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บทคัดย่อ  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับประเทศไทยได้มีกำรเปลี่ยนแปลงมำตลอด ทั้งนี้โดยหน่วยงำนก ำกับดูแล 
ได้แก่ สภำวิชำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในเรื่องดัง กล่ำว เป็นผู้ก ำหนดให้มีกำร
ปรับปรุง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรรำยงำนระหว่ำงประเทศ  บทควำมวิชำกำรนี้มี
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับธุรกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม ( Thai  Financial Reporting 
Standard for small and medium Entities :TFRS for SMEs) ซึ่งเป็นมำตรฐำนที่จะถูกน ำมำบังคับใช้กับธุรกิจขนำดกลำง และ
ขนำดย่อม โดยแท้จริง แล้ว คือ กิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (Non  Public Accountable Entities :NPAEs) เดิม ดังนั้น 
TFRS for SMEs จึงเป็นมำตรฐำนที่จะน ำมำใช้ถือปฏิบัติกับกิจกำร NPAEs ทุกประเภท แต่มีประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไปมำกมำยที่
ส ำคัญคือ  TFRS for NPAEs  ไม่อำจน ำเสนอภำพของธุรกิจที่มีควำมซับซ้อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นเหตุให้ TFRS for SMEs  
เข้ำมำมีบทบำทในกำรรองรับธุรกรรมที่ซับซ้อน กำรเติบโตทำงธุรกิจของกิจกำร NPAEs เดิม และกำรเป็นกิจกำรข้ำมชำติ    
บทควำมวิชำกำรนี้จึงท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ TFRS for SMEs  กับ TFRS for NPAEs และ ควำมควำม
แตกต่ำงจำกข้อก ำหนดในประมวลรัษฏำกรที่เกี่ยวกับภำษีเงินได้นิติบุคคล ก็เป็นสิ่งที่นักบัญชีควรทรำบและให้ควำมสนใจ 
เพื่อที่จะได้น ำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ในกำรจัดท ำงบกำรงิน กำรยื่นเสียภำษี ให้แก่องค์กรธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนำดย่อมต่อไป 

 

ค าส าคัญ: มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม, มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ส ำหรับส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ, ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

 

Abstract 
 

 Thai financial reporting standards have changed throughout. However, by regulatory authorities, 

such as the Federation of Accounting Professions which is the agency and have the authority in such 

matters. This article is intended for educational purposes. The Thai Financial Reporting Standard for Small 

and Medium Entities (TFRS for SMEs)  is the standard that will be applied to small and medium businesses.  

It is virtually nonexistent , Non Public Accountable Entities (NPAEs). So, TFRS for SMEs is a standard that will 



วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยธนบรุี  173 

ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 26  เดือนกันยำยน  – ธันวำคม  2560 

apply to all types of NPAEs, but there are a number of important issues.  TFRS for NPAEs cannot provide a 

sophisticated picture of a business that is so complex that TFRS for SMEs is playing a role in accommodating 

complex transactions, the growth of NPAEs business and transnational operations. This paper examines the 

differences between TFRS for SMEs and TFRS for NPAEs, and the differences in terms of corporate income 

tax regulations. It is what the accountant should know and pay attention in order to be properly 

implemented. to prepare the financial statements and Tax filing  to the small business. 
 

Keyword: Financial reporting standards for small and medium-sized enterprises, Financial reporting 
standards for non-public entities, Corporate income taxes 

 

บทน า 
 เนื่องจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ  (TFRS for NPAEs) ก ำลัง
จะถูกยกเลิกกำรบังคับใช้ไปในปีพ.ศ. 2559 และจะมีกำรน ำเอำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรขนำดกลำง
และขนำดย่อม (TFRS for SMEs) มำบังคับใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 นี้ โดยจะเริ่มในปีที่มีรอบระยะเวลำกำรรำยงำนตั้งแต่ 
วันท่ี 1 มกรำคม 2560 เป็นต้นไปนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของธุรกิจที่เป็นเอสเอ็มอี มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินที่เป็นมำตรฐำนสำกล มีควำมน่ำเช่ือถือเทียบเคียงในระดับสำกล เพื่อส่งผลต่ อกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจด้ำนกำรเงิน กำรลงทุน  และกำรขยำยด้ำนตลำดเงิน ตลำดทุนในประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำมกำร
จัดท ำบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไม่ว่ำจะเป็นฉบับใดก็ตำม แนวปฏิบัติทำงบัญชีมีควำมแตกต่ำงจำก แนวปฏิบัติทำงด้ำน
ภำษีนิติบุคคลขององค์กรธุรกิจอยู่ในหลำยประกำร ซึ่งนักบัญชีจ ำเป็นต้องรู้และท ำควำมเข้ำใจเพื่อสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้
ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำย  กำรจัดท ำบัญชีให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชี กำรเสียภำษี เงินได้นิติบุคคลให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และเพื่อกำรแนะน ำแก่องค์กรธุรกิจในกำรวำงแผนภำษีให้เหมำะสม หลีกเลี่ยงกำรเกิดรำยจ่ำยต้องห้ำม ที่
มีผลท ำให้มีรำยกำร “บวกกลับ” ที่ท ำให้ก ำไรสุทธิทำงบัญชี และก ำไรสุทธิทำงภำษีมีควำมแตกต่ำงกันมำกจนอำจท ำให้งบ
กำรเงินขำดควำมน่ำเช่ือถือ และเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีควำมเติบโตเป็นที่น่ำสนใจต่อกำรร่วมลงทุน
ของนักลงทุนท้ังไทยและต่ำงประเทศในบทควำมนี้จึงเป็นกำรน ำเสนอเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นควำมแตกต่ำงของแนวปฏิบัติ
ของ TFRS for SMEs และ TFRS for NPAEs กับ ควำมแตกต่ำงของข้อก ำหนดในประมวลรัษฎำกร เกี่ยวกับกำรเสียภำษี
เงินได้นติิบุคคล เพื่อเป็นแนวทำงแก่นักบัญชีในกำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจและน ำไปฏิบัติ 
  

ความแตกต่างในแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for 
SMEs) มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  (TFRS for NPAEs) และแนว
ปฏิบัติทางภาษีนิติบุคคล 
 ที่มำของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (TFRS for SMEs) นั้นมำจำก
แนวคิด 5 ประกำร คือ 1) เพื่อต้องกำรจะให้มีมำตรฐำนกำรบัญชีที่สำมำรถรองรับกับธุรกิจที่มีควำมซับซ้อน ซึ่งมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (TFRS for NPAEs) ไม่ครอบคลุมถึง ซึ่งได้แก่ เครื่องมือ
ทำงกำรเงินท่ีซับซ้อน กำรรวมธุรกิจ และ กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เป็นต้น 2) แม้ในบำงธุรกรรม TFRS for NPAEs จะ
มีแนวปฏิบัติอย่ำงง่ำย แต่อำจท ำให้ไม่สำมำรถสะท้อนภำพของกำรด ำเนินธุรกิจท่ีนับวันจะซับซ้อนมำกข้ึน เพื่อให้เกิดควำม
ชัดเจนได้ดีขึ้น ได้แก่ โปรแกรมพิเศษแก่ลูกค้ำ กำรบัญชีเกษตรกรรม ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี และวิธีกำรตีรำคำใหม่ของ
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รำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น 3) กำร Capitalization รำยจ่ำยในกำรพัฒนำ และกำร Capitalization 
ต้นทุนกู้ยืมเป็นสินทรัพย์เป็นต้น 4) เพื่อสนองควำมต้องกำรใช้งบกำรเงินของผู้อื่นที่นอกเหนือจำกกลุ่มธุรกิจครอบครัว หรือ
ผู้ก่อตั้งกิจกำร เช่น ควำมต้องกำรใช้งบกำรเงินของ เจ้ำหนี้ ผู้ให้กู้ยืม และ สถำบันกำรเงิน เช่นกำรก ำหนดให้จัดท ำงบ
กระแสเงินสด และงบกำรเงินรวมเป็นต้น และ 5) เพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจและเตรียมพร้อมให้เกิดกำรลงทุนใน SME 
โดยเงินลงทุนต่ำงประเทศ (สันสกฤต  วิจิตรเลขกำร, 2559)   
 TFRS for SMEs ประกอบด้วย 35 บท ซึ่งเพิ่มเติมจำก TFRS for NPAEs ที่มี 22 บท โดยมีภำพรวมให้มี
ข้อก ำหนดใช้มำตรำฐำนน้ีกับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ แต่แบ่งเกณฑ์กำรบังคับใช้ส ำหรับกิจกำรที่มีควำมซับซ้อน 
และไม่มีควำมซับซ้อน ซึ่งกิจกำรทั้งสองประเภทมีควำมแตกต่ำงกันตรงท่ี SMEs ที่มีควำมซับซ้อน ได้แก่เป็นเงินธุรกิจที่เพิ่ง
เริ่มประกอบกิจกำร เงินลงทุนในบริษัทร่วม/กำรร่วมค้ำ ของกิจกำรที่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (PAEs) หรือเป็นกิจกำรที่มีเงิน
ลงทุนในกิจกำร มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (PAEs) หรือ เป็นกิจกำรที่มีเงินลงทุนใน บริษัทร่วม/กำรร่วมค้ำ ของกิจกำรที่ไม่มี
ส่วนได้เสียสำธำรณะอื่น (NPAEs) หรือ เป็นเงินลงทุนใน บริษัทร่วม/กำรร่วมค้ำ ของกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะอื่น 
(NPAEs) ส ำหรับมำตรฐำนที่เพิ่มเติมเข้ำมำจำก TFRS for NPAEs ได้แก่ 

งบกระแสเงินสด เงินอุดหนุนรัฐบำล 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลประโยชน์ของพนักงำน 
เครื่องมือทำงกำรเงินท่ีซับซ้อน ภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทร่วมค้ำ กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
กำรรวมธุรกิจและค่ำควำมนิยม 
หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 

กิจกรรมพิเศษ เช่น เกษตรกรรม เหมืองแร่ และสัมปทำนบริกำร 

 นอกจำกน้ียังไม่มีบทท่ีกล่ำวถึงเรื่องต่อไปนี้ซึ่งมีอยู่ใน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่มีส่วนได้
เสียสำธำรณะ (TFRS for PAEs) ได้แก่  

ส่วนงำนด ำเนินงำน งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ก ำไรต่อหุ้น สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย 

  

ควำมแตกต่ำงของมำตรฐำนทั้ง 2 แบบและภำษีเงินได้นิติบุคคลมีดังต่อไปนี้ คือ 
           (ปัญญำ  อิสระวรวำณิช , 2559. ) และ (กลุ่มนักวิชำกำรกำรภำษีอำกร ,  2559. ) 
1. งบกระแสเงินสด 

TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ไม่มีข้อก ำหนดให้มีกำรจัดท ำ บังคับให้กิจกำรจัดท ำ ไม่มีข้อก ำหนดให้มีกำรจัดท ำ 
 

2. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

-ไม่มีข้อก ำหนดในกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
-ไม่มี ข้ออนุญำตให้จั ดท ำงบก ำ ไ ร
ขำดทุนและงบก ำไรสะสม 

-มีข้อก ำหนดในกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
-อนุญำตให้จัดท ำงบก ำไรขำดทุนและ
งบก ำไรสะสม (น ำเสนอเป็น 2 งบ) 

ก ำหนดให้จัดท ำงบก ำไรขำดทุนที่แสดง
ก ำไรขำดทุนสุทธิทำงบัญชี เพื่อน ำมำ
ปรับปรุงเป็นก ำไรทำงภำษี 
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3. การรวมธุรกิจ  
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ค่ำควำมนิยมติดลบหรือก ำไรจำกกำร
ต่อรองรำคำซื้อ ถือเป็นรำยได้แสดงใน
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
4. งบการเงินรวม 

เหมือนกัน เหมือนกัน 

TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี
ไม่ก ำหนดให้ต้องจัดท ำ 
 
5.งบการเงินระหว่างกาล 

ต้องจัดท ำหำกมีอ ำนำจในกำรควบคุม
มำกกว่ำ 50% 
 

ไม่มีข้อก ำหนดให้ต้องจัดท ำ 

TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ไม่ก ำหนดให้ต้องจัดท ำ แต่เลือกน ำไป
ปฎิบัติได้หำกเป็นประโยชน์ 

ไม่ก ำหนดให้ต้องจัดท ำ ไม่มีข้อก ำหนดให้ต้องจัดท ำ 

6. ก าไรต่อหุ้น 

TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี
ไม่ก ำหนดให้ต้องจัดท ำ  ไม่ก ำหนดให้ต้องจัดท ำ ไม่มีข้อก ำหนดให้ต้องจัดท ำ 
7. หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี
ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องนี้โดยเฉพำะ มีบทบัญญัติในเรื่องนี้โดยเฉพำะ - 
8. เงินอุดหนุนรัฐบาล 

TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี
ไม่มีกำรระบุในเรื่องนี้ ไว้
โดยเฉพำะ 

เงินอุดหนุนท่ีไม่ก ำหนดเง่ือนไขท่ีผู้รับ
ต้องปฏิบัติตำมจะรับรู้ เป็นรำยได้
ต่อเมื่อมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนนั้น และ
เงินอุดหนุนที่ก ำหนดเง่ือนไขที่ผู้รับต้อง
ปฏิบัติตำมจะรับรู้ เป็นรำยได้ต่อเมื่อ
กิจกำรได้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ 
และเงินอุดหนุนท่ีได้รับก่อนเข้ำเกณฑ์
รับรู้รำยได้ ให้รับรู้เป็นหนี้สิน 

พรฏ.ฉบับที่ 604 (18 เม.ย.2559) รำยจ่ำยที่เป็น
กำรลงทุนในทรัพย์สินให้หักค่ำใช้จ่ำยร้อยละ 100 
โดยรำคำทรัพย์สิน 1 เท่ำแรกเป็นรำยกำรที่หักค่ำ
สึกหรอตำมปกติ แต่ส ำหรับท่ียกเว้นภำษีให้ ลงเป็น
รำยจ่ำยใน ภงด. 50 ของปี 2559  และมี พรฏ. 
ฉบับ 622 (24 ส.ค.2559) เฉพำะเครื่องจักรและ
อำคำรไม่จ ำเป็นต้องพร้อมใช้งำนในปี 2559 เมื่อ
พร้อมใช้งำนเมื่อใดจึงคิดค่ำสึกหรอ 

9. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ไม่มีกำรระบุถึงเรื่องนี้โดยเฉพำะ ก ำหนดขอบเขตและหลักกำรรับรู้
รำยกำรเช่นเดียวกัย TFRS 2 กำร
ช ำระด้วยตรำสำรทุน หรือเงินสด 

หลักทรัพย์เพื่อค้ำถือเป็นสินค้ำ เทียบรำคำทุนหรือ
รำคำตลำดแล้วแต่อย่ำงใดจะต่ ำกว่ำแล้วรับรู้เป็น
ก ำไร/ขำดทุน (มำตรำ 65 ทวิ (6)) รับรู้ผลขำดทุน
เป็นค่ำใช้จ่ำยได้ไม่ต้องห้ำมตำมมำตรำ 65ตรี(17) 
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10.ส่วนงานที่ยกเลิก 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ไม่ก ำหนดให้ต้องจัดท ำ ระบุให้แยกก ำไรขำดทุนจำกส่วนงำนที่
ยกเลิกและหยุดคิดค่ำเสื่อม เฉพำะใน 
งบก ำไรขำดทุน 

ไม่มีบทบญัญัติในเรื่องนี้ 

11. การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ไม่มีบทว่ำด้วยเรื่องนี้โดยเฉพำะ 
แต่จะมีรวมอยู่ในบทที่ว่ำด้วย เงิน
ลงทุนฯ ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ 
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มีบทว่ำด้วยเรื่องนี้โดยเฉพำะ โดย
ประเมิ นมู ลค่ ำที่ จะได้ รั บคื น 
เปรียบเทียบกับมูลค่ำยุติธรรมหัก
ต้นทุนขำย หรือมูลค่ำจำกกำรใช้
แล้วแต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ 

-มำตรำ 65 ทวิ (17) กำรด้อยค่ำของทรัพย์สิน 
ต้องห้ำม ถือเป็น Unrealized Lost 
-กำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นรำยจ่ำยได้เฉพำะ
สถำบันกำรเงิน ในกิจกำรอื่นต้องเป็นไปตำมมำตรำ 
65 ทวิ (9) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 186 

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ก ำหนดให้จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จึง
หยุดคิดค่ำเสื่อมรำคำ และ
ประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ขำยได้ และสำมำรถรับรู้
ผลขำดทุน โดยต้องมีข้อ
บ่งช้ีถึงควำมแน่นอนใน
กำรขำย 

ไม่มีข้อก ำหนด แต่ระบุว่ำ
กำรถือไว้เพื่อขำยถือเป็น
ข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ 

ถือปฏิบัติตำม พรฏ. ฉบับที่ 145 โดยไม่แยกสินทรัพย์เป็นที่ดิน 
อำคำร และอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อใช้งำน อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน สินทรัพย์ด้อยค่ำ หรือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย 
ในทำงภำษีมองที่กำรถือครอง และกรรมสิทธิ์จะใช้งำนหรือไม่ใช้ ก็
ต้องหักค่ำสึกหรอ และต้องเป็นไปตำม ป.58/2538 กรณีกำรตัด
มูลค่ำต้นทุนที่เหลืออยู่ของทรัพย์สินที่สูญหำยหรือช ำรุดจนไม่
สำมำรถใช้งำนได้  และอนุโลมใช้ ป.79/2541 แนวทำงปฏิบัติ กรณี
กำรท ำลำยของเสีย สินค้ำที่เสื่อมคุณภำพ สินค้ำที่มีต ำหนิสินค้ำที่
หมดสมัยนิยม สินค้ำที่หมดอำยุ และเศษซำก 

13. ผลประโยชน์พนักงาน 

TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี
ไม่มีบทว่ำด้วยเรื่องนี้โดยเฉพำะแต่จะ
รวมอยู่ใน ประมำณกำรหนี้สิน 

-ใ ห้ รั บ รู้ ภ ำ ร ะ ผู ก พั น โ ด ย ใ ช้ วิ ธี
คณิตศำสตร์ประกันภัย โดยต้องไม่ใช้
ต้นทุน หรือควำมพยำยำมสูงเกินไป 
-รับรู้ก ำไร/ขำดทุนเข้ำก ำไรขำดทุน 
หรือ ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นได้ 

ภำระผูกพันทำงภำษีจะไม่เป็นรำยจ่ำย
จนกว่ำจะมีกำรจ่ำยจริง 

14. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

แต่ละกิจกำรถือว่ำสกุล
เงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
เป็นไทยบำท 

ก ำหนดให้แต่ละกิจกำร
ต้องระบุสกุลเงินท่ีใช้ใน
กำรด ำเนินงำน   
(Functional Currency) 

อนุโลมใช้อัตรำแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นเงินบำท โดยเป็นไปตำมมำตรำ 
65 ทวิ (5)  และประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง อัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศเป็นเงินตรำไทยตำมมำตรำ 9 แห่งประมวล
รัษฎำกรประกอบค ำอธิบำยตำม ป.132/2548  โดยมำตรำ 9 ไม่ได้
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TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี
ใช้ในกรณีกำรค ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลด้วยก ำไรสุทธิ แต่ใช้
ส ำหรับฐำนก ำไรนิติบุคคลตำมมำตรำ 70 กำรจ ำหน่ำยก ำไรและกำร
หักภำษี ณ ที่จ่ำย กรณีกำรส่งออกก็ใช้ตำมบทบัญญัติในมำตรำ 9 
เช่นกัน ส่วนในกณีกำรน ำเข้ำใช้อัตรำแลกเปลี่ยนของกรมศุลกำกร 

15. ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ไม่มีบทว่ำด้วยเรื่องนี้โดยเฉพำะ มีข้อก ำหนดให้ถือปฏิบัติกับกิจกำรซึ่ง
ใช้สกุลเ งินของสภำพเศรษฐกิจที่มี
ภำวะเงินเฟ้อรุนแรงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน
กำรด ำเนินงำน 

- 

16. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ไม่ก ำหนดให้กิจกำรเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ก ำหนดให้กิจกำร เปิด เผยข้อมู ล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กันก ำหนดให้กิจกำรเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กัน แต่รำยกำรที่ เปิดเผยน้อยกว่ำ 
TAS 24 โดยให้เปิดเผยเพียงจ ำนวน
เงิน ยอดคงค้ำง เง่ือนไขหลักประกัน 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญในงวด 
และจ ำนวนเงินรวม ค่ำตอบแทน
ผู้บริหำร 

-กำรเปิดเผยข้อมูลมีประโยชน์ต่อกำรจัดเก็บภำษี  
กำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยผู้สอบบัญชี เช่นใน
ประเด็น กำรแสดงควำมเห็นแบบมีเง่ือนไข หรือไม่
แสดงควำมเห็น จะเป็นงบกำรเงินที่เป็นเป้ำหมำย
ในกำรตรวจสอบภำษี 
-เงินให้กู้ยืม หำกบริษัทมีเงินให้กรรมกำร หรือ 
บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นๆ กู้ยืม ในทำงภำษี
อำจต้องท ำรำยกำรปรับปรุงดอกเบี้ยรับ หำกในทำง
กลับกัน กรรมกำรบริษัทฯให้เงินกู้ยืมแก่กิจกำรไม่
คิดดอกเบี้ยกับกิจกำรย่อมท ำได้ 

17. กิจการที่มีลักษณะเฉพาะ 

TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี
ไม่มีบทว่ำด้วยเรื่องนี้โดยเฉพำะ มีบทว่ำด้วยเรื่องนี้โดยเฉพำะ โดยให้

แนวทำงเกี่ยวกับกำรรำยงำนทำง
กำรเงินของ SMEs ใน 3 กิจกรรม
พิเศษได้แก่ เกษตรกรรม กำรสกัดแร่       
และสัมปทำนบริกำร 

- 

การบัญชีเกษตรกรรม 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ไม่ มี บทว่ ำด้ วย เ รื่ อ งนี้
โดยเฉพำะ 

-ก ำหนดให้รับรู้สินทรัพย์ชีวภำพเริ่มแรกและวันสิ้นรอบบัญชี
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย 
-ก ำหนดให้รับรู้ผลผลิต ณ จุดเก็บเกี่ยวด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
หัก ต้นทุนในกำรขำย หำกมีระยะเวลำในกำรเก็บเกี่ยว

ในทำงภำษีถือว่ำเป็นสินทรัพย์
ทั่วๆ ไป ตัดค่ำเสื่อมรำคำตำม
มำตรำ 4(5) ตัดได้ไม่เกินร้อย
ละ 20 
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TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี
ยำวนำน เช่น ปำล์ม ในระยะเวลำลงทุนต้อง Capitalize 
เป็นสินทรัพย์ และตัดจ ำหน่ำยในลักษณะ ค่ำเสื่อมรำคำ 

 การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ไม่มีบทว่ำด้วยเรื่องนี้โดยเฉพำะ ก ำหนดให้รับรู้รำยกำรและวัดมูลค่ำ
ตำม TFRS 6 

- 

ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี
ไม่มีบทว่ำด้วยเรื่องนี้โดยเฉพำะ ก ำหนดให้รับรู้รำยกำรและวัดมูลค่ำ

ตำม TFRIC 12 
- 

18. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ก ำหนดให้ปันส่วนต้นทุนเริ่มแรกของ
สินทรัพย์ไปยังส่วนประกอบที่ส ำคัญ
และคิดค่ำเสื่อมรำคำแต่ละส่วนของ
สินทรัพย์แยกจำกกัน (Component 
Approach) โดย 
-สินทรัพย์มีรูปแบบกำรใประโยชน์
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือ 
-มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกัน 
-ไม่อนุญำตให้กิจกำรแสดงรำยกำร
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ด้วยรำคำที่ตี
ใหม ่

ก ำหนดให้ปันส่วนต้นทุนเริ่ มแรกของ
สินทรัพย์ไปยังส่วนประกอบท่ีส ำคัญและคิด
ค่ำเสื่อมรำคำแต่ละส่วนของสินทรัพย์แยก
จำกกัน เฉพำะ เมื่อส่วนประกอบที่ส ำคัญ
ของรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์มี
รูปแบบกำรใช้ประโยชน์แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญ 
กำรแยกโดยหลัก Component Approach 
เป็นกำรมองลักษณะกำรใช้ประโยชน์ที่
แตกต่ำงกัน ไม่ได้มองที่อำยุกำรให้ประโยชน์
แตกต่ำงกัน 
-อนุญำตให้กิจกำรแสดงรำยกำร ที่ดิน 
อำคำรและ อุปกรณ์ด้วยรำคำที่ตีใหม่ โดย
ก ำไร หรือขำดทุนแสดงในส่วนเกินทุน 
(Other Comprehensive Income) ท ำให้
ต้องจัดท ำงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ให้ใช้รำคำทุนเดิม และไม่มีวิธีตี
รำคำใหม่ และให้ตัด  ค่ำเสื่อม
รำคำตำมอัตรำที่ก ำหนดใน พรฏ.
ฉบับท่ี 145 

19. ต้นทุนการกู้ยืม 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ก ำหนดให้รวมต้นทุนกำรกู้ยืมที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ 
กำรก่อสร้ำง  หรือกำรผลิต
สินทรัพย์ที่เข้ำเง่ือนไขเป็นส่วน
หนึ่งของรำคำทุนกำรกู้ยืมอื่น 

ก ำหนดให้รับรู้ต้นทุนกำรกู้ยืมเป็น 
ค่ำใช้จ่ำย ในงวดที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้น
แม้ต้นทุนกำรกู้ยืมนั้นเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง
หรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไข 

ในทำงภำษีมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมำกกล่ำวคือ 
หำกสินทรัพย์ยังไม่พร้อมใช้งำนต้องรวมดอกเบี้ย
เป็นต้นทุน และหำกเกิดกรณีที่มีดอกเบี้ยรับจำก
กำรกู้ยืมโดยมีกำรน ำเงินกู้ยืมไปหำรำยได้ดอกผล 
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยถือ
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TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี
เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่ต้นทุน
นั้นเกิด โดยจะcapitalize ได้
ไม่เกินมูลค่ำที่ได้รับประโยชน์ 

เป็นค่ำใช้จ่ำย ไม่มีกำรน ำมำหักกลบกันตำมแนว
ปฏิบัติทำงบัญชี 
ในกรณีกำรซื้อที่ดินก็จะต้องรวมดอกเบี้ยเป็น
ต้นทุนจนกว่ำอำคำรจะพร้อมใช้ เพรำะทำงภำษี
ถือว่ำซื้อที่ดินมำโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำร
ก่อสร้ำงอำคำร หำกยังไม่ก่อสร้ำงอำคำร หรือ 
ก่อสร้ำงไม่เสร็จก็ต้องน ำดอกเบี้ยรวมเป็นต้นทุน
ที่ดินต่อไป 

20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ก ำหนดให้กำรรับรู้รำยจ่ำยในกำร
วิจัยและพัฒนำเป็นสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนหำกเข้ำเง่ือนไขครบ 6 ข้อ 

ก ำหนดให้กำรรับรู้รำยจ่ำยในกำร
วิจัยและพัฒนำเป็นค่ำใช้จ่ำย ใน
งวดที่เกิด 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำ ทำงภำษี ถือเป็น
ต้นทุนกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ ต้อง Capitalize เข้ำ
เป็นต้นทุนสินทรัพย์ จนกว่ำสินทรัพย์พร้อมใช้งำน 
ในปัจจุบัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำ ซึ่งได้
จ่ำยไปในระหว่ำงวันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ตำม สำมำรถหัก
ภำษีได้ 3 เท่ำ  ตำม พรฏ ฉบับที่ 598/2559  
โดยต้อง Capitalize เข้ำเป็นต้นทุนสินทรัพย ์

21. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ก ำหนดให้วัดมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรลงทุนด้วยวิธีรำคำทุน (รำคำทุนหัก ค่ำ
เสื่อมรำคำสะสม และ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ) 
ในกรณีที่อสังหำริมทรัพย์มีทั้งส่วนที่เป็น
กำรลงทุนและที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
(ที่มีไว้เพื่อกำรใช้งำนเอง) หำกสำมำรถ
แยกบันทึกเป็นส่วนต่ำงๆจำกกันได้ ให้
บันทึกแยกจำกกัน ถ้ำไม่สำมำรถแยก
ส่ วนขำย ไ ด้  กิ จ กำ ร จะบั นทึ ก เ ป็ น
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเมื่อส่วนที่
มีไว้ใช้นั้นไม่มีนัยส ำคัญ 

วัดมูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุน 
ณ วันสิ้นงวดให้วัดมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
กำรลงทุนด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม หำกมูลค่ ำ
ยุติธรรมสำมำรถหำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือโดยมี
ต้นทุนหรือกำรใช้ทรัพยำกรต่ ำพร้อมทั้งรับรู้
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม ในงบก ำไร
ขำดทุน 
ในกรณีที่อสังหำริมทรัพย์มีทั้งส่วนที่เป็นกำร
ลงทุนและที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ (ที่มีไว้
เพื่ อกำร ใ ช้ งำนเอง)  ต้ องแยกกำรรับรู้ 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ที่ดิน อำคำร 
และอุปกรณ์  แต่หำกไม่สำมำรถวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมได้อย่ำงน่ำเช่ือถือให้รับรู้เป็นที่ดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ให้ใช้วิธีรำคำทุน หัก ค่ำเสื่อม
รำคำสะสมได้เท่ำน้ัน 
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22.สัญญาเช่า 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ข้อบ่ง ช้ีของสัญญำเช่ำมีกำร
ระบุจ ำนวนร้อยละของอำยุกำร
ให้ประโยชน์ ร้อยละของมูลค่ำ
ยุติธรรม 
สถำนกำ รณ์ ที่ จั ด ป ระ เภท
สัญญำเช่ำให้ เป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงินไม่รวมถึงสินทรัพย์ท่ีเช่ำ
มีลักษณะเฉพำะจนมีผู้เช่ำเพียง
ผู้เดียวที่ใช้สินทรัพย์นั้นได้โดย
ไม่ จ ำ เป็นต้ อ งน ำสินทรัพย์
ดังกล่ำวมำท ำกำรดัดแปลงที่
ส ำคัญ 

ข้อบ่งช้ีของสัญญำเช่ำ ไม่มีกำรระบุ
จ ำนวนร้อยละของอำยุกำรให้ประโยชน์ 
ร้อยละของมูลค่ำยุติธรรม 
    สถำนกำรณ์ที่จัดประเภทสัญญำเช่ำ
ให้ เ ป็ นสัญญำ เ ช่ ำกำร เ งินรวมถึ ง
สินทรัพย์ที่เช่ำมีลักษณะเฉพำะจนมีผู้
เช่ำเพียงผู้เดียวที่ใช้สินทรัพย์นั้นได้โดย
ไม่จ ำเป็นต้องน ำสินทรัพย์ดังกล่ำวมำ
ท ำกำรดัดแปลงท่ีส ำคัญ (เช่นสัญญำเช่ำ
ซื้อลิซซิ่ง) 
 

กำรเช่ำซื้อ ในทำงภำษี ถือว่ำเป็นสินทรัพย์
ของผู้เช่ำซื้อ ซึ่งตรงกับแนวทำงปฏิบัติทำง
บัญช ีที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ ด้วยรำคำซื้อและ
บันทึกผลต่ำงของรำคำซื้อ กับเงินที่ต้องจ่ำย
ช ำระเป็นดอกเบี้ย 
แต่ในทำงภำษี ผู้เช่ำต้องรับรู้มูลค่ำทรัพย์ สิน
ตำมรำคำที่พึงช ำระทั้งหมด ดังนั้นจึงเท่ำกับ
น ำเอำรำคำขำยเช่ือ ซึ่งรวมดอกเบี้ยจ่ำยมำ
คิดค่ำเสื่อมรำคำด้วย 
ส ำ ห รั บ  สิ ซ ซิ่ ง ใ น ท ำ ง บั ญ ชี ก็ ป ฏิ บั ติ
เช่นเดียวกับกำรเช่ำซื้อ แต่ในทำงภำษีถือเป็น
กำรเช่ำเช่นเดียวกับกำรเช่ำด ำเนินงำน เพรำะ
มีกำรก ำหนดว่ำเมื่อจ่ำยค่ำเช่ำครบมีทำงเลือก
ให้ซื้อในรำคำซำก หรือกำรส่งคืน ดังนั้นกำร
จ่ำยค่ำเช่ำคือกำรครอบครองช่ัวระยะเวลำ ไม่
ถือเป็นทรัพย์สินของผู้เช่ำ ค่ำงวดที่จ่ำยถือ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในรูปค่ำเช่ำ ตำม พรฏ.ฉบับที่ 
315/2540 กำรเช่ำรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์
โดยสำรที่มีท่ีนั่งไม่เกิน 10 คน ตัดเป็นค่ำเช่ำ 

23.สินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ไม่มีข้อก ำหนดในเรื่องนี้ ก ำหนดให้มีสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้นได้ 
หำกสำมำรถหำข้อมูลได้โดยมีต้นทุนไม่
สูงเกินไปหรือใช้ควำมพยำยำมมำก
เกินไป 

- 

24. ประมาณการหนี้สิน 

TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี
ไม่ก ำหนดให้จ ำนวนประมำณกำร
หนี้สินค ำนวณโดยใช้มูลค่ำปัจจุบัน
ของจ ำนวนที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำย
ช ำระภำระผูกพัน 

ก ำหนดให้จ ำนวนประมำณกำรหนี้สินค ำนวณโดย
ใช้มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนที่คำดว่ำจะต้องน ำมำ
จ่ำยช ำระภำระผูกพัน  หำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำ
มีผลกระทบต่อจ ำนวนประมำณกำรหนี้สินนั้น
อย่ำงมีสำระส ำคัญ 
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25. การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

สำมำรถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(ถ้ำรำยกำรขำยเข้ำเงื่อนไข 9 ข้อ) คือ 
   1) รับรู้รำยได้ทั้งจ ำนวนเมื่อโอน 
   2) ตำมอัตรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 
   3) ตำมเงินค่ำงวดที่ถึงก ำหนดช ำระ 

ก ำหนดให้รับรู้รำยได้เมื่อโอน
ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่
มีนัยส ำคัญของควำมเป็น
เจ้ำของไปยังผู้ซื้อ กำรโอน
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีกำรส่ง
มอบอสังหำริมทรัพย์ที่เสร็จ
สมบูรณ์แล้วให้กับผู้ซื้อ 

ส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์
สิทธิ ในทำงภำษีจะมีกำรก ำหนดกำรรับรู้รำยได้
สอดคล้องกับทำงบัญชีซึ่ งก ำหนดตำม  ทป. 
1/2528  ซึ่งมีกำรก ำหนดวิธีกำรรับรู้รำยได้เป็น 3 
วิธี เช่นกัน คือ 1.เมื่อโอนกรรมสิทธิ์  2) ตำม
อัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จ และ 3) ตำมเงินค่ำ
งวดที่ถึงก ำหนดช ำระ และตำม ทป1/2558 จะ
รับรู้รำยได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ จะต้องเป็นกำรท ำ
สัญญำจะซื้อจะขำยในรอบบัญชีใด ก็ต้องท ำกำร
โอนกรรมสิทธ์ิในรอบบัญชีน้ัน 

26. การรับรู้รายได้จากการขายโดยมีการให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี
ไม่มีข้อก ำหนดในเรื่อง
ดังกล่ำว 

ใ ห้ บั น ทึ ก สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ ที่
ก ำ ห น ด ใ ห้ ลู ก ค้ ำ แ ย ก
ต่ำงหำก 
   ให้ปันส่วนมูลค่ำยุติธรรม
ของสิ่ งตอบแทนที่ ได้ รั บ 
หรือค้ำงรับระหว่ำงสิทธิ
พิเศษและส่วนประกอบอื่น
ของกำรขำยนั้น 
    กำรปันส่วนสิ่งตอบแทน
ไปให้สิทธิพิเศษ ต้องอ้ำงอิง
กับมูลค่ำยุติธรรมของสิทฺธิ ์

กำรจัดโปรแกรมกำรขำยโดยมีกำรสิทธิพิเศษให้ลูกค้ำ เช่น กำร
ขำยสมำร์ทโฟน โดยมีกำรให้บริกำรในรำคำต่ ำกว่ำรำคำตลำด
โดยจัดเป็น แพคเกจในกำรขำย จะถือว่ำเป็นเหตุอันควรที่
เจ้ำหน้ำที่สรรพำกรจะไม่ประเมินรำยได้เพิ่มจะต้องเป็นกำร
ด ำเนินกำรให้ลูกค้ำโดยทั่วไป ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมกำรขำยโดยต้อง
ด ำ เนินกำรตำมประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร เกี่ ย วกับ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ฉบับท่ี 40)  ซึ่งจะมีผลให้ฐำนภำษีมูลค่ำเพิ่มของ
กำรสมนำคุณ เป็นศูนย์ได้ก็ต่อเมื่อ เป็นกำรแถมสินค้ำพร้อมกับ
กำรขำย โดยรำคำของแถมต้องไม่เกินรำคำของที่ขำย หรือเป็น
กำรแถมสินค้ำในแต่ละวัน หรือกำรส่งมอบสินค้ำให้เนื่องใน
โอกำสแห่งขนบธรมเนียมประเพณี หรือ กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรขำย หรือเนื่องจำกเป็นสินค้ำทดลองใช้ 
    ในกรณีที่มีกำรขำยสินค้ำ โดยมีกำรสะสมแต้ม หรือแจก
แสตมป์สะสมแต้มเพื่อแลกของสมนำคุณ ในทำงภำษีจะรับรู้
รำยได้จำกกำรขำยเต็มจ ำนวนมีกำรแยกมูลค่ำของแต้มที่ได้
ออกมำรับรู้รำยได้ต่ำงหำกเมื่อน ำมำใช้สิทธิ 

27. การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ก ำหนดให้รับรู้รำยได้ดอกเบี้ยตำมวิธี
อัตรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงหรือวิธีอื่นที่
ให้ผลไม่แตกต่ำงจำกวิธีอัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริงอย่ำงมีสำระส ำคัญ 

ก ำหนดให้รับรู้รำยได้ดอกเบี้ยตำมวิธี
อัตรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงเท่ำนั้น 

ดอกเบี้ยค้ำงรับค ำนวณตำมสัญญำ 
(เกณฑ์สิทธิ) 
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28. การรับรู้รายได้อื่น 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ให้น ำกำรรับรู้ ร ำยได้มำปฏิบัติกับ
ส่วนประกอบแต่ละส่วนของรำยกำร 
เช่น ค่ำบริกำรหลังกำรขำย บันทึกเป็น
รำยได้รอกำรตัดบัญชีและทะยอยรับรู้
เป็นรำยได้ 
   ให้วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสิ่ง
ตอบแทนที่ได้จำกโปรแกรมสิทธิพิเศษ
แก่ลูกค้ำ 
   ค่ำสิทธิ (Royalty) ต้องรับรู้รำยได้
ตำมเกณฑ์คงค้ำงซึ่งเป็นไปตำมเนื้อหำ
ของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง  
    เงินปันผลรับรู้รำยได้เมื่อผู้ถือหุ้นมี
สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล   

ให้น ำกำรรับรู้ ร ำยได้มำปฏิบัติกับ
ส่วนประกอบแต่ละส่วนของรำยกำร 
เช่น ค่ำบริกำรหลังกำรขำย บันทึกเป็น
รำยได้รอกำรตัดบัญชีและทะยอยรับรู้
เป็นรำยได้ 
   วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสิ่งตอบ
แทนที่ได้จำกโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่
ลูกค้ำ 
   ค่ำสิทธิ (Royalty) ต้องรับรู้รำยได้
ตำมเกณฑ์คงค้ำงซึ่งเป็นไปตำมเนื้อหำ
ของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง  
    เงินปันผลรับรู้รำยได้เมื่อผู้ถือหุ้นมี
สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล   

ให้พิจำรณำตำมเนื้อหำแห่งสญัญำ 
และทำงภำษี ไม่มีกำรวัดด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมส ำหรับสิ่งตอบแทนที่ได้จำก
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 
  
 
 
 
ในทำงภำษีไม่ได้ก ำหนด แต่ถือปฏบิัติ
ตำมมำตรำ 65 
 
ในทำงภำษีเช่นเดียวกัน 
 

29. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี
รับรู้รำยได้เมื่อโอนควำม
เสี่ยงให้แก่ผู้ซื้อ 

รับรู้รำยได้เมื่อโอน
ควำมเสี่ยงให้แก่ผู้ซื้อ 

รำยได้ทำงภำษีเกิดเมื่อโอนกรรมสิทธ์ิ 
   กำรควบรวมกิจกำร และโอนกิจกำร ตำม ม.74 ไม่ได้ใช้รำคำตำม
บัญชี (Net Book Value) ต้องโอนกันด้วยรำคำยุติธรรม แต่เมื่อมี
ก ำไรหรือขำดทุนไม่ต้องน ำมำค ำนวณรวมภำษี แต่ผู้รับโอนจะต้องตัด
ค่ำเสื่อมรำคำด้วยรำคำตำมมูลค่ำ คือตัดค่ำเสื่อมรำคำต่อจำกผู้โอน 
    กำร เลิ กกิ จกำร  หำก เป็นกิ จกำรที่ จ ดทะ เบี ยน ในระบบ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ ณ วันเลิกกิจกำรถือเป็นกำรขำย
ต้องน ำส่งภำษีขำย แต่ยกเว้นกรณี ควบ รวมกับกิจกำรจดทะเบียนใน
ระบบภำษีมูลค่ำเพิ่มด้วยกัน (เนื่องจำกไม่เข้ำนิยำมกำรขำยอีกต่อไป) 

30. ภาษีเงินได้ 
TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ก ำหนดให้ต้องรับรู้ภำษีเงินได้ที่ต้อง
ช ำระให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยใช้
วิธีภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

ก ำหนดให้ต้องรับรู้ภำษีเงินได้ที่ต้อง
ช ำระให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยใช้
วิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

 
31.สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน 

TFRS for NPAEs TFRS for SMEs ด้ำนภำษ ี

ก ำหนดให้ใช้สกุลที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
(ซึ่งอำจไม่ใช่ เงินบำท) 

ก ำหนดให้ใช้สกุลที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
(ซึ่งอำจไม่ใช่ เงินบำท) 

รำยกำรคำ้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีที่
ด ำเนินงำนให้บันทึกด้วยเงินบำท 
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ส าหรับ TFRS for SMEs สรุปรายการที่สามารถยกเว้นไม่ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมหากการปฏิบัติตามข้อก าหนดจะท าให้
กิจการ SME มีต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป (Undue cost or Effort Exemption) ได้แก่ (สันสกฤต วิจิตร
เลขกำร, 2559. )   
 1. สินทรัพย์ชีวภำพ (แต่ไมย่กเว้นผลผลติ ณ จุดเก็บเกี่ยว) 
 2. สินทรัพย์ไมม่ีตัวตนท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธรุกิจ 
 3. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 4. เครื่องมือทำงกำรเงิน เช่นตรำสำรทุนที่มีกำรซื้อขำยสำธำรณะ เงินลงทุนในบริษัท หรือกำรควบคุมร่วมกันที่
เลือกใช้วธิีมูลค่ำยตุิธรรม 
 5. เงินปันผลค้ำงจ่ำยด้วยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด 
ในประเด็นอ่ืนท่ียกเว้นหำกเข้ำกรณี มีต้นทุนหรือความพยายามที่มากเกินไป ได้แก่ 
 1. กำรวัดมูลค่ำภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยโดยวิธี  Projected Unit Credit 
 2. กำรเปิดเผยข้อมลูผลกระทบทำงกำรเงินของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้น 
  3. กำรหักกลบสินทรัพย์และหนี้สนิภำษีเงินไดร้อตัดบญัช ี

ส ำหรับ TFRS for SMEs มีกำรประกำศเปลี่ยนแปลงเลื่อนก ำหนดกำรใช้โดยประกำศของ สภำวิชำชีพบัญชีฯ 
จำกกำรประชุมของคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับล่ำสุดครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันท่ี 29 ธันวำคม 2559 ดัง 
 

ตารางสรุป 
ตำรำงสรุปบทที่ถือปฏิบัติส ำหรับกิจกำร NPAEs ซับซ้อน และ NPAEs ไม่ซับซ้อน (TFRS for SMEs or IFRS for SMEs 
(2015)) (สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2559) 

ปีที่ถือปฏิบัต ิ
NPAEs 

หมายเหตุ 
ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน 

บทที่ให้ถือปฏิบัติในปี 2561 19 16 NPAEs ไม่ซับซ้อนต่ำงจำก NPAEs ซับซ้อน คือ
บทที่ 26, 27 และ 31 แต่มีกำรผ่อนผันและ
ยกเว้นเนื้อหำบำงส่วนของบทที่ 19, 20, และ 
23 

บทที่ผ่อนผันให้ถือปฏิบัติในปี 2562 8 3 NPAEs ไม่ซับซ้อนมีกำรผ่อนผันและยกเว้น
เนื้อหำบำงส่วนของบทที่ 34 

บทที่ต้องถือปฏิบัติในปี 2562 4 4 บทที ่3, 4, 5 และ 6 

บทที่ผ่อนผันให้ถือปฏิบัติในปี 2565 4 0  
บทที่ยกเว้น (มีแนวปฏิบัติ/ไมม่ีแนว
ปฏิบัติ) 

   

มีแนวปฏิบัต ิ 0 8 บทที ่11, 12, 22, 26, 27, 29, 30 และ 33 

ไม่มีแนวปฏิบัต ิ 0 4 บทที ่9, 14, 15 และ 31 
 35 35  
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หรืออำจสรุปกำรก ำหนดใช้ TFRS for SMEs โดยแผนภำพดังน้ี (สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ , 2559. ) 
 
 
 
 
 
 

บทสรุป 
 จำกกำรเปลี่ยนแปลงในแนวปฎิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งถูกน ำมำใช้กับกิจกำรซึ่ง
เดิมหมำยถึง “กิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ” และในมำตรฐำนชุดใหม่ TFRS for SMEs ซึ่งน ำมำใช้กับ “กิจกำรขนำด
กลำงและขนำดย่อม” ซึ่งก็หมำยถึง “กิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ” เดิมนั่นเอง แต่ควำมแตกต่ำงกันมีหลำยประกำร 
ประกอบด้วยควำมแตกต่ำงทำงด้ำนข้อก ำหนดในประมวลรัษฎำกร เกี่ยวกับภำษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งอำจกล่ำวได้ ว่ำ ด้ำน
ประมวลรัษฎำกรไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมมำตรฐำนบัญชีไม่ว่ำจะเป็นฉบับใด จึงย่อมเป็นเรื่องท้ำทำยแก่นักบัญชีที่ต้องท ำ
ควำมเข้ำใจ ศึกษำอย่ำงละเอียด ท้ังนี้เพื่อเตรียมรับกับกำรเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เป็นอย่ำงดี อย่ำงไรก็ดี สภำวิชำชีพบัญชีฯ
ได้ประเมินถึงควำมพร้อมแล้ว จึงมีก ำหนดให้มีกำรเลื่อนกำรบังคับใช้ TFRS for SMEs ไปอีก 1 ปี เป็นต้นปี 2561 ซึ่ง
หมำยถึงปี 2560 นีเ้รำยังคงใช้มำตรฐำน TFRS for NPAEs ได้อีก 1 ปี ซึ่งหมำยถึง กำรเตรียมข้อมูลในช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำน
กฎเกณฑ์ทำงมำตรฐำนที่แตกต่ำงกันให้พร้อม เพื่อให้เกิดควำมรำบรื่นในกำรน ำไปปฏิบัติ 
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