งมี
ทั้งขอดีและขอเสีย ขอดี คือกิจการ NPAEs ที่มีศักยภาพ
สามารถพัฒนาการรายงานทางการเงินใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลได สวนขอเสีย คือถาใชตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for 
PAEs เต็มรูปแบบทุกประการ ไมมีโอกาสลดทอนประเด็น
ตางๆ ใหซับซอนนอยลงไดเลย โดยเฉพาะในเรื่องของการ
เปดเผยขอมูล ซึ่งคอนขางมีความซับซอนมาก

ประเด็นที่ 3 เปนกรณีที่มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการ NPAEs ไดมีการกําหนดเร่ืองนั้นๆ
อยูแลว แตไมไดใหทางเลือกหรือวิธีการบัญชีที่ครอบคลุม
ธุรกรรมที่กิจการ NPAEs ประสงคจะใชทางเลือกนั้น เชน 
เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณกําหนดใหใชวิธีราคาทุน แต
ไมไดใหทางเลือกวิธีราคาท่ีตีใหม ดังนั้น หากกิจการ NPAEs 
มีความประสงคจะใชวิธีการตีราคาใหมสําหรับสินทรัพย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณก็ไมสามารถทําได ซึ่งในบางคร้ัง 
หากกิจการมีความประสงคที่จะแสดงมูลคาที่ดินอาคาร
และอุปกรณดวยมูลคายุติธรรม ทําใหตองเปลี่ยนไปใช TFRS 
for PAEs เต็มรูปแบบไมสามารถใช TFRS for NPAEs ได
อีกตอไป ตารางท่ี 4 แสดงวิธีการบัญชีที่ไมไดกําหนดเปน
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ทางเลือกไว หรือมีการกลาวถึง แตมีการปรับใชที่แตกตาง
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ PAEs

ตารางที่ 5 วิธีที่ไมใหเปนทางเลือกหรือไมสอดคลองกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปจจุบัน

ประเด็นที่ เร่ือง

1 การดอยคาของสินทรัพย

(กรณีเปนการดอยคาถาวร)

2 วิธีตีราคาใหมสําหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ

3 วิธีมูลคายุติธรรมสําหรับอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุน

4 เงินตราตางประเทศ

(สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน)

อน่ึง การที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ 
NPAEs มีการปรับลดการวัดมูลคาใหงายขึ้นไมไดหมายความ
วาไมเหมาะสม ที่จริงแลวการปรับลดทอนความซับซอน
ดังกลาวอาจเปนสิ่งที่พึงกระทํา เพื่อใหกิจการ NPAEs 
สามารถจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินไดโดยท่ีไมมี
ตนทุนที่สูงเกินไป อยางไรก็ตาม เมื่อเวลาเปลี่ยนไปวิธีการ
ดังกลาวควรนํามาพิจารณาใหมอีกคร้ังวามีความจําเปนและ
เหมาะสมหรือไม และสอดคลองกับกรอบแนวคิด หรือ
พัฒนาการทางบัญชีที่มีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม

โครงสร�างที่เป�นไปได�ในการปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม�มีส�วนได�เสีย
สาธารณะ

ในการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ ถาเทียบเคียง
กับการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของระหวาง
ประเทศสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (IFRS for 
SMEs) จะพบวามาตรฐานดังกลาวมีลักษณะที่สมบูรณ

ในตัว (Self-Contained) ซึ่งแตกตางจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ NPAEs ที่ใชอยูใน
ปจจุบันท่ีใหอางอิงกลับไปใช TFRS for PAEs ในประเด็น
ที่ไมมีระบุไว ดังนั้น ในการปรับปรุงเพ่ือยกรางมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับ NPAEs ครั้งนี้จึงควร
พิจารณาดวยว า 1) ตองการให มีความสมบูรณในตัว 
(Self-Contained) เหมือนมาตรฐานสากลหรือไม และ
2) ประเด็นทางบัญชีใดบางท่ีควรนํามาเพ่ิมเติมในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง

นอกจากน้ี การสํารวจเทียบเคียงการใชมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดยอมในภูมิภาคอาเซียนจะพบวามาเลเซียและสิงคโปร
มีการบังคับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS
for SMEs ในขณะท่ีฟลิปปนสมีมาตรฐาน 3 ระดับคือ
(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีสอดคลองกับ IFRS, 
(2) IFRS for SMEs และ (3) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของกิจการขนาดเล็กจิ๋ว (Micro-entities) ดังนั้น 
หากพิจารณาในเชิงโครงสรางของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับ NPAEs ที่จะปรับปรุงใหม ทางเลือกใน
การปรับปรุงทั้งหมดมีหลายทางเลือก แตผูเขียนขอนําเสนอ
ทางเลือกท่ีนาจะมีความเปนไปไดและมีเหตุผล ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 กําหนดมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับ NPAEs ที่ไมใช Self-Contained คือใช
โครงสรางแบบเดิมที่ เป นปจจุบันและกําหนดใหกิจการ 
NPAEs ที่ตองการนําเสนอรายการท่ีไมไดระบุในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับ NPAEs ใหถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRSs 
for PAEs)

ทางเลือกท่ี 2 กาํหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับ NPAEs ที่มีความสมบูรณในตัว (Self-Contained) 
คือมีการเพิ่มเนื้อหาใหครอบคลุมธุรกรรมตางๆ มากขึ้น
และใหทางเลือกวิธีปฏิบัติบัญชีที่เปนปจจุบันมากขึ้น
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โครงสร�างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ

ทางเลือกท่ี 3 กาํหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับ NPAEs ที่มีความสมบูรณในตัว (Self-Contained) 
และใหทางเลือกกิจการ NPAEs สามารถเลือกใช IFRS for 
SMEs ไดหากกิจการมีความประสงคที่จะใช

ทางเลือกที่ 4 กําหนดใหกิจการ NPAEs ใช IFRS for 
SMEs แตมีการปรับปรุงใหเขากับบริบทไทย และกิจการ
ที่มีขนาดเล็กมากและธุรกรรมไมซับซอน (Micro Entities) 
ใหใช TFRS for NPAEs ที่เปนโครงสรางเดิม ดังนั้น
ทางเลือกนี้จะทําใหมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
มี 3 ระดับ ทางเลือกทั้งหมดสามารถสรุปไดดังแสดงใน
ตารางที่ 6

ข�อดีและข�อเสียของแต�ละทางเลือก
ทางเลือกที่กลาวมาขางตนมีทั้งขอดีและขอเสีย ตาม

ลําดับดังตอไปน้ี
ทางเลือกท่ี 1 กาํหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สําหรับ NPAEs ใชโครงสรางแบบเดิมที่เปนอยูในปจจุบัน
และกําหนดใหกิจการ NPAEs ที่ตองการนําเสนอรายการ
ที่ไมไดระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ 
NPAEs ใหถือปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไทย (TFRSs for PAEs)

สิ่ งที่อาจมีผู มองว าเป นข อดีของทางเลือกนี้ คือ
ผูใชมาตรฐาน TFRS for NPAEs ไมตองทําความเขาใจ
หรือศึกษาใหม หากกิจการมีธุรกรรมที่ไมซับซอนมากนัก 
TFRS for NPAEs เดิมยังครอบคลุมธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนอยู
ทั้งหมด แตขอเสียคือมาตรฐาน TFRS for NPAEs ไมได
ครอบคลุมธุรกรรมหรือหลักการบัญชีบางเรื่อง หากกิจการ
ที่ไม มีส วนสาธารณะเกิดมีธุรกรรมดังกลาวก็ต องไปใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS for PAEs) 
เต็มรูปแบบ ไมมีโอกาสท่ีจะเลือกวิธีการบัญชีที่ง ายข้ึน
หรือลดระดับการเปดเผยขอมูลลงตามความจําเปนตามท่ี
ไดกลาวไวขางตน นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่มีการพัฒนาอยูอยางตอเน่ืองจนอาจทําใหการ

รายงานทางการเงินท่ีระบุใหมาตรฐาน TFRS for PAEs
ไมสอดคลองกับกรอบแนวคิดตามมาตรฐาน TFRS for 
NPAEs เดิมอีกตอไป

ทางเลือกท่ี 2 กาํหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับ NPAEs ที่มีความสมบูรณในตัว (Self-Contained) 
คือมีการเพิ่มเนื้อหาใหครอบคลุมธุรกรรมตางๆ มากขึ้น
และใหทางเลือกวิธีปฏิบัติบัญชีที่เปนปจจุบันมากขึ้น

ข อดีของทางเลือกท่ี 2 คือกําหนดมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสําหรับ NPAEs ที่มีความสมบูรณในตัว
ทําใหกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะใช TFRS for NPAEs 
ไดอยางครบถวนโดยไมตองขามไปใช TFRS for PAEs 
กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะมีทางเลือกในการรายงาน
การเงินเพ่ิมขึ้นทําใหกิจการมีโอกาสเลือกนโยบายบัญชีที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจหรือนาเช่ือถือมากขึ้น สวนกิจการ
ที่ยังไมพรอมกับทางเลือกใหมที่เพิ่มขึ้นก็สามารถใชนโยบาย
บัญชีแบบเดิมท่ียังคงไวใหเปนทางเลือกอยู  สวนขอเสีย
คือมาตรฐานจะดูมีความซับซอนขึ้น อีกประเด็น ซึ่งอาจเปน
ขอดอยหรือมองอีกมุมหนึ่งอาจเปนความทาทายในการ
กําหนดกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ของ
มาตรฐาน NPAEs ที่มีความสมบูรณในตัว เพราะการ
รวบรวมทางเลือกของวิธีการทางบัญชีที่หลากหลายและ
พัฒนามาจากชวงเวลาที่แนวคิดทางบัญชีที่แตกตางกัน
อาจทําให การกําหนดกรอบแนวคิดที่มีความสมํ่าเสมอ
ทําไดยากและวิธีการทางบัญชีที่กําหนดใน TFRS for NPAEs 
อาจไมสอดคลองกันเอง

ทางเลือกท่ี 3 กาํหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับ NPAEs ที่มีความสมบูรณในตัว (Self-Contained) 
และใหทางเลือกกิจการ NPAEs สามารถเลือกใช IFRS for 
SMEs ไดหากกิจการมีความประสงคที่จะใช

ทางเลือกท่ี 3 นี้เปนการเพ่ิมเติมขอปฏิบัติในทางเลือก
ที่ 2 โดยให IFRS for SMEs เปนทางเลือก ขอดีของ
ทางเลือกที่ 3 คือทําใหกิจการขนาดเล็กมีรายการไมซับซอน
สามารถใช TFRS for NPAEs ที่มีความสมบูรณในตัว
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(Self-Contained) ตามที่กลาวถึงในทางเลือกที่ 2 แตก็
ใหทางเลือกสําหรับกิจการที่มีความพรอมในการใช IFRS
for SMEs สามารถที่จะเลือกนํามาปฏิบัติใชได ซึ่งจะเปน
ประโยชนกับกิจการท่ีประสงคหรือวางแผนจะระดมทุน
จากสาธารณะทําใหไดมีการเตรียมความพรอมในระดับหน่ึง
กอนที่จะตองใช TFRS for PAEs หรือกิจการท่ีมีบริษัทใหญ
อยู ตางประเทศและบริษัทใหญนั้นใช IFRS for SMEs
ก็สามารถเลือกใชไดทําใหไมตองปรับงบการเงินกอนสงไป
ทํางบการเงินรวม ขอเสียนาจะเปนมุมของผูใชงบการเงิน
ในประเด็นของการเปรียบเทียบกันไดเพราะการกําหนดให
กิจการท่ีไม มีส วนได เสียต อสาธารณะสามารถเลือกใช 
มาตรฐานใดก็ไดจะทําใหขอมูลในงบการเงินไมสามารถ
เปรียบเทียบกันได กิจการ (ซึ่งเปนผูเลือก) ตองมีความเขาใจ
และตระหนักถึงขอดีและขอเสียน้ี เพื่อที่จะสามารถเลือก
สิ่งที่เหมาะสมกับกิจการ

ทางเลือกที่ 4 ทางเลือกกําหนดใหมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินไทยมี 3 ระดับคือ TFRS for PAEs และ
กําหนดใหกิจการ NPAEs ใช IFRS for SMEs แตมีการ

ปรับปรุงใหเขากับบริบทไทย สวนกิจการท่ีมีขนาดเล็กมาก
และธุรกรรมไมซับซอน (Micro entities) ใหใช TFRS for 
NPAEs เดิมที่ใชในปจจุบัน

ขอดีของทางเลือกท่ี 4 คือกิจการท่ีมีขนาดใหญและ
มีธุรกรรมที่ซับซอนควรใช IFRS for SMEs ซึ่งเปนมาตรฐาน
สากลซึ่ งมีการศึกษาและกําหนดโดย  คณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IASB) ซึ่งทําให 
งบการเงินเปนที่ยอมรับในสากลแตก็ควรมีการปรับปรุงให
เขากับบริบทของประเทศไทย สวนกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย
สาธารณะขนาดเล็กสามารถใชมาตรฐาน TFRS for NPAEs 
เดิม ซึ่งไมเปนภาระในการจัดทําหรือตองศึกษาใหม สวน
ขอเสียหรือความทาทายของทางเลือกนี้คือ การกําหนด
เกณฑ เพื่อแบ งระดับกิจการทําได ยากเพราะมีป จจัย
หลายอยางท่ีตองคํานึงถึง ตัวอยางเกณฑที่เคยมีการนํามา
พิจารณาเชน รายได ขนาดสินทรัพย หรือจํานวนพนักงาน 
แตเกณฑดังกลาวไมสามารถบงชี้ลักษณะของธุรกรรมได
อยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เนื่องจากโมเดลทางธุรกิจในปจจุบัน
มีความซับซอน เชน กิจการที่มียอดขายสูงอาจจางผลิต

ตารางที่ 6 โครงสรางที่เปนไปไดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

ทางเลือกที่ จํานวนระดับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข�อง

1 2 • TFRS for PAEs

• TFRS for NPAEs (โครงสรางเดิม)

2 2 • TFRS for PAEs

• TFRS for NPAEs (ปรับโครงสรางใหมีความสมบูรณในตัว)

3 2 • TFRS for PAEs

• TFRS for NPAEs (ปรับโครงสรางใหมีความสมบูรณในตัว) หรือใหเลือกใช IFRS for SMEs 

(ทางเลือก)

4 3 • TFRS for PAEs 

• IFRS for SMEs  ที่ปรับใหเขาบริบทไทย

• TFRS for NPAEs  ที่เปนโครงสรางเดิม
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โครงสร�างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ

สินคาทั้งหมดโดยไมมีโรงงานผลิตเอง มีจํานวนพนักงาน
ประจําไมมากนัก หรือกิจการ NPAEs ขนาดเล็ก แตคาขาย
กับตางประเทศในสัดสวนรายไดที่สูงก็เปนได เปนตน

หากพิจารณาทางเลือกแตละทางจะพบวาไมมีทางเลือก
ใดมีแตขอดีสมบูรณแบบ นอกจากน้ี การเลือกทางเลือก
แตละทางก็มีความทาทายที่ผู มีสวนเกี่ยวของตองพิจารณา
ดวยวาจะแกปมความทาทายนั้นอยางไร ทั้งน้ีการเลือกทาง
เลือกที่จะใชปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการที่ไม มีส วนไดเสียสาธารณะมีความสําคัญ
และอาจสงผลอยางมากตอการพัฒนาของการบัญชีของ
ประเทศไทย

บทสรุป
วัตถุประสงคหลักของบทความนี้คือการพัฒนาปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม มี
ส วนไดเสียสาธารณะใหสามารถรองรับการรายงานทาง
การเงินของกิจการไม มีส วนได เสียสาธารณะที่มีความ
หลากหลายท้ังดานขนาด ประเภทของธุรกิจและความ
ซับซอนของรายการคา และใหสอดคลองกับหลักการบัญชี
และแนวปฏิบัติบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง 
บทความน้ีระบุถึงประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและ
นําเสนอแนวทางท่ีอาจเปนไปไดในการปรับโครงสราง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมท้ัง
ใหขอดีและขอเสียท่ีอาจเกิดขึ้นในแตละทางเลือก ผูเขียน
หวังวาแนวทางเหลาน้ีจะเปนประโยชนในการประกอบ
การพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะตอไป
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