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• งบการเงินรวม 

เดือน เมษายน-กรกฎาคม 2563 

เร่ือง : การจัดท าบัญชี Holding 

ถาม :  บริษัทเร่ิมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่ อเดือน ก.พ. 2562 โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคล

ธรรมดา จ านวน 4 ท่าน ซึ่ งเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน จ านวนเงินทุนจดทะเบียน 620 

ล้านบาท 

บริษัทฯ ได้น าเงินทุนดังกล่าว ไปลงทุนในบริษัทในเครือ 2 บริษัท โดยบริษัทได้เป็นผู้

ถือหุ้นจ านวน 99% ในแต่ละบริษัท 

โดยได้จัดสรรเงินทุน 609.99 ล้านบาท ไปลงทุนดังนี้  

 

เงินลงทุนในบริษัท-XXX  479,999,600.00 = 79% 

เงินลงทุนในบริษัท-YYY  129,999,600.00 = 21% 

รวม  609,999,200.00 

 

และในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่าง 2 บริษัท มีแต่รายได้ดอกเบี้ ย

รับจากเงินฝากธนาคารประมาณ 3 หม่ืนบาทเท่านั้น 

ดังนั้น จึงขอเรียนถามว่า ในปี 2562 บริษัทจ าเป็นต้องจัดท างบการเงินรวมหรือไม่ 

ตอบ : หากกจิการถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ ไม่มีส่วนได้

เสยีสาธารณะ กจิการไม่จ าเป็นต้องท างบการเงินรวม เนื่ องจากมิได้มีข้อบังคับให้ต้องจัดท า  

อย่างไรก็ตาม หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดใหญ่ 

(PAEs) กิจการจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  10 เร่ือง งบการเงิน

รวม (TFRS 10) 

โดยย่อหน้าที่  2.1 ย่อหน้าที่  5 และ ย่อหน้าที่  6 ของมาตรฐานฉบับดังกล่าวระบุว่า 

 

2.1 ก าหนดให้กิจการ (บริษทัใหญ่) ที่ ควบคุมอกีกิจการหนึ่ งหรือมากกว่านั้น (บริษัท

ย่อย) น าเสนองบการเงินรวม  

 

5 ผู้ลงทุนต้องก าหนดว่าผู้ลงทุนเป็นบริษัทใหญ่หรือไม่ โดยการประเมินว่าผู้ลงทุน

ควบคุม ผู้ ได้รับการลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ค านึงถึงลักษณะของความเกี่ ยวข้องกับผู้ ได้รับการ

ลงทุน  

และ 

6 ผู้ ลงทุนควบคุมผู้ ได้ รับการลงทุนเมื่ อผู้ ลงทุนมีฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนที่  ผันแปรจากการเข้าไปเกี่ ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถที่ จะท า

ให้ ผลตอบแทนดังกล่าวจากการมีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน  
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ดังนั้นขอให้ท่านพิจารณาตามข้อก าหนดในมาตรฐานฉบับดังกล่าวว่ากิจการ

ควบคุมอีกกิจการหรือไม่ หากใช่ กิจการจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานที่ก าหนดไว ้ทั้งน้ี 

TFRS 10 ไดร้ะบุค านิยามเกี่ยวกบัอ านาจการควบคุมไวแ้ลว้ ท่านสามารถศึกษาขอ้มูล

เพิม่เติมไดใ้นมาตรฐาน TFRS 10 

อย่างไรก็ตามในมาตรฐาน TFRS 10 ไดม้ีขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้นย่อหนา้ที่ 4 เร่ือง

ขอ้ยกเวน้ในการจัดท างบการเงินรวม 

 

ทั้งนี้ ขอให้ท่านพิจารณาจากสถานการณ์และข้อเทจ็จริงทั้งหมดที่ มีอยู่ และขอให้ปฏิบัติให้

เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ เกี่ ยวข้องโดยเคร่งครัด 

• งบการเงินรวม 

เดือนมกราคม 2560 

เร่ือง : สอบถามเกี่ ยวกบัการจัดท างบการเงินรวม (Consolidation) 

ถาม : 
บริษัทมีการศึกษาเกี่ ยวกับการขายกิจการให้กับบริษัทที่ เกี่ ยวข้องกันแต่นอกกลุ่มบริษัท  

โดยบริษัทแม่ (A) เป็นบริษัทมหาชน มีบริษัทลูก 2 ตัว B  และ C  โดยบริษัทแม่ได้ลงทุนใน

บริษัท B และ C ในอตัรา 100% ทั้งสองบริษัท   

ในอดีตมีการขายบริษัทลูก (F) ซึ่ งอยู่ภายใต้บริษัท C  โดยย้ายไปอยู่ภายใต้บริษัท B   

และในอดีต บริษัท C เกิดก าไรจากการขายบริษัทลูกจ านวน 20 บาท  ซึ่ งในการจัดท างบการเงิน

รวม (Consolidation) จะไม่สามารถรับรู้ก าไร 20 บาท เนื่ องจากเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกนั  

ต่อมา บริษัท A ขายบริษัท C และบริษัทลูกซึ่ งอยู่ภายใต้ C ทั้งหมด โดยบริษัท A มีเงิน

ลงทุนในบริษัท C  จ านวน 50 บาท (วิธีส่วนได้เสีย)  ถ้าขาย ราคา 55 บาท บริษัทจะรับรู้ก าไร

ขาดทุนในงบการเงินรวมเท่าไหร่ 

จึงอยากสอบถามเร่ืองการรับรู้ ก าไรหรือขาดทุนจากการขายกิจการบริษัท C ว่า 20 บาท  

ที่ เกดิในอดีตควรจะบันทกึเข้าก าไรสะสมหรือก าไรขาดทุน   

ตอบ : 
ตามค าถามที่ ท่านถามมาและข้อมูลที่ ได้ให้มานั้น กลุ่มกจิการไม่ควรรับรู้ก าไรที่ เกดิขึ้นจาก

การขายเงินลงทุนในบริษัทลูกดังกล่าวในอดีต (20 บาท) ในงบการเงินรวมเนื่ องจากยังมิได้มี

การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทลูก (F) ออกไปจากกลุ่มกจิการอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้  ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการซึ่ งเป็นผู้ที่ มีข้อมูลมากกว่าเพื่ อให้ได้รับ

ค าตอบที่ ถูกต้องย่ิงขึ้น 

 

เดือนกนัยายน 2559 
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เร่ือง : ผลกระทบและการจัดท างบการเงินรวม 

ถาม :   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีผลบังคับในปี 2559 นี้ เกี่ ยวกับงบการเงินรวมจะ

มีผลกระทบกับ NPAEs หรือไม่คะ  เนื่ องจากดิฉันมีลูกค้าเป็น NPAEs ที่ มีบริษัทย่อย และ

บริษัทร่วม  จะยังคงใช้มาตรฐานส าหรับ  NPAEs จ านวน 22 บทหรือไม่ 

 

ค าถามเพิม่เติมมีดงัน้ี 

 1) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  28 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ถือปฏิบัติ 1 มกราคม 

2559) ขอทราบว่า NPAE จะต้องปฏบิัติหรือไม่  เนื่ องจากมีระบุในขอบเขตของมาตรฐานว่า 

 "ต้องถือปฏิบัติกับทุกกิจการที่ เป็นผู้ ลงทุนซึ่ งมีการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุน" 

 2) ในกรณีที่  NPAE ต้องปฏบิัติ ได้โปรดอธิบายความหมายของข้อความข้างล่างนี้ ซึ่ งมี

อยู่ในมาตรฐานฉบับนี้   

 "กิจการต้องใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงิน

รวมของตน กิจการที่ ไม่มีบริษัทย่อยกยั็งคงต้องใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทกึบัญชีเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมในงบการเงินของตนแม้งบการเงินนั้นจะไม่ใช่งบการเงินรวมกต็าม กจิการจะไม่ใช้วิธี

ส่วนได้เสยีกเ็ฉพาะในงบการเงินเฉพาะกจิการที่ น าเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  27" 

   

 หากกิจการที่ ไม่มีบริษัทย่อยแต่มีบริษัทร่วมซึ่ งกิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือ

บริษัทร่วม  จะต้องใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินของตนแม้งบการเงินนั้นจะไม่ใช่งบการเงิน

รวมกต็าม  ดังนั้น จะเรียกชื่ องบการเงินนี้ ว่างบอะไร เพราะเข้าใจว่าเป็นการท างบเพิ่ มอีกฉบับ 

โดยที่ กจิการจะไม่ใช้วิธส่ีวนได้เสยีกเ็ฉพาะในงบการเงินเฉพาะกจิการตามข้อความข้างต้น 

 

ตอบ :  ในปี 2559 กิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะยังถือใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ฉบับเดิมอยู่ 

 ส าหรับในปี 2560 กิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะจะใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) (คาดว่าจะเร่ิมใช้ส าหรับ

รอบปีบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) โดยคาดว่าจะแบ่งระดับของ

ผู้จัดท าบัญชีตาม TFRS for SMEs เป็น 2 ระดับคือระดับกลุ่มกิจการ (ใช้ TFRS for SMEs 

ทุกบท โดยหากมีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต้องจัดท างบการเงินรวมซึ่ งอาจผ่อนผันระยะเวลา

การจัดท างบการเงินรวมไปปี 2562) และส าหรับกิจการ NPAEs ไม่ซับซ้อน (ใช้ TFRS for 

SMEs โดยมีข้อยกเว้นในบางบท)  

  

 อย่างไรกต็ามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจจะยังมีการปรับเปล่ียนเป็นระยะจนกว่ามาตรฐาน 
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TFRS for SMEs ฉบับจริงจะประกาศใช้ ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกศึกษาและติดตามมาตรฐาน

ฉบับดั งก ล่าว และผลกระทบที่ เกิดขึ้ นอ ย่างใก ล้ชิด ได้ที่  www.fap.or.th/TFRS-for-

SMEs.html 

 

ส าหรบัค าถามเพิม่เติม .. 

 ท่านสมาชิกต้องพิจารณาก่อนว่าท่านจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีชุดใด 

(TFRS for PAEs หรือ TFRS for NPAEs) หากท่านสมาชิกเป็นกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะและท่านใช้มาตรฐานฉบับ TFRS for NPAEs (ศึกษาเพิ่ มเติมได้ที่ เว็บไซต์สภา

วิชาชีพบัญชี  

http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/NPAE_web_06055

4.pdf) กิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้

เสยีสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ในปี 2559 กิจการไม่ต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับใหญ่ (TFRS for PAEs) เนื่ องจาก TFRS for NPAEs ได้มีข้อก าหนดเกี่ ยวกับ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้วในย่อหน้าที่  109 และ 111 ดังนี้  

 

109. เงินลงทุนในบริษทัร่วม หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซ่ึงรวมถึง

กิจการที่ไม่ไดก่้อตั้ ง ในรูปบริษทั เช่น หา้งหุน้ส่วน) ที่อยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมี

นยัส าคญัของผูล้งทุนและไม่ถือเป็นบริษทัย่อยหรือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ผู ้

ลงทุนถือว่ามีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อกิจการที่ไปลงทุน เมื่อผูล้งทุนมีอ านาจใน

การออกเสียง อย่างนอ้ยรอ้ยละ 20 ในกิจการที่ไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ 

ทางออ้ม (เช่น โดยผ่านบริษทัย่อย) ยกเวน้ในกรณีที่ผูล้งทุนมีหลกัฐานที่แสดงให้

เห็นอย่างชดัเจนว่าอิทธิพลนั้นไม่เกิดข้ึน  

111. กิจการตอ้งวดัมูลค่าเงินลงทุนทุกประเภทเมื่อเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึง

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ ให้ไปเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น  รวมทั้ ง

ค่าใชจ่้ายในการท ารายการ  

 

 อนึ่ ง ค าว่าทุกกิจการ ตามความหมายของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 ดังกล่าวเป็น

กิจการตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ ซึ่ งขอให้ท่านศึกษาค า

นิยามของกิจการที่ มี ส่วนได้ เสียสาธารณะจากย่อหน้าที่  6  ของ TFRS for NPAEs ซึ่ ง

หมายความถึง ทุกกิจการที่ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหญ่ (TFRS for PAEs) 

เท่านั้น แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึง NPAEs ที่ เลือกใช้ TFRS for NPAEs ครับ 

 ส าหรับค าถามในข้อที่   2 นั้น หากกิจการ PAEs มีแต่บริษัทร่วม ไม่มีบริษัทย่อย งบ

การเงินที่ จัดท าไม่ได้มีระบุชื่ อไว้ชัดเจนในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่โดยปกติมักจะ

http://www.fap.or.th/TFRS-for-SMEs.html
http://www.fap.or.th/TFRS-for-SMEs.html
http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/NPAE_web_060554.pdf
http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/NPAE_web_060554.pdf
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ใช้ชื่ อว่า “งบการเงินที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย” ซึ่ งจะเป็นการแสดงเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม และการร่วมค้าด้วยวิธส่ีวนได้เสยี  

 อย่างไรกต็าม ขอให้ท่านตระหนักว่าท่านใช้มาตรฐานการบัญชีชุดใด (TFRS for PAEs 

หรือ TFRS for NPAEs) หากท่านใช้ TFRS for NPAEs แล้ว มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 

ไม่เกี่ ยวข้องกับท่าน ตราบเท่าที่ ท่านไม่ได้เปล่ียนสถานะเป็น PAEs หรือไม่มีข้อก าหนดจาก

บริษัทแม่หรือผู้ถือใหญ่ให้ท่านถือปฏิบัติตาม TFRS for PAEs เพราะหากท่านมีสถานะเป็น 

PAEs หรือมีข้อก าหนดจากบริษัทแม่หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ให้ต้องปฏิบัติตาม TFRS for PAEs 

ท่านกต้็องปฏบิัติตาม TFRS for PAEs ทุกฉบับ 

 ทั้งนี้ ขอให้ท่านท าความเข้าใจก่อนว่าท่านก าลังใช้มาตรฐานการบัญชีชุดใด และปรึกษา

ผู้สอบบัญชีของกจิการ ซึ่ งเป็นผู้ที่ มีความรู้และความเข้าใจในกจิการได้ดีกว่า 

 

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559 

เร่ือง : สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ ยวกับงบการเงินรวม 

ถาม :   ขอทราบว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีผลบังคับในปี 2559 นี้ เกี่ ยวกับงบ

การเงินรวมจะมีผลกระทบกับ NPAEs หรือไม่คะ  เนื่ องจากดิฉันมีลูกค้าเป็น NPAEs ที่ มี

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม  จะยังคงใช้มาตรฐานส าหรับ  NPAEs จ านวน 22 บทหรือไม่ 

ค าถามเพิ่ มเติม 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  28 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ถือปฏิบัติ 1 มกราคม 2559) 

ขอทราบว่า NPAE จะต้องปฏิบัติหรือไม่  เนื่ องจากมีระบุในขอบเขตของมาตรฐานว่า 

 “ต้องถือปฏิบัติกบัทุกกจิการที่ เป็นผู้ลงทุนซึ่ งมีการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธพิลอย่าง

มีนัยส าคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุน” 

2. ในกรณีที่  NPAE ต้องปฏิบัติ  ได้โปรดอธบิายความหมายของข้อความข้างล่างนี้ซึ่ งมีอยู่

ในมาตรฐานฉบับนี้  “ กจิการต้องใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทกึบัญชีเงินลงทุนในบริษัท

ร่วมในงบการเงินรวมของตน  กิจการที่ ไม่มีบริษัทย่อยกยั็งคงต้องใช้วิธีส่วนได้เสียใน

การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินของตนแม้งบการเงินนั้นจะไม่ใช่

งบการเงินรวมกต็าม  กิจการจะไม่ใช้วิธีส่วนได้เสียกเ็ฉพาะในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ น าเสนอตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  27” 

 

 ขอสอบถามว่า กจิการที่ ไม่มีบริษัทย่อยแต่มีบริษัทร่วมซึ่ งกจิการมีอทิธพิลอย่างมี

นัยส าคัญเหนือบริษัทร่วมจะต้องใช้วิธส่ีวนได้เสียในงบการเงินของตนแม้งบการเงินนั้นจะไม่ใช่

งบการเงินรวมกต็าม ดังนั้นบริษัทจะเรียกชื่ องบการเงินนี้ ว่างบอะไร เพราะเข้าใจว่าเป็นการท า

งบเพิ่ มอกีฉบับ โดยที่ กจิการจะไม่ใช้วิธีส่วนได้เสยีกเ็ฉพาะในงบการเงินเฉพาะกจิการตาม

ข้อความข้างต้น 
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ตอบ :  ในปี 2559 กิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะยังถือใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกจิการที่ ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ฉบับเดิมอยู่  

 ส าหรับในปี 2560 กิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะจะใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) (คาดว่าจะเร่ิมใช้ส าหรับ

รอบปีบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) 

 โดยคาดว่าจะแบ่งระดับของผู้จัดท าบัญชีตาม TFRS for SMEs เป็น 2 ระดับคือระดับ

กลุ่มกิจการ (ใช้ TFRS for SMEs ทุกบท โดยหากมีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต้องจัดท างบ

การเงินรวมซ่ึงอาจผ่อนผันระยะเวลาการจัดท างบการเงินรวมไปปี 2562) และระดับไม่ซับซ้อน

หรือไม่ใช่กลุ่มกจิการ (ใช้ TFRS for SMEs โดยมีข้อยกเว้นในบางบท)  

 อย่างไรกต็ามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจจะยังมีการปรับเปล่ียนเป็นระยะจนกว่ามาตรฐาน 

TFRS for SMEs ฉบับจริงจะประกาศใช้ ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกศึกษาและติดตามมาตรฐาน

ฉบับดั งก ล่าว และผลกระทบที่ เกิดขึ้ นอ ย่างใก ล้ชิด ได้ที่  www.fap.or.th/TFRS-for-

SMEs.html 

 

ค าตอบเพิ่ มเติม 

 ตามที่ ท่านสมาชิกสอบถามมานั้น ท่านสมาชิกต้องพิจารณาก่อนว่าท่านจัดท างบการเงิน

ตามมาตรฐานการบัญชีชุดใด (TFRS for PAEs หรือ TFRS for NPAEs) หากท่านสมาชิกเป็น

กิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะและท่านใช้มาตรฐานฉบับ TFRS for NPAEs (ศึกษา

เพิ่ มเติมได้ที่ เวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 

http://fap.or.th.a33.readyplanet.net/images/column_1359010309/NPAE_web_06055

4.pdf)  

 กจิการต้องถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้

เสยีสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ในปี 2559 กิจการไม่ต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับใหญ่ (TFRS for PAEs) เนื่ องจาก TFRS for NPAEs ได้มีข้อก าหนดเกี่ ยวกับ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้วในย่อหน้าที่  109 และ 111 ดังนี้  

109. เงินลงทุนในบริษัทร่วม หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการ (ซึ่ งรวมถึง

กิจการที่ ไม่ได้ก่อตั้ง ในรูปบริษัท เช่น ห้างหุ้นส่วน) ที่ อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญของผู้ลงทุนและไม่ถือเป็นบริษัท ย่อยหรือส่วนได้เสียในการร่วมค้า ผู้

ลงทุนถือว่ามีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญต่อกจิการที่ ไปลงทุน เมื่ อ ผู้ลงทุนมีอ านาจ

ในการออกเสียง อย่างน้อยร้อยละ 20 ในกิจการที่ ไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นทางตรง

หรือ ทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย) ยกเว้นในกรณีที่ ผู้ลงทุนมีหลักฐานที่

แสดงให้เหน็อย่างชัดเจน ว่าอทิธพิลนั้นไม่เกดิขึ้น  

 

http://www.fap.or.th/TFRS-for-SMEs.html
http://www.fap.or.th/TFRS-for-SMEs.html
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111. กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนทุกประเภทเมื่ อเร่ิมแรกด้วยราคาทุน ซึ่ งหมายถึง

มูลค่ายุติธรรมของ สิ่ งตอบแทนที่ ให้ไปเพื่ อให้ได้มาซึ่ งเงินลงทุนนั้น รวมทั้ง

ค่าใช้จ่ายในการท ารายการ  

 อนึ่ ง ค าว่าทุกกิจการ ตามความหมายของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 ดังกล่าวเป็น

กิจการตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการที่ มีส่วนได้เสียสาธารณะ ซึ่ งขอให้ท่านศึกษาค า

นิยามของกิจการที่ มี ส่วนได้ เสียสาธารณะจากย่อหน้าที่  6 ของ TFRS for NPAEs ซึ่ ง

หมายความถึง ทุกกิจการที่ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหญ่ (TFRS for PAEs) 

เท่านั้น แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึง NPAEs ที่ เลือกใช้ TFRS for NPAEs ครับ 

 ส าหรับค าถามในข้อที่   2 นั้น หากกิจการ PAEs มีแต่บริษัทร่วม ไม่มีบริษัทย่อย งบ

การเงินที่ จัดท าไม่ได้มีระบุชื่ อไว้ชัดเจนในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่โดยปกติมักจะ

ใช้ชื่ อว่า"งบการเงินที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสีย" ซึ่ งจะเป็นการแสดงเงินลงทุนในบริษัท

ร่วม และการร่วมค้าด้วยวิธส่ีวนได้เสยี  

 อย่างไรกต็าม ขอให้ท่านตระหนักว่าท่านใช้มาตรฐานการบัญชีชุดใด (TFRS for PAEs 

หรือ TFRS for NPAEs) หากท่านใช้ TFRS for NPAEs แล้ว มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 

ไม่เกี่ ยวข้องกับท่าน ตราบเท่าที่ ท่านไม่ได้เปล่ียนสถานะเป็น PAEs หรือไม่มีข้อก าหนดจาก

บริษัทแม่หรือผู้ถือใหญ่ให้ท่านถือปฏิบัติตาม TFRS for PAEs เพราะหากท่านมีสถานะเป็น 

PAEs หรือมีข้อก าหนดจากบริษัทแม่หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ให้ต้องปฏิบัติตาม TFRS for PAEs 

ท่านกต้็องปฏบิัติตาม TFRS for PAEs ทุกฉบับ 

 ทั้งนี้ขอให้ท่านท าความเข้าใจก่อนว่าท่านก าลังใช้มาตรฐานการบัญชีชุดใด และปรึกษา

ผู้สอบบัญชีของกจิการ ซึ่ งเป็นผู้ที่ มีความรู้และความเข้าใจในกจิการได้ดีกว่า 

 

 

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


