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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards – TFRSs) 

อา้งอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting 
Standards – IFRSs)  โดยใช้กบันิติบุคคลท่ีมีหน้าท่ีจดัท าบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 
2543   แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชส้ าหรับกิจการท่ีมี
ส่วนไดเ้สียสาธารณะและมีความยุง่ยากซบัซ้อนจากการใชแ้นวคิดมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) เป็น
หลกัในการจดัท ารายงานทางการเงิน  ซ่ึงเป็นภาระและก่อใหเ้กิดตน้ทุนในการจดัท ารายงานทางการ
เงินของกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะท่ีส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก  (สภา
วชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2554ข: ออนไลน์)  ความแตกต่างในดา้นแหล่งท่ีมาของเงินทุน  
และผูใ้ช้งบการเงินหลกัของกิจการ  ตลอดจนตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการท าบญัชีและน าเสนอรายงาน
ทางการเงินสูงกวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  เป็นเหตุท่ีแสดงให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมท่ีจะก าหนดให้
กิจการขนาดเล็กจดัท าบญัชีโดยใชข้อ้ก าหนดท่ีเหมือนกบักิจการขนาดใหญ่ทุกประการ  

สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(2553: ออนไลน์) ตระหนกัวา่กิจการในประเทศไทย
กวา่ร้อยละ 90 เป็นกิจการขนาดเล็กและเป็นกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ  การก าหนดให้
ทุกกิจการตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้
ไปนั้ น อาจไม่ เหมาะสม  เช่นเดียวกับคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Accounting Standards Board - IASB) ท่ี ตระหนัก ถึ งปัญหาดังก ล่ าวได้ เร่ิมต้น
โครงการศึกษาและจดัท ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศส าหรับธุรกิจขนาดกลาง
แล ะ ขน าด ย่ อ ม  (The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized 
Entities - IFRS for SMEs) มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2546  และมีการพฒันามาโดยตลอดจนกระทัง่มี
การเผยแพร่ฉบบัท่ีเป็นทางการเม่ือเดือนกรกฎาคม 2552  อย่างไรก็ตาม IFRS for SMEs ท่ีก าหนด
ออกมานั้นยงัคงไม่ง่ายต่อการน าไปปฏิบติัส าหรับกิจการขนาดเล็กท่ีมีทรัพยากรจ ากดัในการจดัท า
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รายงานทางการเงิน  เน่ืองจากยงัมีการใช้แนวคิดเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรมในการจดัท ารายงานทางการ
เงิน (ศิลปพร ศรีจัน่เพชร และพจน์ วีรศุทธากร, 2554: 63-64) ดงันั้น สภาวิชาชีพบญัชีฯ โดยความ
เห็นชอบในการก าหนดมาตรฐานการบญัชีของคณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบวิชาชีพในการ
ประชุม คร้ังท่ี 20 (1/2554) เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2554 จึงไดอ้อกประกาศ เร่ือง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  เพื่อความเหมาะสมและสามารถปฏิบติัไดก้บั
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจส าหรับประเทศไทย (สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์, 2554ข: 
ออนไลน์) และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 พิเศษ 53 ง ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 
2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว  ก าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชีตามท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 มาตรา 8 ท่ีเขา้ข่ายเป็นกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะตอ้ง
จดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี  ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554  ขอ้ก าหนดดงักล่าวส่งผลต่อกิจการส่วนใหญ่ในประเทศท่ีเป็นกิจการท่ีไม่
มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  ซ่ึงจะตอ้งจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงินให้ถูกตอ้งตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าว 

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือรองจากกรุงเทพมหานคร  โดยมี
ท าเลท่ีตั้งเหมาะสมเป็นศูนยก์ลางของภาคเหนือและภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง  มีโครงสร้างพื้นฐานดีท่ีสุด
แห่งหน่ึงรองจากกรุงเทพมหานคร (คมชัดลึก, 2554: ออนไลน์) เป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพในการ
พฒันาและเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการลงทุน  จนท าให้นัก
ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติสนใจมาลงทุนในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก  โดยสัดส่วนนิติบุคคล
ในจงัหวดัเชียงใหม่ประจ าเดือนตุลาคม 2556 มีจ านวนมากท่ีสุดในเขตภาคเหนือ  คือ 13,404 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 34.56 ของจ านวนนิติบุคคลในภาคเหนือทั้งส้ินจ านวน 38,784 ราย  อีกทั้งสถาน
ประกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ที่จดทะเบียนจดัตั้งใหม่ในช่วงระหว่างปี 2556 ทั้งหมดจด
ทะเบียนในรูปแบบบริษทัจ ากดัและห้างหุ ้นส่วนจ ากดั (ส าน ักพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั
เชียงใหม่ กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2556: ออนไลน์) ซ่ึงถือเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได ้เสีย
สาธารณะ  ดงันั้น นิติบุคคลในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่จึงสามารถเลือกปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจดัท า
บญัชีและรายงานทางการเงิน  โดยผูท่ี้มีหน้าท่ีปฏิบติังานโดยตรงคือผูท้  าบญัชีของกิจการเหล่านั้น 
ซ่ึงจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 

ดงันั้น  ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อไดข้อ้มูล
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เป็นแนวทางในการพฒันาผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 

 
เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มี

ส่วนไดเ้สียสาธารณะของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 

1.3.1  ท าให้ทราบถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3.2  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผูท้  าบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่  ให้มีความรู้ความเขา้ใจ
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะต่อไป 

 
1.4  นิยำมศัพท์ 
 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ หมายถึง  ความสามารถทางสติปัญญาในการจ าและเข้าใจเก่ียวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะของผูท้  าบญัชีในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีไดส้ะสมไวจ้นสามารถท่ีจะส่ือความหมาย  แปลความ  ตีความ และขยายความได ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกจิกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (Thai Financial 
Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities -TFRSs for NPAEs) ห ม าย ถึ ง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์และได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 พิเศษ 53 ง ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 แล้ว  โดย
มาตรฐานดงักล่าวมีผลใหบ้ริษทัจ ากดั  ห้างหุน้ส่วนจ ากดั  นิติบุคคลต่างประเทศ  กิจการร่วมคา้ตาม
ประมวลรัษฎากรท่ีมีหนา้ท่ีจดัท าบญัชีตามพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 ท่ีเขา้ข่ายเป็นกิจการ
ท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะตอ้งจดัท าบญัชีตามมาตรฐานฉบบัน้ี  และการจดัท างบการเงินใหเ้ร่ิมแต่
รอบปีบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป 
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กิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ  (Non-Publicly Accountable Entities)  (สภำวิชำชีพ
บัญชี  ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2554) หมายถึง  กิจการท่ีไม่ใช่กิจการดงัต่อไปน้ี  

1. กิจการท่ีมีตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการ  ซ่ึงมีการซ้ือขายต่อประชาชน  ไม่วา่จะ
เป็นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศหรือต่างประเทศ  หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์(Over the 
Counter) รวมทั้งตลาดในทอ้งถ่ินและในภูมิภาค  หรือกิจการท่ีน าส่งหรืออยูใ่นกระบวนการของการ
น าส่งงบการเงินของกิจการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
หรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน  เพื่อวตัถุประสงคใ์นการออกขายหลกัทรัพยใ์ดๆ ต่อประชาชน 

2. กิจการท่ีด าเนินธุรกิจหลกัในการดูแลสินทรัพยข์องกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกวา้ง  เช่น 
สถาบนัการเงิน  บริษทัประกนัชีวิต  บริษทัประกนัวินาศภยั  บริษทัหลกัทรัพย ์ กองทุนรวม  ตลาด
สินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น  เป็นตน้ 

3. บริษทัมหาชน  ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน 
4. กิจการอ่ืนท่ีจะก าหนดเพิ่มเติม (ณ วนัท่ี  11 พฤษภาคม 2557 ไม่มีประกาศก าหนด

เพิ่มเติม) 
ผู้ท ำบัญชี หมายถึง  ผูรั้บผิดชอบในการท าบัญชีของผูมี้หน้าท่ีจดัท าบัญชีไม่ว่าจะเป็น

พนกังานของกิจการ  ผูรั้บจา้งท าบญัชีอิสระ  หรือผูป้ฏิบติังานกบัส านกังานใหบ้ริการท าบญัชี   
 


