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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) 

เดือนมกราคม 2560 

เร่ือง : การเลือกปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับบริษัท NPAEs (แบบซับซ้อน)   

ถาม :  "ถ้าบริษัท ก เป็นบริษัท NPAEs (แบบซับซ้อน) โดยเป็นบริษัทร่วม ของบริษัท ข ซ่ึงเป็นบริษัท 

PAEs" ซ่ึงมีค าถาม ดังต่อไปน้ี 

1. บริษัท ก (NPAEs แบบซับซ้อน) จ าเป็นต้องใช้มาตรฐาน TFRS for PAEs หรือไม่ 

2. หากบริษัท ก (NPAEs แบบซับซ้อน) ต้องใช้มาตรฐาน TFRS for PAEs ต้องใช้ทั้งฉบับ 

หรือ เลือกใช้บางฉบับที่มีผลกระทบต่อข้อมูลที่บริษัท ข (PAEs) น าไปใช้เปิดเผยใน 

งบการเงิน ดังน้ี 

2.1 ผลประโยชน์ของพนักงาน บริษัท ก (NPAEs แบบซับซ้อน) จ าเป็นต้องจ้างนัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัย หรือไม่ 

2.2 หากบริษัท ข (PAEs) วัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน โดยใช้

การประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัท ก (NPAE แบบซับซ้อน) ต้องวัด

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน โดยใช้การประเมินมูลค่าจาก 

ผู้ประเมินอิสระเช่นเดียวกับ บริษัท ข (PAEs) หรือไม่ หรือ บริษัท ก (NPAEs 

แบบซับซ้อน) สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยใช้

ราคาประเมินจากกรมที่ ดิน หรือราคาที่ มีการประกาศซ้ือขาย ฯลฯ ได้หรือไม่ 

เน่ืองจากการจ้างผู้ประเมินอิสระน้ันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

2.3 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ าเป็นต้องจัดท า หรือไม่ 

3. ถ้าบริษัท ก ซ่ึงเป็น (NPAEs แบบซับซ้อน) ต้องใช้มาตรฐาน TFRS for PAEs แล้วบริษัท

ย่อยหรือร่วมของ บริษัท ก (NPAE แบบซับซ้อน) ซ่ึงเป็น NPAEs แบบไม่ซับซ้อน ต้องใช้

มาตรฐาน TFRS for PAEs ด้วยหรือไม่ และหากต้องใช้ TFRS for PAEs เหมือน บริษัท ก 

(NPAE แบบซับซ้อน) แล้วสามารถเลือกท าแค่บางฉบับตามค าถามในข้อ 2 ได้หรือไม่ 

4. ถ้าบริษัท ก (NPAEs แบบซับซ้อน) ใช้มาตรฐาน TFRS for PAEs แล้วในอนาคต บริษัท ก 

(NPAE) ไม่ได้เป็นบริษัทร่วมของ บริษัท ข (PAEs) แล้ว บริษัท ก (NPAEs แบบซับซ้อน) 

สามารถกลับมาใช้มาตรฐาน TFRS for SMEs ได้หรือไม่ 

ตอบ : 
จากกรณีที่ทา่นสอบถาม สามารถตอบในแต่ละข้อค าถาม ดังน้ี 

1. บริษัท ก (NPAEs แบบซับซ้อน) จ าเป็นต้องใช้มาตรฐาน TFRS for PAEs หรือไม่ : 

ไม่จ าเป็น ในปัจจุบนัน้ี บริษัท ก ยงัสามารถเลือกใช ้TFRS for NPAEs ไดจ้นถึงปี 2560

ส าหรบัปี 2561 บริษัท ก สามารถเลือกไดว้่าจะใชม้าตรฐาน TFRS for SMEs (แบบเต็ม

รูปแบบ) หรือ TFRS for PAEs ก็ได ้แต่ถา้เลือกฉบบัใดแลว้ตอ้งเลือกถือปฏิบติัทุกเรือ่งที่

เกีย่วขอ้ง 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) 
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2. ถ้าบริษัท ก (NPAEs แบบซับซ้อน) ต้องใช้มาตรฐาน TFRS for PAEs ต้องใช้ทั้งฉบับ หรือ 

เลือกท าแค่บางฉบับที่มีผลกระทบต่อข้อมูลที่บริษัท ข (PAEs) น าไปใช้เปิดเผยใบงบ

การเงิน : 

ในช่วงก่อนปี 2560 ทีย่งัไม่มี TFRS for SMEs หากบริษัท ก เลือกใช ้TFRS for PAEs 

จะตอ้งใชท้กุฉบบัหรือหากบริษัท ก เลือกใช ้TFRS for NPAEs จะสามารถถือปฏิบติั TFRS 

for PAEs ไดส้องฉบบัคือ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 เรือ่ง ภาษีเงินได ้และ มาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที ่19  เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

ในช่วงปี 2561 เป็นตน้ไป บริษัท ก สามารถเลือกไดว้่าจะใชม้าตรฐาน TFRS for SMEs 

(แบบเต็มรูปแบบ) หรือ TFRS for PAEs ก็ได ้แต่ถา้เลือกฉบบัใดแลว้ตอ้งเลือกถือปฏิบติั

ทกุเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในทางปฏิบติั บริษัททีเ่ป็น PAEs อาจไม่บงัคับใหบ้ริษัทในเครือใช ้TFRS for PAEs  ตามก็ได ้

แต่ในการน างบการเงินมารวม หรือรับรูส่้วนไดเ้สีย จะตอ้งแปลงงบการเงินของบริษัทใน

เครือเหล่านัน้ใหมี้เกณฑก์ารรบัรู ้วดัมลูค่าและการเปิดเผยเช่นเดียวกบั TFRS for PAEs 

2.1 ผลประโยชน์ของพนักงาน บริษัท ก (NPAEs แบบซับซ้อน) จ าเป็นต้องจ้างนัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัย หรือไม่ : 

ผลประโยชน์ของพนักงานทีว่ดัมูลค่าดว้ยหลกัการของคณิตศาสตร์ประกันภัยนัน้ ไม่มี

มาตรฐานฯ ฉบบัใดบงัคับใหใ้ชน้กัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เพียงแต่ TFRS for PAEs และ 

TFRS for SMEs ส าหรบักิจการทีซ่ับซอ้นก าหนดใหค้ านวณผลประโยชน์พนกังานดว้ย

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย และสนับสนุนใหใ้ชน้กัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเท่านัน้ (หาก

บริษทัสามารถค านวณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเองได ้กส็ามารถค านวณเองได)้ 

 

2.2 หากบริษัท ข (PAEs) วัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน โดยใช้การ

ประเมินมูลค่าจากผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัท ก (NPAE แบบซับซ้อน) ต้องวัดมูลค่า

ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน โดยใช้การประเมินมูลค่าจากผู้ประเมิน

อิสระเช่นเดียวกับบริษัท ข (PAEs) หรือไม่ หรือบริษัท ก (NPAEs แบบซับซ้อน) 

สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยใช้ราคาประเมินจาก

กรมที่ดิน หรือราคาที่มีการประกาศซ้ือขาย ฯลฯ ได้หรือไม่ : 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ไม่มีมาตรฐานฯ  

ฉบบัใดบงัคับใหใ้ชผู้ป้ระเมินราคาอิสระ เพียงแต่ TFRS for PAEs สนับสนุนใหใ้ช ้
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เท่านัน้ ดงันัน้ จึงอาจวดัมูลค่ายุติธรรมดว้ยวิธีอื่นได  ้ ทัง้น้ี บริษัท ก (NPAEs แบบ

ซับซอ้น) ต้องใชน้โยบายการบัญชีเช่นเดียวกับบริษัท ข (PAEs) ในการจัดท างบ

การเงินรวม 

2.3 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ าเป็นต้องจัดท า หรือไม่ : 

ในช่วงก่อนปี 2560 ทีย่งัไม่มี TFRS for SMEs หากบริษัท ก เลือกใช ้TFRS for 

PAEs จะตอ้งจดัท าภาษีเงินไดร้อตัดบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 เรื่อง 

ภาษีเงินได ้หรือหากบริษัท ก เลือกใช ้TFRS for NPAEs อาจถือปฏิบติัแต่ไม่เป็นการ

บงัคบัใหใ้ช ้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที1่2 เรือ่ง ภาษีเงินได ้ 

ในช่วงหลงัปี 2562 กิจการตอ้งจดัท าภาษีเงินไดร้อตัดบัญชี ไม่ว่าจะใช ้TFRS for 

PAEs หรือ TFRS for SMEs ส าหรบักิจการทีซ่บัซอ้น 

3. ถ้าบริษัท ก ซ่ึงเป็น (NPAEs แบบซับซ้อน) ต้องใช้มาตรฐาน TFRS for PAEs แล้วบริษัท

ย่อยหรือร่วมของบริษัท ก (NPAE แบบซับซ้อน) ซ่ึงเป็น NPAEs แบบไม่ซับซ้อน ต้องใช้

มาตรฐาน TFRS for PAEs ด้วยหรือไม่ และหากต้องใช้ TFRS for PAEs เหมือน บริษัท ก 

(NPAE แบบซับซ้อน) แล้วสามารถเลือกท าแค่บางฉบับตามค าถามในข้อ 2 ได้หรือไม่ : 

บริษัทย่อยหรือร่วมของ บริษัท ก ใหถื้อเป็นบริษัททีซ่บัซอ้นเช่นเดียวกบับริษัท ก เนื่องจาก

ถือเป็นบริษัททีมี่โครงสรา้งการจดัการที่มีความซับซอ้น (โครงสรา้งการจดัการแบบกลุ่ม

กิจการ) ดงันัน้ ใหด้คู าตอบส าหรบักิจการ NPAEs ทีซ่บัซอ้นตามขอ้ 1 และ 2  

4. ถ้าบริษัท ก (NPAEs แบบซับซ้อน) ใช้มาตรฐาน TFRS for PAEs แล้วในอนาคต บริษัท ก 

(NPAE) ไม่ได้เป็นบริษัทร่วมของ บริษัท ข (PAEs)  แล้ว บริษัท ก (NPAEs แบบ

ซับซ้อน) สามารถกลับมาใช้มาตรฐาน TFRS for SMEs ได้หรือไม่ : 

ในกรณีที ่NPAE ซบัซอ้นเคยเลือกใช ้TFRS for PAEs ไปแลว้ และต่อมาตอ้งการเปลีย่น

กลบัมาใช ้TFRS for SMEs  กรณีน้ีไม่ไดร้ะบุไวช้ดัเจนในมาตรฐานฯ แต่ในทางปฏิบติัมกัไม่

เป็นทีนิ่ยม เนือ่งจากการปฏิบติัตาม TFRS for PAEs จะท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินไดร้บัประโยชน์

มากกว่าการปฏิบติัตามมาตรฐานฯฉบบัอื่น ดงันัน้หากเปลีย่นจาก TFRS for PAEs เป็นฉบบั

อื่นจะท าใหง้บการเงินอาจมีประโยชน์หรือมีความเกีย่วขอ้งกบัการตัดสินใจต่อผูใ้ชง้บการเงิน

ลดลง จงึมกัไม่เป็นทีนิ่ยม อย่างไรก็ตามไม่ไดมี้การระบุไวช้ดัเจนในมาตรฐานฯ บริษัทตอ้งใช ้

ดลุยพินิจในการเลือกใชม้าตรฐานฯใหเ้หมาะสมกบักิจการ และตอ้งเปิดเผยเหตุผลว่าท าไมจึง

เลือกใชม้าตรฐานดงักล่าว โดยตอ้งค านึงถึงประโยชนต่์อผูใ้ชง้บการเงินดว้ย 
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ทั้งน้ี ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการท่าน ซ่ึงเป็นผู้ที่มีข้อมูลมากกว่า เพ่ือให้

ได้รับค าตอบที่ถูกต้องย่ิงข้ึน เน่ืองจากการเลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ัน เป็นดุลย

พินิจของบริษัท แต่ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินว่าถูกต้องตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

 

 

************** 


