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• การน ามาตรฐานการรายงานการเงินมาถอืปฏิบติั 

เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 

เร่ือง : สอบถามเกี่ ยวกบั TFRS 15 

ถาม :  เน่ืองด้วยมีประเด็นข้อสงสัยตามคู่มืออธิบาย TFRS 15 หน้า 20 ข้อ 5.2 การ

รับประกัน ที่ มีการจัดประเภทของการรับประกันที่ เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าว่า

ผลิตภัณฑ์น้ันจะสามารถใช้งานได้อย่างที่ ตั้งใจตามคุณลักษณะที่ ตกลงกัน (Assuranc-type 

warranties)  

ค าถาม 

1. Assuranc-type warranties มีลักษณะอย่างไร  

2. หากเป็นกรณีของกิจการที่ มีสัญญาให้บริการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า และ

ตามสัญญาก าหนดให้มีการรับประกัน 1 ปี ช่วงระยะเวลาประกันหากมีการช ารุดบกพร่อง จะ

ให้บริการซ่อมโดยไม่คิดต้นทุนค่าแรงและการเปล่ียนอะไหล่ โอกาสที่ เกิดการให้ค่าใช้จ่าย

ในช่วงระยะเวลาประกนั ประมาณ 2-3 % (ค่าบริการตอบแทนการให้บริการงานซ่อมปกติ ได้

รวมต้นทุนของค่าแรงหากมีการซ่อมเพ่ิมในระยะเวลารับประกนัไว้แล้ว)  

กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นภาระที่ ต้องปฏิบัติตาม TFRS 15 ใช่หรือไม่ กิจการสามารถ

บันทกึรายได้ทั้งจ านวนแต่ต้องต้ังประมาณการหน้ีสนิ หรือถือว่าเป็นภาระที่ ต้องปฏบัิติ 

ตอบ : ท่านสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ ยวกับการจ าแนกประเภทของการรับประกันได้ตามที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ ท  ากับลูกค้า ระบุ

แนวทางไว้ใน ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่  ข28 ถึง ข33 ซ่ึงกิจการจะบันทึกรายการเป็นส่วนหน่ึง

ของภาระที่ ต้องปฏิบัติหากรายการดังกล่าวเป็นการรับประกันประเภท Assurance-type 

warranties ตามที่ ทา่นอ้างถึงในคู่มือฉบับดังกล่าว 

ทั้งน้ีขอให้ท่านศึกษาข้อเทจ็จริงและเน้ือหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือให้การจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม 

• การน ามาตรฐานการรายงานการเงินมาถอืปฏิบติั 

เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 

เร่ือง : สอบถามเร่ืองการน า TFRS 16 มาถือปฏบัิติก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ 

ถาม :  ส าหรับงบการเงินไตรมาส 1/2562 ซ่ึง TFRS 16 อยู่ระหว่างน าลงประกาศในราช

กิจจานุเบกษา บริษัท (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) และน า TFRS 15 มาถือปฏิบัติแล้ว 

สามารถน า TFRS 16 มาถือปฏบัิติก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ได้หรือไม่ 

ตอบ : ตามที่ ทา่นได้ถามถึงการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สญัญา

เช่า (TFRS 16) เกี่ ยวกบัการน ามาตรฐานฉบับดังกล่าวไปใช้ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้น้ัน 

ย่อหน้าที่  ค1 ระบุไว้ดังน้ี 

ค1 กิจการตอ้งปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงิน
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ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ท้งัน้ีอนุญาตให้

กิจการ น าไปใชก่้อนวนัที่มีผลบังคับใชห้ากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (เมือ่มีการประกาศใช)้ ณ วนัทีห่รือ

ก่อนวนัทีน่ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร ้งัแรก หากกิจการถือปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวนัที่มีผลบังคับใช ้กิจการตอ้ง

เปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวดว้ย 

ปัจจุบันน้ี TFRS 16 อยู่ระหว่างการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ดังน้ัน เมื่ อ

มาตรฐานฉบับดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กิจการสามารถถือปฏบัิติตาม TFRS 

16 ได้ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ได้ หากกจิการได้ปฏบัิติตาม TFRS 15 แล้ว  

ทั้งน้ีขอให้ทา่นศึกษาข้อเทจ็จริงและเน้ือหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยทา่นสามารถ

ศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวในเวบ็ไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชี 

http://www.fap.or.th/upload/9414/QwprHUKnXp.pdf 

• การน ามาตรฐานการรายงานการเงินมาถอืปฏิบติั 

เดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2558 

เร่ือง : ค าแนะน าเกี่ ยวกบัการน ามาตรฐานการรายงานการเงินมาถือปฏบัิติ 

ถาม :  เน่ืองด้วย บริษัท A ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงิน ประเภทเงินให้กู้ยืมส่วนบุคคลและ

เพ่ือธุรกิจ รับซ้ือสิทธิเรียกร้อง เช่าซ้ือ และเช่าทางการเงินในทรัพย์สินประเภท อุปกรณ์ 

เคร่ืองจักร คอมพิวเตอร์ รถยนต์และรถจักรยานยนต์  

  

ซ่ึงมีความประสงค์ในการสอบถามและขอค าแนะน าเกี่ ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานการเงินที่ มีการน ามาปฏบัิติใช้ ดังต่อไปนี้  

  

1. TFRS 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกจิ 

- การรวมธุรกจิ รวมถึง การที่ กรรมการเข้าไปซ้ือหุ้น ? / บริษัทเข้าไปซ้ือหุ้น? 

- การจัดตั้งบริษัทในเครือใหม่ และการเข้าไปถือหุ้น ถือเป็นการรวมธุรกิจ

หรือไม่ ? / ถ้าถือเป็นการรวมธุรกจิ ต้องเป็นธุรกจิประเภทเดียวกนัหรือไม่ 

2. TFRS 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

- จ าเป็นต้องแยกประเภทรายได้ ค่าใช้จ่าย ตามภมูิศาสตร์หรือไม่ เช่น แยกตาม

สาขา เพราะปกติกจิการแยกตามประเภทของสนิเช่ืออยู่แล้ว  

3. TFRS 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลที่ ก  าหนดไว้ส าหรับกิจการที่

ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

- กรณีที่ กิจการไม่ได้มีกิจกรรมการลงทุนเป็นกิจกรรมหลัก จ าเป็นต้องน า

มาตรฐานน้ีมาปฏิบัติใช้หรือไม่ อีกทั้งกิจการเป็นบริษัทย่อย ที่ มีบริษัทแม่ถือ

http://www.fap.or.th/upload/9414/QwprHUKnXp.pdf
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หุ้นเป็นส่วนใหญ่ และมีกิจการหลักคือกิจกรรมทางการเงิน จ าเป็นต้อง

เปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ เข้าไปในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือไม่ 

4. TAS 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

- กิจการไม่มีที่ ดิน และอาคารเป็นของตนเอง มีเพียงอุปกรณ์อย่างเดียว เช่น 

เคร่ืองใช้ส านักงาน รถยนต์ ถือว่า เข้าเง่ือนไข เพ่ือบริหารงาน และคาดว่าจะ

ใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ปีตามค านิยามที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือไม่ หาก

เข้าเงื่ อนไข ให้รับรู้ในราคาทุน? หรือตีราคาใหม่?  

5. TAS 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกนั 

- น ามาตรฐานน้ีมาบังคับใช้ในกรณีกิจการมีกิจกรรมทางธุรกิจผ่านบริษัทย่อย 

บริษัทร่วมบ่อยคร้ังใช่หรือไม่ 

- จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนการบันทกึบัญชีที่ มีอยู่เดิมหรือไม่ 

- เดิมมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยู่แล้ว ต้องเพ่ิมเติมส่วน

ไหนบ้าง? 

6. TAS 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

- เดิมกิจการเป็นบริษัทลูก ที่ มีบริษัทแม่ถือหุ้นเกินกึ่ งหน่ึง เมื่ อจดทะเบียนเข้า

ตลาดหลักทรัพย์ กจิการถือเป็นบริษัทใหญ่หรือไม่ ?  

- กิจการยังไม่มีบริษัทย่อย งบการเงินเฉพาะกิจการจ าเป็นต้องน ามาปฏิบัติ

หรือไม่ 

7. TAS 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

- การได้มาของอสังหาริมทรัพย์โดยการลงทุนได้มาจากกิจการอื่ น เข้าข่าย

มาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องกับการรวมธุรกิจหรือไม่ หากเกี่ ยวข้องต้องเปิดเผยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนไหน 

รบกวนสอบถามและให้ค าแนะน าข้อสงสัยข้างต้นด้วยค่ะ 

ตอบ : ขอเรียนตอบค าถามของท่านสมาชิก โดยท่านควรปรึกษาปัญหาดังกล่าวกบัผู้สอบบัญชี ซ่ึงเป็น

ผู้เข้าใจเน้ือหาข้อเทจ็จริงและเหน็เอกสารของบริษัทเชิงละเอียด ซ่ึงค าตอบดังต่อไปนี้ เป็นเพียง

หลักการทั่วไปโดยปกติตามมาตรฐาน ซ่ึงไม่เป็นข้อยุติ โดยอาจเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กบัเน้ือหา

ข้อเทจ็จริงอื่ นที่ เกดิขึ้นในอนาคต 

1. TFRS 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกจิ 

- การรวมธุรกจิ รวมถึง การที่ กรรมการเข้าไปซ้ือหุ้น ? / บริษัทเข้าไปซ้ือหุ้น 

 การรวมธุรกจิตาม TFRS 3 ภาคผนวก ก คือรายการหรือเหตุการณ์อื่ นใดซ่ึงท าให้ผู้ซ้ือ

ได้อ านาจในการควบคุมธุรกจิหรือกลุ่มธุรกจิ รายการซ่ึงเป็นการควบรวมจริง หรือเทยีบเทา่การ

ควบรวม ถือเป็นการรวมธุรกจิตามที่ กล่าวไว้ใน TFRS 13 
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 การที่ กิจการ(บริษัท) ผู้ซ้ือได้มาซ่ึงอ านาจควบคุมในอีกธุรกิจหน่ึง (บริษัทหรือกลุ่ม

ของกจิกรรมเชิงเศรษฐกจิ) ซ่ึงโดยปกติจะหมายถึงการที่ บริษัทเข้าไปซ้ือธุรกจิ (อ้างอิงค านิยาม

ของธุรกิจตาม TFRS 3 ซ่ึงบริษัทต้องประเมินว่ารายการหรือเหตุการณ์ใดเข้าข่ายค านิยาม

ธุรกจิ) ของอกีบริษัทหน่ึง หรือซ้ือหุ้นของอกีบริษัทหน่ึงจากผู้ถือหุ้นเดิม 

 ในทางปฏบัิติ กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลไม่มีหน้าที่ จัดท างบการเงิน ดังน้ันการที่ กรรมการ

เข้าไปซ้ือหุ้นจึงไม่ได้อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานฯฉบับน้ี  

 นอกจากน้ี TFRS 3 ไม่ถือปฏิบัติกับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซ่ึงคือ 

การรวมธุรกิจซ่ึงกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดที่ น ามารวมกันอยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดโดยบุคคล 

กจิการ กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มกิจการเดียวกนัทั้งก่อนหรือหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมน้ัน

ไม่เป็นการควบคุมช่ัวคราว โดยหากเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กิจการต้อง

พิจารณาจากแนวปฏิบัติการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซ่ึงสามารถดาวโหลดได้ที่

เวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 
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- การจัดตั้งบริษัทในเครือใหม่ และการเข้าไปถือหุ้น ถือเป็นการรวมธุรกิจ

หรือไม่ ? / ถ้าถือเป็นการรวมธุรกจิ ต้องเป็นธุรกจิประเภทเดียวกนัหรือไม่ 

 หากการจัดตั้งบริษัทใหม่ บริษัทได้เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันแรก ถือเป็นเงินลงทุน

ในบริษัทอื่ นหากบริษัทไม่มีการควบคุม หรือมีอิทธิอย่างมีนัยส าคัญหรือการควบคุมร่วมกัน 

เน่ืองจากไม่มีผู้ถูกซ้ือ แต่เกดิจากการที่ บริษัทผู้ถูกลงทุนน าหุ้นสามัญออกขาย  

 โดยปกติการรวมธุรกิจเป็นการซ้ือหุ้นจากบุคคลอื่ น หรือกิจการอื่ น โดยไม่จ าเป็นต้อง

เป็นธุรกจิประเภทเดียวกนั  

 

2. TFRS 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

- จ าเป็นต้องแยกประเภทรายได้ ค่าใช้จ่าย ตามภมูิศาสตร์หรือไม่ เช่น แยกตาม

สาขา เพราะปกติกจิการแยกตามประเภทของสนิเช่ืออยู่แล้ว 

 เกณฑ์ในการแยกส่วนงานด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทใช้ใน

การบริหารงานภายในองค์กรเป็นหลัก มาตรฐานฉบับน้ีมิได้ระบุตายตัวว่าต้องใช้เกณฑใ์ด 

เช่น หากผู้บริหารสูงสุดใช้เกณฑ์ประเภทของผลิตภัณฑ์ในการวางแผนและตัดสินใจงบการเงิน

ภายในของบริษัท กิจการต้องเปิดเผยรายได้ ค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนงานด าเนินงานตาม

ประเภทของผลิตภัณฑ ์ 

 ในขณะเดียวกัน หากผู้บริหารสูงสุดใช้เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนและ
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ตัดสินใจงบการเงินภายในของบริษัท กิจการต้องเปิดเผยรายได้ ค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนงาน

ด าเนินงานตามภมูิศาสตร์ 

 โดยกิจการต้องรายงานข้อมูลเชิงภมูิศาสตร์ ดังต่อไปน้ี ยกเว้นไม่มีข้อมูลที่ จ าเป็นหรือ

ต้นทุนในการจัดท าข้อมูลสงูเกนิไป 

- รายได้จากลูกค้าภายนอก จากประเทศที่ กิจการตั้งอยู่ และจากประเทศอื่ น ๆ 

ทุกประเทศที่ กิจการมีรายได้ ในกรณีที่ รายได้จากลูกค้าภายนอกจากประเทศ

ใดประเทศหน่ึงมีสาระส าคัญ ต้องมีการเปิดเผยรายได้น้ันแยกต่างหาก และ

กจิการต้องเปิดเผยหลักเกณฑท์ี่ ใช้ในการแยกรายได้จากลูกค้าภายนอกของแต่

ละประเทศ 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนอกจากเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ

ตัดบัญชี สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสิทธิตามสัญญา

ประกันภัย ที่ ตั้งอยู่ในประเทศที่ กจิการด าเนินการอยู่ และตั้งอยู่ในประเทศอื่ น 

ๆ ที่ กจิการถือครองสินทรัพย์อยู่ในกรณีที่ สนิทรัพย์ที่ อยู่ในประเทศใดประเทศ

หน่ึงมีจ านวนที่ มีสาระส าคัญ สนิทรัพย์เหล่านั้นต้องมีการเปิดเผยแยกต่างหาก 

จ านวนที่ รายงานต้องน ามาจากข้อมูลทางการเงินซ่ึงถูกใช้ในการจัดท างบการเงิน

ของกิจการหากไม่มีข้อมูลที่ จ าเป็นหรือต้นทุนในการจัดท าข้อมูลสูงเกินไป กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ี กิจการอาจจะน าเสนอยอดรวมของข้อมูลทางภมูิศาสตร์

ของกลุ่มประเทศเพ่ิมเติมจากที่ ก  าหนดไว้ 

 

3. TFRS 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลที่ ก  าหนดไว้ส าหรับกิจการที่

ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

- กรณีที่ กิจการไม่ได้มีกิจกรรมการลงทุนเป็นกิจกรรมหลัก จ าเป็นต้องน า

มาตรฐานน้ีมาปฏิบัติใช้หรือไม่ อีกทั้งกิจการเป็นบริษัทย่อย ที่ มีบริษัทแม่ถือ

หุ้นเป็นส่วนใหญ่ และมีกิจการหลักคือกิจกรรมทางการเงิน จ าเป็นต้อง

เปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ เข้าไปในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือไม่ 

 หากกิจการมีส่วนได้เสียในกิจการอื่ นอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น มีบริษัทย่อย มีอิทธิพลใน

การตัดสินใจในกิจการอื่ น มีการร่วมการงาน หรือมีกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตั วซ่ึงไม่ได้

รวมอยู่ในงบการเงินรวม) กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตาม TFRS12 ครับ โดยกิจการสามารถ

พิจารณาจากรายละเอยีดที่ ต้องเปิดเผยตาม TFRS 12 ครับ 

 นอกจากน้ี กิจการต้องพิจารณามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่   24 (ปรับปรุง 2558)  
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เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลของ

กจิการที่ มีรายการกบับุคคลหรือกจิการที่ เกี่ ยวข้องกนัครบถ้วนสมบูรณ์ 

  

4. TAS 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

- กิจการไม่มีที่ ดิน และอาคารเป็นของตนเอง มีเพียงอุปกรณ์อย่างเดียว เช่น 

เคร่ืองใช้ส านักงาน รถยนต์ ถือว่า เข้าเง่ือนไข เพ่ือบริหารงาน และคาดว่าจะ

ใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ปีคามค านิยามที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือไม่ หาก

เข้าเงื่ อนไข ให้รับรู้ในราคาทุน? หรือตีราคาใหม่? 

 อุปกรณ์ดังกล่าวเข้าเง่ือนไขของ TAS16 ตามเหตุผลที่ ท่านให้มา โดย ณ วันแรกที่

ได้มาให้รับรู้ด้วยราคาทุนเสมอ แต่สามารถเลือกปฏิบัติกับการรับรู้ภายหลังการได้มาคร้ังแรก

ของสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาทุนหรือราคาที่ ตีใหม่ได้ครับ (โดยย่อหน้าที่  31 TAS 16 ระบุว่า 

หากที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ กจิการสามารถแสดง

รายการเป็นราคาที่ ตีใหม่ได้) แต่ปฏิบัติด้วยวิธีใดให้ถือใช้กับทั้งหมวดของสินทรัพย์น้ัน ไม่

สามารถเลือกปฏบัิติเป็นรายสินทรัพย์ได้ เช่น ที่ ดิน อาจใช้วิธรีาคาที่ ตีใหม่ ในขณะที่ อาคารและ

อุปกรณ์ใช้ราคาทุนเดิมได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ต่างวิธสี าหรับสนิทรัพย์ในหมวดเดียวกนั 

  

5. TAS 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกนั 

- น ามาตรฐานน้ีมาบังคับใช้ในกรณีกิจการมีกิจกรรมทางธุรกิจผ่านบริษัทย่อย 

บริษัทร่วมบ่อยคร้ังใช่หรือไม่ 

 ถ้ามีรายการกับกิจการที่ อยู่ภายใต้ขอบเขตและค านิยามของบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ ยวข้องกันตามมาตรฐานฉบับน้ีกต้็องเปิดเผยครับ  TAS  24 ครอบคลุมถึงรายการที่ เกิด

ขึ้ นกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกัน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ ไม่ใช่แค่ธุรกรรมกับ

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้อยู่บนพ้ืนฐานของการใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผย

ข้อมูล ตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  27 ของมาตรฐานฉบับน้ีครับ 

- จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนการบันทกึบัญชีที่ มีอยู่เดิมหรือไม่ 

- การเปิดเผยดังกล่าว ไม่เกี่ ยวข้องกบัการบันทกึบัญชีครับ 

- เดิมมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยู่แล้ว ต้องเพ่ิมเติมส่วน

ไหนบ้าง? 

 การเปิดเผยข้อมูลขึ้ นอยู่กับรายละเอียดและข้อก าหนดให้เปิดเผยตามมาตรฐานการ
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รายงานทางการเงิน ซ่ึงบางรายการสามารถท าได้ทั้งบนงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด แต่บางรายการต้อง

แสดงบนงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

เจ้าของ และงบกระแสเงินสด (ดูจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 

และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  7 เร่ือง งบกระแสเงินสด) แต่ถ้าบางรายการก าหนดให้เปิดเผย

ที่ ใดที่ หน่ึงกไ็ด้ ถ้าบนงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด ยังไม่ได้เปิดเผยรายการแยกต่างหากให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน กใ็ห้เปิดเผยเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

6. TAS 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

- เดิมกิจการเป็นบริษัทลูก ที่ มีบริษัทแม่ถือหุ้นเกินกึ่ งหน่ึง เมื่ อจดทะเบียนเข้า

ตลาดหลักทรัพย์ กจิการถือเป็นบริษัทใหญ่หรือไม่ ?  

 การจัดโครงสร้างกิจการไม่สัมพันธ์กับการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ วิธีดู ว่า

บริษัทใดเป็นบริษัทใหญ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 (ปรับปรุง  

2558)  เร่ือง งบการเงินรวม โดยให้ดูว่าผู้ที่ มีการควบคุมกจิการอื่ น ถือเป็นบริษัทใหญ่ 

โดยไม่ดูสดัส่วนการถือหุ้นเป็นส าคัญ 

- กิจการยังไม่มีบริษัทย่อย งบการเงินเฉพาะกิจการจ าเป็นต้องน ามาปฏิบัติ

หรือไม่ 

 กิจการต้องพิจารณาก่อนว่ากิจการมีการควบคุมในกิจการอื่ น ตาม TFRS 10 หรือไม่ 

หรือกิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีการควบคุมร่วมกันหรือไม่ โดยงบการเงินเฉพาะ

กิจการจะถือปฏบัิติเมื่ อมีการจัดท างบการเงินรวม หรืองบการเงินที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน

ได้เสยี และต้องการจัดท างบการเงินเฉพาะกจิการเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมกบัผู้ใช้งบ  

7. TAS 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

- การได้มาของอสังหาริมทรัพย์โดยการลงทุนได้มาจากกิจการอื่ น เข้าข่าย

มาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องกับการรวมธุรกิจหรือไม่ หากเกี่ ยวข้องต้องเปิดเผยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนไหน 

 TAS 40 ย่อหน้าที่  14ก ระบุว่า กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดว่าการได้มาซ่ึง

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเป็นการได้มาซ่ึงสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์หรือการรวม

ธุรกิจภายใต้ขอบเขตของ TFRS 3 หรือไม่ หากเป็นตามขอบเขตของ TFRS 3 กิจการควร

อ้างอิงไปยัง TFRS 3 การพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม TFRS 3 ต้องพิจารณาจาก 

TFRS 3  



Q & A ดา้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หัวข้อ การน ามาตรฐานการรายงานการเงินมาถอืปฏบิตั ิ

หน้า 8 

  ทั้งน้ีค าตอบข้างต้นให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยอ้างอิงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินทุกฉบับที่ มีอยู่เพ่ือประกอบการพิจารณาและตัดสนิใจต่อไป 

 

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


