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UPDATE สถานภาพของ TFRS

ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
รองศาสตราจารย์ประจ าภาควชิาการบญัชี

คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ประธานคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี
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PAEs  (Publicly Accountable Entities)         
= กจิการทีม่ีส่วนได้เสียสาธารณะ  

NPAEs (Non-Publicly Accountable Entities)               
= กจิการทีไ่ม่ใช่ PAEs

1

2

TFRS for PAEs เรียบเรียงจาก IFRS (2013) 

+ US GAAP + Local GAAP

TFRS for NPAEs เรียบเรียงจาก TFRS 

(2550) + IFRS for SMEs (2009)+ แฝง
ไว้ซ่ึงการผ่อนผนั 8 ฉบบัในอดตี ยกเว้นการด้อยค่าของ
สินทรัพย์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) ในปัจจุบัน
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TFRS for PAEs
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TFRS for NPAEs
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PAEs (Publicly Accountable Entities)

• ใชม้าตรฐานฯ ชุดใหญ่ (TFRS for PAEs (2557)) 
หรือมาตรฐานฯ ชุดใหญ่  

• มีการแบ่งเป็นฉบบัๆ
– เกือบทุกฉบบัอา้งอิงจาก IFRS (2013)

– บางฉบบัอา้งอิงจาก US GAAP/ Old IFRS 

– บางส่วนไม่ไดอ้า้งอิงจากมาตรฐานฯ สากล (Local GAAP)
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ผูใ้ช้งบการเงินท่ีเป็น Capital Market/Creditors

ต้นทนุในการจดัท า
รายงานทางการเงินสงู
vs ประโยชน์ท่ีจะได้รบั

ลดปัญหาท่ีเกิดจาก 
Transition การจดัท ารายงาน
ทางการเงินในปีก่อนหน้า

ธรุกรรมการค้าซบัซ้อน/ซบัซ้อนมาก

การยอมรบัในระดบัสากล

ถกูต้องตามหลกัการบญัชี
ท่ีรบัรองทัว่ไป

ความสอดคล้องกบัภาษี
อากร (ไม่จ าเป็น)

อ้างอิงการใช้ fair value

TFRS for PAEs
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TFRS for PAEs



TFRS for PAEs: 
กรอบแนวคดิส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

• น าหลกัการเดิมมารวบรวมไว ้ดงัน้ี
– ขอ้สมมติ - การด าเนินงานต่อเน่ือง 
– องคป์ระกอบของงบการเงิน 
– ฐานะการเงิน สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ
– ผลการด าเนินงาน รายได้ ค่าใชจ่้าย

– การรับรู้รายการขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
– การวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน 
– แนวคิดเร่ืองทุนและการรักษาระดบัทุน 
– แนวคิดการรักษาระดบัทุนและการวดัก าไร
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ลกัษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงนิทีม่ีประโยชน์ (IFRS 

 TFRS)

ปรบัปรุง 2557
ปรบัปรุง2552

• เข้าใจได้

• เกี่ยวข้องกบัการ

ตัดสนิใจ 

+ความมีสาระส าคัญ

• เช่ือถือได้

+เป็นตัวแทนอนัเที่ยง

ธรรม/ เป็นกลาง/

ครบถ้วน

/เนื้อหาส าคัญกว่า

รูปแบบ/ระมัดระวัง

• เปรียบเทยีบได้

ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม

ความเกี่ยวข้อง

กบัการตัดสนิใจ

ความเป็นตัวแทน

อนัเที่ยงธรรม

คุณค่า

ทางการ

ยืนยัน

คุณค่า

ทางการ

พยากรณ์ ปราศจากข้อผดิพลาด

ที่มีสาระส าคัญ

ความครบถ้วน

ความเป็นกลาง

ความสามารถ

เปรียบเทยีบได้

ความสามารถ

เข้าใจได้

ความสามารถ

พิสจูน์ยืนยันได้

ความทนัเวลา
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TFRS for PAEs (2557)
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กรอบแนวคดิ vs มาตรฐานการบัญชี 

TAS เร่ือง วนัท่ีผล
บงัคบัใช้

- กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง
2557)

ทนัที

TAS 1 (ปรับปรุง 2557) การน าเสนองบการเงิน 1 ม.ค. 2558

TAS 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ 1 ม.ค. 2558

TAS 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 1 ม.ค. 2558

TAS 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณทางบญัชี 
และขอ้ผดิพลาด

1 ม.ค. 2558

TAS 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 1 ม.ค. 2558

TAS 11 (ปรับปรุง 2557) สญัญาก่อสร้าง 1 ม.ค. 2558
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มาตรฐานการบัญชี
TAS เร่ือง วนัท่ีผล

บงัคบัใช้

TAS 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ 1 ม.ค. 2558

TAS 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1 ม.ค. 2558

TAS 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 1 ม.ค. 2558

TAS 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้ 1 ม.ค. 2558

TAS 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 ม.ค. 2558

TAS 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล

1 ม.ค. 2558

TAS 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ

1 ม.ค. 2558
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มาตรฐานการบัญชี

TAS เร่ือง วนัท่ีผล
บงัคบัใช้

TAS 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื 1 ม.ค. 2558

TAS 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 ม.ค. 2558

TAS 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก
จากงาน

1 ม.ค. 2558

TAS 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 ม.ค. 2558

TAS 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 1 ม.ค. 2558

TAS 29(ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 1 ม.ค. 2558
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มาตรฐานการบัญชี

TAS เร่ือง วนัท่ีผล
บงัคบัใช้

TAS 33 (ปรับปรุง 2557) ก าไรต่อหุน้ 1 ม.ค. 2558

TAS 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 1 ม.ค. 2558

TAS 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 1 ม.ค. 2558

TAS 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์
อาจเกิดข้ึน

1 ม.ค. 2558

TAS 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 ม.ค. 2558

TAS 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1 ม.ค. 2558
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มาตรฐานการบัญชี 
TAS เร่ือง วนัท่ีผล

บงัคบัใช้

TAS 101 หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ (ฉบบัท่ี 11 เดิม) 1 ก.ค. 2532

TAS 103 การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบนัการเงินท่ี
คลา้ยคลึงกนั (ฉบบัท่ี 27 เดิม)

1 ม.ค. 2550

TAS 104 การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2545) (ฉบบัท่ี 34 เดิม)

1 ม.ค. 2545

TAS 105 การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน (ฉบบัท่ี 
40 เดิม)

1 ม.ค. 2542

TAS 106 การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน (ฉบบัท่ี 
42 เดิม)

1 ม.ค. 2543

TAS 107 การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน (ฉบบั
ท่ี 48 เดิม)

1 ม.ค. 2543
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การตีความมาตรฐานการบัญชี

TSIC เร่ือง วนัท่ีผล
บงัคบัใช้

TSIC 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง
เฉพาะเจาะจงกบั กิจกรรมด าเนินงาน

1 ม.ค. 2558

TSIC 15 สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 ม.ค. 2558

TSIC 25 ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผูถื้อหุน้

1 ม.ค. 2558

TSIC 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 1 ม.ค. 2558

TSIC 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 ม.ค. 2558

TSIC 31 รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 1 ม.ค. 2558

TSIC 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต์ 1 ม.ค. 2558
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

TFRS เร่ือง วนัท่ีผล
บงัคบัใช้

TFRS 2(ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1 ม.ค. 2558

TFRS 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 1 ม.ค. 2558

TFRS 4(ปรับปรุง 2557) สญัญาประกนัภยั 1 ม.ค. 2558

TFRS 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงาน
ท่ียกเลิก

1 ม.ค. 2558

TFRS 6(ปรับปรุง 2557) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 1 ม.ค. 2558

TFRS 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานด าเนินงาน 1 ม.ค. 2558
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

TFRS เร่ือง วนัท่ีผล
บงัคบัใช้

TFRS 10(ปรับปรุง 2557) งบการเงินรวม 1 ม.ค. 2558

TFRS 11(ปรับปรุง 2557) การร่วมการงาน 1 ม.ค. 2558

TFRS 12(ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 1 ม.ค. 2558

TFRS 13(ปรับปรุง 2557) การวดัมูลค่ายติุธรรม 1 ม.ค. 2558

17



การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

TFRIC เร่ือง วนัท่ีผล
บงัคบัใช้

TFRIC 1(ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ
บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

1 ม.ค. 2558

TFRIC 4(ปรับปรุง 2557) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 1 ม.ค. 2558

TFRIC 5(ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

1 ม.ค. 2558

TFRIC 7(ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

1 ม.ค. 2558

TFRIC 10(ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 ม.ค. 2558
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
TFRIC เร่ือง วนัท่ีผล

บงัคบัใช้

TFRIC 12(ปรับปรุง 2557) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 ม.ค. 2558

TFRIC 13(ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 ม.ค. 2558

TFRIC 14(ปรับปรุง 2557) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 
ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ
เหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน

1 ม.ค. 2558

TFRIC 15(ปรับปรุง 2557) สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 1 ม.ค. 2558

TFRIC 17(ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 ม.ค. 2558

TFRIC 18(ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 ม.ค. 2558

TFRIC20(ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิ
ดิน

1 ม.ค. 2558
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แนวปฏิบัตทิางบัญชี 

Guideline เร่ือง วนัท่ีผลบงัคบั
ใช้

แนวปฏิบติัทางบญัชี การโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 1 ม.ค. 2556

แนวปฏิบติัทางบญัชี การบนัทึกส าหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารชุด 1 ม.ค. 2554

แนวปฏิบติัทางบญัชี การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาล 1 ม.ค. 2554

แนวปฏิบติัทางบญัชี การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1 ม.ค. 2552

แนวปฏิบติัทางบญัชี หุน้ทุนซ้ือคืนของกิจการ 31 ธ.ค. 2554

แนวปฏิบติัทางบญัชี
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2121

NPAEs (Non-Publicly Accountable Entities)

• ใชม้าตรฐานฯ ชุดเลก็ (TFRS for NPAEs (2554)) 
หรือมาตรฐานฯ ชุดใหญ่ หากไม่ประสงคท่ี์จะจดัท าบญัชีตาม
TFRS for NPAEs

• ไม่มีการแบ่งเป็นฉบบัๆ แต่มีการแบ่งเป็น 22 บท
– เกือบทุกบทอา้งอิงจาก TFRS (2550)

– บางบทอา้งอิงจาก IFRS แกไ้ขส้ินสุดในปี 2008 

– บางส่วนของบางบทอา้งอิงจาก IFRS for SMEs

– แฝงไวซ่ึ้งการผอ่นผนัการบงัคบัใช ้8 ฉบบัยกเวน้การดอ้ยค่าของ
สินทรัพย์
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ผูใ้ช้งบการเงินท่ีเป็น Management-Owner

ต้นทนุในการจดัท า
รายงานทางการเงิน
ต้องไม่สงูเกินไป

ลดปัญหาท่ีเกิดจาก 
Transition การจดัท ารายงาน
ทางการเงินในปี 2553

ธรุกรรมการค้าไม่ซบัซ้อนมาก
นัก

การยอมรบัในระดบัสากลระดบัหน่ึง

ถกูต้องตามหลกัการบญัชี
ท่ีรบัรองทัว่ไประดบัหน่ึง

ความสอดคล้องกบัภาษี
อากร (หากเป็นไปได้)

ลดการอ้างอิงการใช้ fair value

TFRS for NPAEs

1

2

3

4

5

6

7

8

TFRS for NPAEs



TFRS for NPAEs: 
กรอบแนวคดิส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2554)

• น าหลกัการเดิมมารวบรวมไว ้ดงัน้ี
– ขอ้สมมติ - การด าเนินงานต่อเน่ือง 
– องคป์ระกอบของงบการเงิน 
– ฐานะการเงิน สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ
– ผลการด าเนินงาน รายได้ ค่าใชจ่้าย

– การรับรู้รายการขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
– การวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน 

• ตดัแนวคิดเร่ืองทุนและการรักษาระดบัทุนและแนวคิดการรักษา
ระดบัทุนและการวดัก าไรท้ิง
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ลกัษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงนิทีม่ีประโยชน์ (TFRS 

for NPAEs)

ปรบัปรุง 2554
ปรบัปรุง2552

• เข้าใจได้

• เกี่ยวข้องกบัการ

ตัดสนิใจ 

+ความมีสาระส าคัญ

• เช่ือถือได้

+เป็นตัวแทนอนัเที่ยง

ธรรม/ เป็นกลาง/

ครบถ้วน

/เนื้อหาส าคัญกว่า

รูปแบบ/ระมัดระวัง

• เปรียบเทยีบได้

ลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม

ความเช่ือถอืได้ ความเกี่ยวข้องกบั

การตัดสนิใจ

ความระมัดระวัง

ความมีสาระส าคัญ

ความสมดุลระหว่าง

ประโยชน์ที่ได้รับกบั

ต้นทุนที่เสยีไป

ความสามารถ

เปรียบเทยีบได้

ความสามารถ

เข้าใจได้

การยืนยันความ

ถูกต้องได้

ความทนัต่อเวลา
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ข้อควร

พิจารณาอื่น
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TFRS for NPAEs

• หลกัการส่วนใหญ่จึงเหมือนมาตรฐานฯ ชุดท่ีเคยใชก่้อนหนา้ปี 
2554 จึงไม่เกิดความยุง่ยากในการปรับปรุงระบบงาน 

• ไม่มีขอ้ก าหนดเฉพาะเร่ือง เช่น

– ก าไรต่อหุน้ 

– งบการเงินระหวา่งกาล 

– สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
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คุณลกัษณะทีส่ าคญัของมาตรฐาน NPAEs

• ใหว้ดัมูลค่าสินทรัพยบ์างรายการโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมหากมีมูลค่า
ยติุธรรมจากตลาดท่ีมีสภาพคล่องสูงและสามารถหาไดโ้ดยตรงจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีตน้ทุนต ่า เช่น หลกัทรัพยเ์พื่อคา้/เผื่อ
ขาย

• ไม่ก าหนดให้
– จดัท างบกระแสเงินสด 
– เสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
– เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 

– เปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
– เปิดเผยค่าใชจ่้ายแยกตามลกัษณะ
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คุณลกัษณะทีส่ าคญัของมาตรฐาน NPAEs

• มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือจากการปรับมูลค่าใหเ้ท่ากบั
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายโดยแสดงเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนขาย

• ราคาทุนของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รวมถึงตน้ทุนท่ี
ประมาณท่ีดีท่ีสุดส าหรับการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้
สินทรัพยน์ั้นมาหรือเป็นผลจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นในช่วงเวลา
หน่ึง

• ไม่อนุญาตใหแ้สดงรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดว้ยราคาท่ีตี
ใหม่ แต่ใหแ้สดงโดยใชว้ธีิราคาทุน 
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คุณลกัษณะทีส่ าคญัของมาตรฐาน NPAEs

• ใหคิ้ดค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ แต่ละส่วนท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั
(component accounting) 

• ใหท้บทวนวธีิคิดค่าเส่ือมราคา มูลค่าคงเหลือและระยะเวลาตดัค่า
เส่ือมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ 

• ใหก้ าหนดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุาร
ใหป้ระโยชน์ไม่ทราบไดแ้น่นอนเท่ากบั 10 ปี 



29

คุณลกัษณะทีส่ าคญัของมาตรฐาน NPAEs

• ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยมี์มูลค่าลดลงอย่างถาวร ใหรั้บรู้
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์
ในงบก าไรขาดทุน
– เงินลงทุน
– ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
– สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
– อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

• ไม่ก าหนดใหคิ้ดลดประมาณการหน้ีสิน
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คุณลกัษณะทีส่ าคญัของมาตรฐาน NPAEs

• ใหรั้บรู้ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีเป็นไปตามหลกัการรับรู้
รายการดว้ยจ านวนประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจ่ายท่ีตอ้งน าไป
จ่ายช าระภาระผกูพนัในปัจจุบนั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

• ใหรั้บรู้ภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนโดยใชว้ธีิภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
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มาตรฐานชุดใหญ่ที ่NPAEs สามารถน ามาปฏิบัติ
โดยไม่ต้องปฏิบัตใินส่วนที่เหลอืเพราะประสงค์จะปฏิบัติตาม

• ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดแ้ละสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตาม TAS 12

• ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานตาม
แนวทางท่ีก าหนดใน TAS 19


