
มาตรฐานบญัชีใหม่สาํหรับ SMEs
มีผลกระทบต่อองค์กรและท่านอย่างไร

คุณชวนา ววัิฒน์พนชาติ

ถ้า TFRS for SMEs ประกาศใช้ในปี 2561

• ธุรกจิ SMEs จะไดร้บัผลกระทบอะไร  อยา่งไร

• บุคคลเหลา่น้ีจะตอ้งเตรยีมตวัอยา่งไร

    ---นกับญัช ี

    ---เจา้ของธุรกจิ 

    ---ผูจ้ดัการหรอืเจา้หน้าทีบ่ญัช ี

    ---ผูต้รวจสอบบญัช ี

• ปญัหาการตคีวามทางบญัช ีจะทาํอยา่งไร 
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ธรุกิจ SMEs จะได้รบัผลกระทบอะไร  อย่างไร

•การทาํบญัชทีียุ่ง่ยากขึน้
•ตน้ทุนการทาํบญัชทีีส่งูขึน้
•ตน้ทุนการตรวจสอบบญัชทีีส่งูขึน้
•การขาดแคลนนกับญัชี
•การปรบัปรงุองคก์รใหร้องรบัมาตรฐานทีเ่ขม้งวดขึน้
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บุคคลเหลา่น้ีจะตอ้งเตรยีมตวัอยา่งไร

•นกับญัช ี
• เจา้ของธรุกจิ 
•ผูจ้ดัการหรอืเจา้หน้าทีบ่ญัช ี
•ผูต้รวจสอบบญัช ี
•บุคคลอื่นทีใ่ชง้บการเงนิ  -- สรรพากร  /  ธนาคาร
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 การเตรยีมตวัของนกับญัชทีุกคน
• ความรู้ในมาตรฐานการบญัชี ทุกฉบบั

• คณุภาพนักบญัชี

• ความรอบรู้ในศาสตรอ่ื์น ๆ  
   การเงิน
   การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง
   การป้องกนัทจุริต
   การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี
   กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจ

      --กฎหมายภาษีท่ีเก่ียวข้อง  --- ก/มใหม่ พรบ. ภาษีรบัมรดก  พรบ. แก้ไขยกเลิก ม 42(10)/ค่าเส่ือม
สองเท่า/วิจยัสามเท่า/startup/venture capital/w/t leasing /ฟอกเงิน / จ้างคนอาย ุ60 ปีทาํงาน / เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 3 จงัหวดัชายแดนใต้ ฯลฯ
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ปญัหาการตคีวามทางบญัช ีจะทาํอยา่งไร  

•ตวัอยา่ง
•การตคีวาม กรณมีบีตัร BOI หลายบตัร
•การตคีวาม ซบัซอ้น ไมซ่บัซอ้น
•การตคีวาม  บรษิทัยอ่ย  บรษิทัรว่ม
•การตคีวาม กรณกีารจา่ยสนิคา้บรกิารดว้ยหุน้
•ฯลฯ
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ความแตกต่างระหว่าง
TFRSs for SMEs กบั TFRSs for  NPAEs

เน้ือหา TFRS for SME ท่ีต่างไปหรือเพ่ิมขึน้จาก NPAEเดิม

TFRS For SMEs ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน NPAEs จุดต่าง

บทที ่1 กจิการขนาดกลางและขนาดยอ่ม รว่ม/ยอ่ย/รว่มคา้  ไมเ่ขา้ขา่ยซบัซอ้น กจิการไมม่สีว่นไดเ้สยี
สาธารณะ

ตคีวาม

บทที ่2 แนวคดิและหลกัการ ทนุ/FV ทนุ / FV ทนุ FV
*บทที ่3 การนําเสนองบการเงนิ เหมอืน PAEs มงีบกระแสเงนิสด ไมม่งีบCF/รวม Conso/CF

*บทที ่4 งบแสดงฐานะการเงนิ เหมอืน PAEs ทนุ/FV/Equity ทนุ FV/Equity

*บทที ่5 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ และงบกาํไร
ขาดทนุ

เหมอืน PAEs งบกาํไรขาดทนุและกาํไร
ขาดทนุสะสม

งบกาํไรขาดทนุ มลูคา่

*บทที ่6 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของ
และ งบกาํไรขาดทนุและกาํไรสะสม 

เหมอืน PAEs งบกาํไรขาดทนุและกาํไร
ขาดทนุสะสม

งบแสดงการปปสว่น
เจา้ของ

OCI

* บทที ่7 งบกระแสเงนิสด เหมอืน PAEs ทาํงบกระแสเงนิสด  ไมม่ี งบ CF

บทที ่8 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ เหมอืน PAEs เปิดมากขึน้ เปิดน้อย เปิดมากขึน้
* บททื ่ 9:  งบการเงนิรวมและงบเฉพาะกจิการ เหมอืน PAEs ยกเวน้  ไมม่ี งบรวม

*เร่ิม 2562 ซ

สงวนลิขสิทธ์ิ 8



เน้ือหา TFRS for SME ท่ีต่างไปหรือเพ่ิมขึน้จาก NPAEเดิม

TFRS For SMEs ซบํซ้อน ไม่ซับซ้อน NPAEs จุดต่าง
บทที่ 10: นโยบายการบญัช ีการประมาณการทางบญัช ี
และการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

 เหมอืน NPAEs  เหมอืน NPAEs ไมบ่งัคบัยอ้นหลงั 
ถา้ทาํไมไ่ด้

บทที ่11: เครือ่งมอืทางการเงนิพืน้ฐาน (2565) จดัใหม/่ FV ยกเวน้ ไมม่ี จดัใหม/่FV
บทที ่12 ประเดน็เกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิอืน่ (2565) การใช ้FV/hedge ac ยกเวน้ ไมม่ี ของใหม่
บทที ่13 สนิคา้คงเหลอื  เหมอืนเดมิ เหมอืนเดมิ เหมอืนเดมิ
บทที ่14 เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม  ทนุ/equity /fv  ทนุ/equity /fv ราคาทนุ equity /fv
บทที ่15 เงนิลงทนุในการรว่มคา้ ทนุ/equity /fv ยกเวน้ ราคาทนุ equity /fv
บทที ่16 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ –ใชท้นุอยูใ่น 
PPE

ม ีFVใชF้V ม ีFVใชF้V/cost ทนุ หกั คา่เสือ่มสะสม FV

บทที ่17 ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์  ตรีาคาใหมไ่ด้ ตรีาคาใหมไ่ด้ ตรีาคาใหมไ่มไ่ด้ ตรีาคาใหม่
บทที ่18 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนอกเหนือจากคา่ความนิยม ไมม่อีายตุดัไมเ่กนิ 10 ปี ไมม่อีายตุดัไมเ่กนิ 10 ปี ไมม่อีายตุดั=10 ปี ไมเ่กนิ/ =

*เร่ิม 2562 ซ
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เน้ือหา TFRS for SME ท่ีต่างไปหรือเพ่ิมขึน้จาก NPAEเดิม

TFRS For SMEs ซบํซ้อน ไม่ซบัซ้อน NPAEs จดุต่าง
*บทที ่19 การรวมธุรกจิ  ใชว้ธิซีือ้ / คา่ความนิยม ใชว้ธิซีือ้ / คา่ความนิยม ไมไ่ดก้าํหนด รวมธุรกจิ

บทที ่20 สญัญาเชา่ / * เชา่แฝง (ใหส้ทิธใิชท้รพัยส์นิ ยกเวน้เชา่แฝง ไมม่เีชา่แฝง เชา่แฝง
บทที ่21 ประมาณการหนี้สนิ หน้ีสนิทีอ่าจจะ
เกดิขึน้และสนิทรพัยท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

มวีธิคีดิลด อาจมวีธิคีดิลด ประมาณดทีีส่ดุ ตดิลด

บทที ่22 หน้ีสนิและทนุ (2565) แยกหน้ี /ทนุ ยกเวน้ ไมม่เีรือ่งน้ี เรือ่งใหม่
บทที ่23 รายได ้ *รายไดอ้สงัหา = ขายสนิคา้ /

 ดอกเบีย้ใช ้EIR /

*โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้

*รายไดอ้สงัหา = ขายสนิคา้ /

 ดอกเบีย้ใช ้EIR 

รายไดอ้สงัหา 3 วธิี
ดอกเบีย้ ตามสญัญา

ขายอสงัหา
EIR
โปรแกรมสทิธิ

บทที ่24 เงนิอุดหนุนรฐับาล   = รายไดท้ัง้จาํนวน = รายไดท้ัง้จาํนวน ไมม่ขีอ้กาํหนด

บทที ่25 ตน้ทนุการกูย้มื ดอกเบีย้ทัง้หมด = exp ดอกเบีย้ทัง้หมด = exp ดบ ระหวา่งทาํ- cap ไม ่cap
บทที ่26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ เหมอืน PAEs ยกเวน้ ไมไ่ดก้าํหนด ของใหม่
บทที ่27 การด้อยค่าของสินทรพัย ์ ใช ้value in use อาจใช ้value in use ไมต่อ้งใช ้value in use VIU/ชัว่คราว

*เร่ิม 2562 ซ
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เน้ือหา TFRS for SME ทีต่่างไปหรอืเพิม่ขึน้จาก NPAEเดมิ

TFRS For SMEs ซบํซ้อน ไม่ซบัซ้อน NPAEs จดุต่าง

* บทที ่28 ผลประโยชน์ของพนกังาน  
คณติศาสตรป์ระกนัภยั
เหมอืน PAEs

คณติศาสตรป์ระกนัภยั -งา่ย วธิดีทีีส่ดุ คณติศาสตร์
ประกนัภยั

* บทที ่29 ภาษเีงนิได ้ DTA/DTL DTA/DTL ภาษคีา้งจา่ย DTA/DTL

บทที ่30 การแปลงคา่เงนิตราตา่งประเทศ (2565) ระบุสกุลเงนิทีใ่ชด้าํเนินงาน ยกเวน้ functional ไมม่ขีอ้กาํหนด งบ FX
บทที ่31 ภาวะเงินเฟ้อรนุแรง บนัทกึเงนิเฟ้อ บนัทกึเงนิเฟ้อ ไมม่ขีอ้กาํหนด ของใหม่
บทที ่32 เหตุการณ์ภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน

เหมอืน PAEs เหมอืน NPAEs ปรบัปรงุ/ไมป่รบั

*บทที ่33 การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั 

 เปิดเผยคา่ตอบแทนผูบ้รหิาร
สาํคญั/  RPT

ยกเวน้ ไมม่กีาํหนด RPT

* บทที ่34 กจิกรรมพเิศษ (เกษตร/สกดัแร/่สมัปทาน
บรกิาร)

เกษตร ยกเวน้ ไมม่กีาํหนด เกษตร

บทที ่35 การเปลีย่นแปลงสูม่าตรฐานการรายงาน ทาง
การเงนิสาหรบักจิการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

*เร่ิม 2562 ซ
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มาตรฐานบญัชใีหมต่่อ SMEs
มผีลกระทบต่อองคก์รและทา่นอยา่งไร
จะหาทางออกและเตรยีมตวัอยา่งไร
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Original Plan VS Present


