TFRS
การถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
for NPAEs

การรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

คำ�ถามที่ 1
ดัังนี้้�

กิจการใดที่สามารถใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับ NPAEs

บทที่่� 2 เรื่่อ� งขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับ NPAEs ระบุุถึงึ กิิจการที่่ส� ามารถใช้้มาตรฐานฉบัับนี้้�ได้้ โดยมีีรายละเอีียด

สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ กำำ�หนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิินนี้้�เพื่่�อกิิจการที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ โดยครอบคลุุมถึึงผู้้�มีีหน้้าที่่�จััดทำำ�บััญชีี
ตามที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติกิ ารบััญชีี พ.ศ. 2543 มาตรา 8 ที่่�มิใิ ช่่กิจิ การที่่�มีส่ี ว่ นได้้เสีียสาธารณะ ไม่่ว่า่ จะอยู่่�ในลัักษณะของห้้างหุ้้�นส่่วนจดทะเบีียนหรืือ
บริิษััทจำำ�กััดที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นตามกฎหมาย นิิติบุิ ุคคลที่่�ตั้้�งขึ้้�นตามกฎหมายต่่างประเทศที่่�ประกอบธุุรกิิจในประเทศไทย และกิิจการร่่วมค้้าตามประมวลรััษฎากร
และเป็็นไปตามเงื่่�อนไขในย่่อหน้้าที่่� 6 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับนี้้�
	กิิจการที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities) หมายถึึง กิิจการที่่�ไม่่ใช่่กิิจการดัังต่่อไปนี้้�
กิิจการที่่�มีีตราสารทุุนหรืือตราสารหนี้้�ของกิิจการ ซึ่่�งมีีการซื้้�อขายต่่อประชาชน ไม่่ว่่าจะเป็็นตลาดหลัักทรััพย์์ในประเทศหรืือ
ต่่างประเทศ หรืือการซื้้�อขายนอกตลาดหลัักทรััพย์์ (Over the Counter) รวมทั้้�งตลาดในท้้องถิ่่�นและในภููมิิภาค หรืือกิิจการ
ที่่� นํํ าส่่ ง หรืืออยู่่�ในกระบวนการของการนํําส่่ ง งบการเงิิ น ของกิิ จ การให้้ แ ก่่ สํํ านัั ก งานคณะกรรมการกํํากัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์หรืือหน่่วยงานกํํากัับดููแลอื่่�น เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการออกขายหลัักทรััพย์์ใด ๆ ต่่อประชาชน  
กิิจการที่่�ดํําเนิินธุุรกิิจหลัักในการดููแล
สิิ น ทรัั พ ย์์ ข องกลุ่่�มบุุ ค คลภายนอก
ในวงกว้้าง เช่่น สถาบัันการเงิิน บริิษัทั
ประกัันชีีวิิต บริิษััทประกัันวิินาศภััย
บริิษััทหลัักทรััพย์์ กองทุุนรวม ตลาด
สิินค้้าเกษตรล่่วงหน้้าแห่่งประเทศไทย
ตามกฎหมายว่่าด้้วยการนั้้�น เป็็นต้้น
บริิษััทมหาชน ตามกฎหมายว่่าด้้วย
บริิษััทมหาชน
กิิจการอื่่�นที่่�จะกํําหนดเพิ่่�มเติิม

กิิจการบางกิิจการไม่่ได้้ดํําเนิินธุุรกิิจหลัักในการดููแลสิินทรััพย์์ของกลุ่่�มบุุคคลภายนอกในวงกว้้าง แต่่ได้้รัับความเชื่่�อถืือจากลููกค้้าให้้ดููแล
หรืือจััดการทรััพยากรทางการเงิินของลููกค้้าโดยที่่�ลููกค้้าหรืือสมาชิิก  ไม่่ได้้เข้้ามามีีส่่วนในการบริิหารกิิจการนั้้�น กิิจการเหล่่านี้้�ถืือเป็็นกิิจการที่่�ไม่่มีี
ส่่วนได้้เสีียสาธารณะ ตััวอย่่างเช่่น ตััวแทนการท่่องเที่่�ยว ตััวแทนหรืือนายหน้้าค้้าอสัังหาริิมทรััพย์์ โรงรัับจำ�นำ
ำ ำ� และบริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ที่่�มีีสถานภาพ
เป็็นบริิษััทจำำ�กััด  เป็็นต้้น  
        ในกรณีีที่่�กิิจการที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะไม่่ประสงค์์ที่่�จะจััดทํํารายงานทางการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับนี้้� ให้้กิิจการ
จััดทํํารายงานทางการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินของไทย (TFRSs) ทุุกฉบัับ โดยปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ

หากปััจจุุบัันกิิจการใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับกิิจการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ
(PAEs) ต่่อมาเข้้าเงื่่อนไขที่่�จะใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับ NPAEs (เช่่น บริิษััทจำำ�กััด
ที่่�เคยมีีวััตถุุประสงค์์ที่่�จะออกขายหลัักทรััพย์์ใด ๆ ต่่อประชาชน แต่่ปััจจุุบัันได้้ยกเลิิกแผนการ
ดัังกล่่าวแล้้ว) กิิจการจะสามารถใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับ NPAEs ได้้หรืือไม่่
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กิิจการต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจในการเลืือกใช้้มาตรฐานฯ ให้้เหมาะสมกัับกิิจการและต้้องเปิิดเผยเหตุุผลว่่าทำำ�ไมจึึงเลืือกใช้้
มาตรฐานฯ นั้้�น โดยกิิจการต้้องให้้เหตุุผลว่่าการใช้้มาตรฐาน TFRS for NPAEs ทำำ�ให้้งบการเงิินให้้ข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือ
และเกี่่�ยวข้้องกัับการตััดสิินใจมากยิ่่�งขึ้้�นอย่่างไร และต้้องคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ต่่อผู้้�ใช้้งบการเงิิน เนื่่�องจาก TFRS for
NPAEs บทที่่� 5 และ TAS 8 กำำ�หนดว่่าการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีทำำ�ได้้ ถ้้าการเปลี่่�ยนแปลงนั้้�นเข้้าเงื่่�อนไข
ข้้อใดข้้อหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.1 เกิิดจากข้้อกำำ�หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
1.2 ทำำ�ให้้งบการเงิินให้้ข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือและเกี่่�ยวข้้องกัับการตััดสิินใจมากขึ้้�น
ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับผลกระทบของรายการค้้า เหตุุการณ์์และสถานการณ์์อื่่�น
ที่่�มีีต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของกิิจการ
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อกิิจการประเมิินแล้้วและให้้เหตุุผลได้้ว่่าการเปลี่่�ยนแปลงไปใช้้มาตรฐาน TFRS for NPAEs
เป็็นไปตามบทที่่� 5 และ TAS 8 แล้้ว การเปลี่่ย� นแปลงการใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ใช้้ต้อ้ งมีีการปรัับปรุุง
งบการเงิินโดยวิิธีีปรัับปรุุงย้้อนหลัังงบการเงิินเสมืือนว่่าใช้้ TFRS for NPAEs ตั้้�งแต่่แรก ตามข้้อกำำ�หนดในบทที่่� 5
เรื่่�อง การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีีและการแก้้ไขข้้อผิิดพลาด
ซึ่่�งอาจมีีค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี

ในกรณีี ที่่�กิิ จ การเคยเป็็ น บริิ ษัั ท จดทะเบีี ย นในตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย แต่่ ปัั จ จุุ บัั น
ได้้ถููกเพิิกถอนแล้้ว (รวมถึึงเพิิกถอนโดยสมััครใจหรืือโดยตลาดหลัักทรััพย์์ฯ รวมถึึงกรณีี
ที่่�กิิจการได้้จดทะเบีียนแปลงสภาพเป็็นบริิษัทั มหาชนและเปลี่่�ยนความตั้้�งใจที่่�จะไม่่เข้้าตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
แล้้วแต่่ยัังคงสภาพเป็็นบริิษััทมหาชนอยู่่�) กิิจการจะสามารถเปลี่่�ยนมาใช้้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินสำำ�หรัับ NPAEs ได้้หรืือไม่่
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กิิจการไม่่สามารถเปลี่่�ยนมาใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับ NPAEs ได้้ ด้้วยเหตุุผลของการถููกเพิิกถอน
หลัักทรััพย์์จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยหรืือเพิิกถอนโดยสมััครใจ เพราะแม้้จะไม่่เข้้านิิยามของ “กิิจการ
ที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะ” ตามย่่อหน้้าที่่� 6.1 ของ TFRS for NPAEs ที่่�เป็็นกิิจการที่่�มีีตราสารทุุนหรืือตราสารหนี้้�
ของกิิจการซึ่่�งมีีการซื้้�อขายต่่อประชาชน1 แต่่กิิจการยัังคงเข้้านิิยามตามย่่อหน้้าที่่� 6.3 ของ TFRS for NPAEs
ซึ่ง่� ระบุุว่า่ เป็็น “บริิษัทั มหาชน ตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชน” ดัังนั้้�นกิิจการจึึงยัังคงต้้องถืือปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน (TFRS)  ต่่อไปเช่่นเดิิม
ซึ่่�งระบุุว่่า “กิิจการที่่�มีีตราสารทุุนหรืือตราสารหนี้้�ของกิิจการ ซึ่่�งมีีการซื้้�อขายต่่อประชาชน ไม่่ว่่าจะเป็็นตลาดหลัักทรััพย์์ในประเทศ
หรืือต่่างประเทศ หรืือการซื้้�อขายนอกตลาดหลัักทรััพย์์ (Over the Counter) รวมทั้้�งตลาดในท้้องถิ่่�นและในภููมิิภาค หรืือกิิจการ
ที่่�นํําส่่งหรืืออยู่่�ในกระบวนการ ของการนํําส่่งงบการเงิินของกิิจการให้้แก่่สํํานัักงานคณะกรรมการกํํากัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
หรืือหน่่วยงานกํํากัับดููแลอื่่�น เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการออกขายหลัักทรััพย์์ใด ๆ ต่่อประชาชน”
1

กิิจการที่่�ใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับ NPAEs ต้้องปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน TFRS 15 เรื่่อง รายได้้จากสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้า หรืือ TFRS 16 เรื่่อง สััญญาเช่่า
หรืือไม่่
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กิิจการต้้องไม่่นำำ� TFRS 15 หรืือ TFRS 16 มาถืือปฏิิบัติั ิ เนื่่�องจาก TFRS 15 หรืือ TFRS 16 มีีผลบัังคัับใช้้กัับกิิจการ
ที่่�ใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับ  PAEs เท่่านั้้�น ดัังนั้้�นกิิจการที่่�ใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
สำำ�หรัับ  NPAEs ยัังคงต้้องรัับรู้้�รายได้้ตามข้้อกำำ�หนดในบทที่่� 18 เรื่่�อง รายได้้ หรืือยัังคงต้้องแบ่่งประเภทสััญญาเช่่า
เป็็นสััญญาเช่่าการเงิินและสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน และปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในบทที่่� 14 เรื่่�อง สััญญาเช่่าเท่่านั้้�น

กิิจการที่่�ใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับ NPAEs และมีีรายการอนุุพันั ธ์์ที่่�ใช้้ในการป้้องกััน
ความเสี่่�ยง กิิจการ NPAEs จะถืือปฏิิบััติิในเรื่่องการบััญชีีสำำ�หรัับการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มเครื่่องมืือทางการเงิินได้้หรืือไม่่
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เนื่่�องจาก TFRS for NPAEs ไม่่กำำ�หนดให้้กิิจการรัับรู้้�รายการสำำ�หรัับการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง หากกิิจการเห็็นถึึง
ประโยชน์์ของการรัับรู้้�รายการสำำ�หรัับรายการดัังกล่่าว กิิจการก็็สามารถจััดทำำ�ได้้ โดยอาจปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน รวมถึึง
การเปิิดเผยที่่�เกี่่ย� วข้้อง ซึ่ง่� หากถืือปฏิิบัติั ดัิ งั กล่่าว กิิจการต้้องถืือเป็็นการเปลี่่ย� นแปลงนโยบายการบััญชีีตามข้้อกำำ�หนด
ในบทที่่� 5 เรื่่อ� ง การเปลี่่ย� นแปลงนโยบายการบััญชีี การเปลี่่ย� นแปลงประมาณการทางบััญชีี และการแก้้ไขข้้อผิิดพลาด

กิิจการที่่�ใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับ NPAEs จะสามารถเลืือกใช้้วิิธีีการตีีราคาใหม่่
ในการวััดมููลค่่าภายหลัังของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ และ/หรืือใช้้วิิธีีการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ในการวััดมููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการลงทุุนได้้หรืือไม่่
สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 กิิจการสามารถเลืือกใช้้วิิธีีการ
ตีีราคาใหม่่ในการวััดมููลค่่าภายหลัังของที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์ และ/หรืือวิิธีกี ารวััดมููลค่่ายุุติธิ รรมอสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่�อการลงทุุนได้้ โดยต้้องปฏิิบััติิตามประกาศสภาวิิชาชีีพ ที่่� 42/2563 เรื่่�อง ข้้อกำำ�หนดเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับกิจิ การที่่�ไม่่มีส่ี ว่ นได้้เสีียสาธารณะเรื่่อ� งที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์ และอสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่�อการลงทุุน

คำ�ถามที่ 6

คำ�ถามที่ 7

ในกรณีีที่่�กิจิ การใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับ NPAEs แต่่มีกี ารนำำ�หลัักการบััญชีีของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน (TFRS) มาถืือปฏิิบััติิ2 ซึ่่�งหลัักการของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินนั้้�นได้้กำำ�หนดให้้กิิจการรัับรู้้�รายการกำำ�ไรหรืือขาดทุุนบางประเภทใน “กำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่น (Other Comprehensive Income - OCI)” สำำ�หรัับงวดในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
แต่่ TFRS for NPAEs บทที่่� 4 เรื่่อง การนำำ�เสนองบการเงิิน ย่่อหน้้าที่่� 31.2 ระบุุให้้ กิิจการจััดทำำ�
งบกำำ�ไรขาดทุุนเท่่านั้้�น เพื่่อแสดงถึึงผลการดำำ�เนิินงานของกิิจการสำำ�หรัับงวด ดัังนั้้�น กิิจการจะต้้อง
รัับรู้้�รายการกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่นดัังกล่่าว อย่่างไร
สำำ�หรัับรายการซึ่่�งมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน (TFRS) กำำ�หนดให้้รัับรู้้�ไว้้ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับ
งวดนั้้�น ให้้กิิจการถืือปฏิิบััติิกัับรายการดัังกล่่าวโดยรัับรู้้�ไปยัังส่่วนของเจ้้าของโดยตรงแทน

เกร็ด
ความรู้

รายการกำำ�ไรขาดทุุนที่่�รัับรู้้�ไปยัังส่่วนของเจ้้าของโดยตรง : รายการทั้้�งหมดที่่�กิิจการใช้้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินสำำ�หรัับ NPAEs ต้้องรัับรู้้�ผลกำำ�ไร (ขาดทุุน) ไปยัังส่่วนของเจ้้าของโดยตรงได้้ ประกอบด้้วย
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่เ่� ป็็นหลัักทรััพย์์ที่อ่� ยู่่ใ� นความต้้องการของตลาด ประเภทหลัักทรััพย์์เผื่่อ� ขาย: ให้้รับรู้
ั ้�ผลกำำ�ไร
(ขาดทุุน) จากการปรัับมููลค่่าเงิินลงทุุนไปยัังส่่วนของเจ้้าของโดยตรง โดยเมื่่�อมีีการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน ให้้โอนผลกำำ�ไร
(ขาดทุุน) จากการปรัับมููลค่า่ ที่่�อยู่่�ในส่่วนของเจ้้าของโดยรัับรู้เ้� ป็็นผลกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในงบกำำ�ไร
ขาดทุุนทัันทีี (ดููบทที่่� 9 ของ TFRS for NPAEs เรื่่�อง เงิินลงทุุน)
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ กรณีีกิิจการเลืือกวิิธีีการตีีราคาใหม่่: เมื่่�อรัับรู้้�มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
จากการตีีราคาใหม่่ไปยัังส่่วนของเจ้้าของโดยตรงภายใต้้หััวข้้อ “ส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาสิินทรััพย์์” แล้้วกิิจการ
อาจโอนส่่วนเกิินทุุนจากการตีีราคาที่่�แสดงอยู่่�ในส่่วนของเจ้้าของนั้้�นไปยัังกำำ�ไรสะสมโดยตรง ทั้้�งนี้้� การโอนส่่วนเกิินทุุน
จากการตีีราคาไปยัังกำำ�ไรสะสมต้้องไม่่ทำำ�ผ่่านงบกำำ�ไรขาดทุุน (ดููประกาศสภาวิิชาชีีพบััญชีี ที่่� 42/2563 เรื่่�อง ข้้อกำำ�หนด
เพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินสำำ�หรัับกิจิ การที่่�ไม่่มีส่ี ว่ นได้้เสีียสาธารณะเรื่่อ� งที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์
และอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน)

Actuary

Cash Flow Hedge

ผลกำำ�ไรขาดทุุนจากหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยจากการวััดมููลค่่าใหม่่ของโครงการผลประโยชน์์ของพนัักงานที่่กำ� �ำ หนดไว้้
(ในกรณีีที่่กิ� ิจการถืือปฏิิบัติั ิตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 19 เรื่่�อง ผลประโยชน์์ของพนัักงาน): ผลกำำ�ไรขาดทุุนจาก
หลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยให้้รัับรู้้�ในส่่วนของเจ้้าของ และต้้องไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่ในงบกำำ�ไรขาดทุุนในงวด
ต่่อมา (ดููมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 19 เรื่่�อง ผลประโยชน์์ของพนัักงาน)
ส่่ ว นของผลกำำ� ไรและขาดทุุ น ที่่� มีี ประสิิ ท ธิิ ผ ลจากเครื่่� อ งมืือที่่� ใช้้ ป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งในการป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย ง
ในกระแสเงิินสด (กรณีีเลืือกใช้้เรื่่�องของการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่� ยง): ให้้รัับรู้้�ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในส่่วนที่่�มีี
ประสิิ ท ธิิ ผล ของเครื่่� อ งมืือที่่� ใช้้ ป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งในส่่ ว นของเจ้้ า ของ และผลกำำ� ไรหรืือขาดทุุ น ส่่ ว นที่่� เ หลืือของ
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ป้้องกัันความเสี่่�ยง (หรืือผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�คงเหลืือของการเปลี่่�ยนแปลงของสำำ�รองการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด) ถืือเป็็นส่่วนของการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิผลที่่�ต้้องรัับรู้้�ในงบกำำ�ไรขาดทุุน ทั้้�งนี้้�
จำำ�นวนเงิินสะสมในสำำ�รองการป้้องกัันความเสี่่�ยงในกระแสเงิินสด สามารถโอนไปรวมอยู่่�ในราคาทุุนเริ่่�มแรกหรืือมููลค่่า
ตามบััญชีีอื่่�นของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�น หรืืองบกำำ�ไรขาดทุุน แล้้วแต่่กรณีี ทั้้�งนี้้�ให้้ถืือปฏิิบััติิตามที่่�กำำ�หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง (ดููย่่อหน้้าที่่� 6.5.11 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน)

การนำำ�หลัักการบััญชีีของมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน (TFRS) มาถืือปฏิิบัติั ิ จะต้้องเป็็น
     (1) กรณีีที่่� TFRS for NPAEs อนุุญาตให้้กิิจการสามารถนำำ�มาถืือปฏิิบััติิได้้ โดยการถืือปฏิิบัติั ินั้้�นกิิจการต้้องปฏิิบัติั ิตามข้้อกำำ�หนดทุุกข้้อในมาตรฐานการรายงานทางการเงิินนั้้�น
อย่่างสม่ำำ��เสมอ เช่่น มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 12 เรื่่อ� ง ภาษีีเงิินได้้ (ดููย่่อหน้้าที่่� 300) มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 19 เรื่่อ� ง ผลประโยชน์์ของพนัักงาน (ดููย่่อหน้้าที่่� 312) เป็็นต้้น
หรืือ
     (2) กรณีีที่่� TFRS for NPAEs มิิได้้กำ�ำ หนดแนวปฏิิบััติิไว้้ (ดููย่่อหน้้าที่่� 52) ส่่งผลให้้กิิจการพิิจารณาถืือปฏิิบัติั ิตามย่่อหน้้าที่่� 52.3 เช่่น เรื่่�องการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง เป็็นต้้น
2

กิิจการที่่�มีีผลกำำ�ไรขาดทุุนจากหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยจำำ�เป็็นต้้องรัับรู้้�ผลกำำ�ไรขาดทุุนดัังกล่่าว
ไปยัังส่่วนของเจ้้าของโดยตรงตามที่่�กล่่าวไว้้ในคำำ�ถามข้้อที่่� 7 ทุุกกรณีีหรืือไม่่
กิิจการที่่�มีีผลกำำ�ไรขาดทุุนจากหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรัับรู้้�ผลกำำ�ไรขาดทุุนดัังกล่่าวไปยััง
ส่่วนของเจ้้าของโดยตรง ทุุกกรณีี กล่่าวคืือสามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 กรณีี ดัังนี้้�

กรณีีที่่� 1 กิิ จ การ NPAEs ที่่� วัั ด มููลค่่ า ประมาณการหนี้้� สิิ น ผลประโยชน์์ ข องพนัั ก งานหลัั ง ออกจากงาน

โดยใช้้วิิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�ประมาณการไว้้เป็็นหนึ่่�งในวิิธีีประมาณการผลประโยชน์์ของพนัักงาน
ที่่�ดีีที่่�สุุด แต่่ไม่่ได้้เปิิดเผยข้้อมููลว่่าถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 19 ให้้กิิจการรัับรู้้�รายการ
ผลกำำ�ไรขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยในงบกำำ�ไรขาดทุุน โดยถืือว่่า
ผลกำำ�ไรขาดทุุนดัังกล่่าวเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงของประมาณการหนี้้�สิิน (ดููบทที่่� 5 การเปลี่่�ยนแปลง
นโยบายการบััญชีี การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีี และการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดของ TFRS for
NPAEs)

กรณีีที่่� 2 กิิจการ NPAEs ที่่�นำำ�มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 19 มาถืือปฏิิบััติิและมีีการเปิิดเผยข้้อเท็็จจริิงดัังกล่่าว 
ให้้ กิิ จ การรัั บรู้้� ร ายการต่่ อ ไปนี้้�  ต้้ น ทุุ น บริิ ก ารปัั จ จุุ บัั น  ต้้ น ทุุ น บริิ ก ารในอดีี ต และผลกำำ� ไรขาดทุุ น
จากการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ ดอกเบี้้�ยสุุทธิิจากหนี้้�สิิน (สิินทรััพย์์) ผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้สุุทธิิ
ในงบกำำ� ไรขาดทุุ น  ส่่ ว นผลกำำ� ไรหรืือขาดทุุ น ที่่� เ กิิ ด จากการวัั ด มููลค่่ า ใหม่่ ข องหนี้้� สิิ น (สิิ น ทรัั พ ย์์ )
ผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้สุุทธิิให้้รัับรู้�ใ้ นส่่วนของเจ้้าของ

อย่่างไรก็็ตาม กิิจการที่่�เคยรัับรู้้�ผลกำำ�ไรขาดทุุนที่่�เกิิดจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ในงบกำำ�ไรขาดทุุนที่่�เป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 19 ฉบัับปรัับปรุุงก่่อนปีี 2558 ให้้กิิจการถืือปฏิิบััติิตาม
มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 19 ฉบัับปรัับปรุุงฉบัับล่่าสุุด
นอกจากนี้้� ในกรณีีที่่�กิิจการถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน (TFRS) ที่่� TFRS for NPAEs อนุุญาต
ให้้ถืือปฏิิบััติิได้้ในกรณีีต่่าง ๆ กิิจการต้้องถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน (TFRS) ฉบัับปรัับปรุุง
ฉบัับล่่าสุุดที่่�สอดคล้้องกัับการปิิดงบการเงิินของบริิษััท เช่่น งบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
กิิจการต้้องถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่�มีีปรัับปรุุงในปีี 2562 ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่
1 ม.ค. 2563 เป็็นต้้น
โดย คณะกรรมการกำำ�หนดมาตรฐานการบััญชีี
สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
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