
การถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

  การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

กิจการใดที่สามารถใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับ NPAEs

 บทท่� 2 เร่ื่�องขอบเขตของมาตรื่ฐานการื่รื่ายงานทางการื่เงินสำำาหรัื่บ NPAEs รื่ะบุถึึงกิจการื่ท่�สำามารื่ถึใช้้มาตรื่ฐานฉบับน่�ได้้ โด้ยม่รื่ายละเอ่ยด้
ดั้งน่�

	 สภาวิิชาชีพบััญชีฯ	กำำาหนดมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินนี�เพ่�อกิำจกำารที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะ	โดยครอบัคลุุมถึึงผู้้้มีหน้าที�จัดทำาบััญชี 
ตามที�กำำาหนดในพระราชบััญญัติกำารบััญชี	พ.ศ.	2543	มาตรา	8	ที�มิใช่กิำจกำารที�มีส่วินได้เสียสาธารณะ	ไม่ว่ิาจะอย้ใ่นลัุกำษณะของห้างหุ้นส่วินจดทะเบีัยนหร่อ
บัริษัทจำากัำดที�จัดตั�งขึ�นตามกำฎหมาย	นิติบุัคคลุที�ตั�งขึ�นตามกำฎหมายต่างประเทศที�ประกำอบัธุรกิำจในประเทศไทย	แลุะกิำจกำารร่วิมค้าตามประมวิลุรัษฎากำร	
แลุะเป็นไปตามเง่�อนไขในย่อหน้าที�	6	ตามมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินฉบัับันี�	

 กิจการื่ท่�ไม่ม่ส่ำวนได้้เส่ำยสำาธารื่ณะ (Non-Publicly Accountable Entities) หมายถึึง กิจการื่ท่�ไม่ใช่้กิจการื่ดั้งต่อไปน่�

TFRS
for NPAEs

คำาถามที่ 1

	 กิำจกำารบัางกำิจกำารไม่ได้ดำาเนินธุรกิำจหลัุกำในกำารด้แลุสินทรัพย์ของกำลุุ่มบุัคคลุภายนอกำในวิงกำวิ้าง	แต่ได้รับัควิามเช่�อถ่ึอจากำลุ้กำค้าให้ด้แลุ 
หร่อจัดกำารทรัพยากำรทางกำารเงินของลุ้กำค้าโดยที�ลุ้กำค้าหร่อสมาชิกำ	 ไม่ได้เข้ามามีส่วินในกำารบัริหารกิำจกำารนั�น	 กิำจกำารเหลุ่านี�ถ่ึอเป็นกิำจกำารที�ไม่มี 
ส่วินได้เสียสาธารณะ	ตัวิอย่างเช่น	ตัวิแทนกำารท่องเที�ยวิ	ตัวิแทนหร่อนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์	โรงรับัจำานำา	แลุะบัริษัทบัริหารสินทรัพย์ที�มีสถึานภาพ
เป็นบัริษัทจำากัำด		เป็นต้น		

	 	 	 	 	 	 	 	 ในกำรณีที�กิำจกำารที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะไม่ประสงค์ที�จะจัดทำารายงานทางกำารเงินตามมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินฉบัับันี�	 ให้กิำจกำาร 
จัดทำารายงานทางกำารเงินตามมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินของไทย	(TFRSs)	ทุกำฉบัับั	โดยปฏิิบััติอย่างสมำ�าเสมอ

กิำจกำารที�มีตราสารทุนหร่อตราสารหนี�ของกำิจกำาร	 ซึึ่�งมีกำารซ่ึ่�อขายต่อประชาชน	ไม่ว่ิาจะเป็นตลุาดหลุักำทรัพย์ในประเทศหร่อ 
ต่างประเทศ	หร่อกำารซ่ึ่�อขายนอกำตลุาดหลัุกำทรัพย์	 (Over	the	Counter)	รวิมทั�งตลุาดในท้องถิึ�นแลุะในภ้มิภาค	หร่อกิำจกำาร 
ที�นำาส่งหร่ออย้่ในกำระบัวินกำารของกำารนำาส่งงบักำารเงินของกิำจกำารให้แก่ำสำานักำงานคณะกำรรมกำารกำำากัำบัหลัุกำทรัพย์แลุะ
ตลุาดหลัุกำทรัพย์หร่อหน่วิยงานกำำากัำบัด้แลุอ่�น	เพ่�อวัิตถุึประสงค์ในกำารออกำขายหลัุกำทรัพย์ใด	ๆ	ต่อประชาชน		

กิำจกำารที�ดำาเนินธุรกิำจหลัุกำในกำารด้แลุ
สินทรัพย์ของกำลุุ่มบุัคคลุภายนอกำ 
ในวิงกำว้ิาง	เช่น	สถึาบัันกำารเงิน	บัริษัท
ประกัำนชีวิิต	บัริษัทประกัำนวิินาศภัย	 
บัริษัทหลัุกำทรัพย์	กำองทุนรวิม	ตลุาด 
สินค้าเกำษตรลุ่วิงหน้าแห่งประเทศไทย 
ตามกำฎหมายว่ิาด้วิยกำารนั�น	เป็นต้น

บัริษัทมหาชน	ตามกำฎหมายว่ิาด้วิย
บัริษัทมหาชน

กิำจกำารอ่�นที�จะกำำาหนดเพิ�มเติม



กิำจกำารไม่สามารถึเปลีุ�ยนมาใช้มาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินสำาหรับั	NPAEs	ได้	ด้วิยเหตุผู้ลุของกำารถ้ึกำเพิกำถึอน
หลัุกำทรัพย์จากำตลุาดหลัุกำทรัพย์แห่งประเทศไทยหร่อเพิกำถึอนโดยสมัครใจ	เพราะแม้จะไม่เข้านิยามของ	“กิำจกำาร 
ที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะ”	ตามย่อหน้าที�	6.1	ของ	TFRS	for	NPAEs	ที�เป็นกิำจกำารที�มีตราสารทุนหร่อตราสารหนี� 
ของกิำจกำารซึึ่�งมีกำารซ่ึ่�อขายต่อประชาชน1	แต่กิำจกำารยังคงเข้านิยามตามย่อหน้าที�	6.3	ของ	TFRS	 for	NPAEs 
ซึึ่�งระบัวุ่ิาเป็น	“บัรษัิทมหาชน	ตามกำฎหมายว่ิาด้วิยบัริษัทมหาชน”	ดงันั�นกิำจกำารจงึยงัคงตอ้งถ่ึอปฏิิบััติตามมาตรฐาน
กำารรายงานทางกำารเงิน	(TFRS)		ต่อไปเช่นเดิม

อย่างไรก็ำตาม	 เม่�อกิำจกำารประเมินแลุ้วิแลุะให้เหตุผู้ลุได้ว่ิากำารเปลีุ�ยนแปลุงไปใช้มาตรฐาน	TFRS	 for	NPAEs 
เป็นไปตามบัทที�	5	แลุะ	TAS	8	แลุ้วิ	กำารเปลีุ�ยนแปลุงกำารใช้มาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินที�ใช้ต้องมีกำารปรับัปรุง 
งบักำารเงินโดยวิิธีปรับัปรุงย้อนหลัุงงบักำารเงินเสม่อนว่ิาใช้	TFRS	for	NPAEs	ตั�งแต่แรกำ	ตามข้อกำำาหนดในบัทที�	5	 
เร่�อง	กำารเปลีุ�ยนแปลุงนโยบัายกำารบััญชี	กำารเปลีุ�ยนแปลุงประมาณกำารทางบััญชีแลุะกำารแก้ำไขข้อผิู้ดพลุาด 
ซึึ่�งอาจมีค่าใช้จ่ายในกำารดำาเนินกำารเปลีุ�ยนแปลุงนโยบัายกำารบััญชี

1	ซึึ่�งระบุัว่ิา	“กิำจกำารที�มีตราสารทุนหร่อตราสารหนี�ของกิำจกำาร	ซึึ่�งมีกำารซ่ึ่�อขายต่อประชาชน	ไม่ว่ิาจะเป็นตลุาดหลัุกำทรัพย์ในประเทศ 
หร่อต่างประเทศ	หร่อกำารซ่ึ่�อขายนอกำตลุาดหลัุกำทรัพย์	 (Over	the	Counter)	รวิมทั�งตลุาดในท้องถิึ�นแลุะในภ้มิภาค	หร่อกิำจกำาร 
ที�นำาส่งหร่ออย้ใ่นกำระบัวินกำาร	ของกำารนำาส่งงบักำารเงินของกิำจกำารให้แก่ำสำานักำงานคณะกำรรมกำารกำำากัำบัหลัุกำทรัพย์แลุะตลุาดหลัุกำทรัพย์
หร่อหน่วิยงานกำำากัำบัด้แลุอ่�น	เพ่�อวัิตถุึประสงค์ในกำารออกำขายหลัุกำทรัพย์ใด	ๆ	ต่อประชาชน”

คำาถามที่ 2

คำาถามที่ 3

หากปััจจุบันกิจการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

(PAEs) ต่อมาเข้้าเง่อนไข้ที่จะใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับ NPAEs (เช่น บริษััทจำากัด 

ที่เคยมีวัตถุปัระสงค์ที่จะออกข้ายหลัักทรัพย์ใด ๆ ต่อปัระชาชน แต่ปััจจุบันได้ยกเลัิกแผนการ 

ดังกลั่าวแลั้ว) กิจการจะสามารถใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับ NPAEs ได้หรือไม่

กิำจกำารต้องใช้ดุลุยพินิจในกำารเลุ่อกำใช้มาตรฐานฯ	ให้เหมาะสมกัำบักิำจกำารแลุะต้องเปิดเผู้ยเหตุผู้ลุว่ิาทำาไมจึงเลุ่อกำใช้
มาตรฐานฯ	นั�น	โดยกิำจกำารต้องให้เหตุผู้ลุว่ิากำารใช้มาตรฐาน	TFRS	for	NPAEs	ทำาให้งบักำารเงินให้ข้อม้ลุที�น่าเช่�อถ่ึอ 
แลุะเกีำ�ยวิข้องกัำบักำารตัดสินใจมากำยิ�งขึ�นอย่างไร	แลุะต้องคำานึงถึึงประโยชน์ต่อผู้้้ใช้งบักำารเงิน	เน่�องจากำ	TFRS	for	
NPAEs	บัทที�	5	แลุะ	TAS	8	กำำาหนดว่ิากำารเปลีุ�ยนแปลุงนโยบัายกำารบััญชีทำาได้	ถ้ึากำารเปลีุ�ยนแปลุงนั�นเข้าเง่�อนไข
ข้อใดข้อหนึ�ง	ดังนี�

1.1	เกิำดจากำข้อกำำาหนดของมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน
1.2	ทำาให้งบักำารเงินให้ข้อม้ลุที�น่าเช่�อถ่ึอแลุะเกีำ�ยวิข้องกัำบักำารตัดสินใจมากำขึ�น 
	 ในส่วินที�เกีำ�ยวิกำับัผู้ลุกำระทบัของรายกำารค้า	 เหตุกำารณ์แลุะสถึานกำารณ์อ่�น 
	 ที�มีต่อฐานะกำารเงินแลุะผู้ลุกำารดำาเนินงานของกิำจกำาร

ในกรณีที่กิจการเคยเปั็นบริษััทจดทะเบียนในตลัาดหลัักทรัพย์แห่งปัระเทศไทย แต่ปััจจุบัน 

ได้ถูกเพิกถอนแลั้ว (รวมถึงเพิกถอนโดยสมัครใจหรือโดยตลัาดหลัักทรัพย์ฯ รวมถึงกรณี 

ทีกิ่จการไดจ้ดทะเบยีนแปัลังสภาพเปัน็บริษัทัมหาชนแลัะเปัลัีย่นความตั�งใจทีจ่ะไมเ่ข้้าตลัาดหลักัทรัพย์ฯ

แล้ัวแต่ยังคงสภาพเปั็นบริษััทมหาชนอยู่) กิจการจะสามารถเปัลัี่ยนมาใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินสำาหรับ NPAEs ได้หรือไม่



เน่�องจากำ	TFRS	for	NPAEs	ไม่กำำาหนดให้กิำจกำารรับัร้้รายกำารสำาหรับักำารบััญชีป้องกัำนควิามเสี�ยง	หากำกิำจกำารเห็นถึึง
ประโยชน์ของกำารรับัร้้รายกำารสำาหรับัรายกำารดังกำลุ่าวิ	 กิำจกำารก็ำสามารถึจัดทำาได้	 โดยอาจปฏิิบััติตามข้อกำำาหนด 
ที�เกีำ�ยวิข้องกัำบักำารบััญชีป้องกัำนควิามเสี�ยงในมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินกำลุุ่มเคร่�องม่อทางกำารเงิน	รวิมถึึง 
กำารเปิดเผู้ยที�เกีำ�ยวิข้อง	ซึึ่�งหากำถ่ึอปฏิิบััติดังกำลุ่าวิ	กิำจกำารต้องถ่ึอเป็นกำารเปลีุ�ยนแปลุงนโยบัายกำารบััญชีตามข้อกำำาหนด
ในบัทที�	5	เร่�อง	กำารเปลีุ�ยนแปลุงนโยบัายกำารบััญชี	กำารเปลีุ�ยนแปลุงประมาณกำารทางบััญช	ีแลุะกำารแก้ำไขข้อผิู้ดพลุาด

สำาหรับังบักำารเงินที�มีรอบัระยะเวิลุาบััญชีที�เริ�มในหร่อหลัุงวัินที�	1	มกำราคม	2563	กำิจกำารสามารถึเลุ่อกำใช้วิิธีกำาร 
ตีราคาใหมใ่นกำารวิดัม้ลุค่าภายหลุงัของที�ดิน	อาคารแลุะอปุกำรณ์	แลุะ/หร่อวิิธีกำารวิดัม้ลุค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพย์
เพ่�อกำารลุงทุนได้	โดยต้องปฏิิบััติตามประกำาศสภาวิิชาชีพ	ที�	42/2563	เร่�อง	 ข้อกำำาหนดเพิ�มเติมสำาหรับัมาตรฐาน 
กำารรายงานทางกำารเงินสำาหรับักิำจกำารที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะเร่�องที�ดิน	อาคารแลุะอปุกำรณ์	แลุะอสังหาริมทรัพย์
เพ่�อกำารลุงทุน

กิำจกำารต้องไม่นำา	TFRS	15	หร่อ	TFRS	16	มาถ่ึอปฏิิบััติ	เน่�องจากำ	TFRS	15	หร่อ	TFRS	16	มีผู้ลุบัังคับัใช้กัำบักิำจกำาร 
ที�ใช้มาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินสำาหรับั	PAEs	 เท่านั�น	 ดังนั�นกิำจกำารที�ใช้มาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน
สำาหรับั	NPAEs	ยังคงต้องรับัร้้รายได้ตามข้อกำำาหนดในบัทที�	18	เร่�อง	รายได้	หร่อยังคงต้องแบ่ังประเภทสัญญาเช่า 
เป็นสัญญาเช่ากำารเงินแลุะสัญญาเช่าดำาเนินงาน	แลุะปฏิิบััติตามข้อกำำาหนดในบัทที�	14	เร่�อง	สัญญาเช่าเท่านั�น

คำาถามที่ 4

คำาถามที่ 5

คำาถามที่ 6

กิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับ NPAEs ต้องปัฏิิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน TFRS 15 เร่อง รายได้จากสัญญาที่ทำากับลัูกค้า หรือ TFRS 16 เร่อง สัญญาเช่า

หรือไม่

กจิการทีใ่ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบั NPAEs แลัะมรีายการอนพุนัธท์ีใ่ชใ้นการปัอ้งกนั

ความเสี่ยง กิจการ NPAEs จะถือปัฏิิบัติในเร่องการบัญชีสำาหรับการบัญชีปั้องกันความเสี่ยง 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลัุ่มเคร่องมือทางการเงินได้หรือไม่

กิจการที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับ NPAEs จะสามารถเลืัอกใช้วิธีการตีราคาใหม่ 

ในการวัดมูลัค่าภายหลัังข้องที่ดิน อาคารแลัะอุปักรณ์ แลัะ/หรือใช้วิธีการวัดมูลัค่ายุติธรรม 

ในการวัดมูลัค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่อการลังทุนได้หรือไม่ 



เงินลงทนุในตรื่าสำารื่หน่�และตรื่าสำารื่ทนุท่�เป็นหลักทรัื่พย์ท่�อย่่ในความตอ้งการื่ของตลาด้ ปรื่ะเภทหลกัทรัื่พย์เผ่ื่�อขาย
:	ให้รับัร้้ผู้ลุกำำาไร	(ขาดทุน)	จากำกำารปรับัม้ลุค่าเงินลุงทุนไปยังส่วินของเจ้าของโดยตรง	โดยเม่�อมีกำารจำาหน่ายเงินลุงทุน 
ให้โอนผู้ลุกำำาไร	 (ขาดทุน)	จากำกำารปรับัม้ลุค่าที�อย้่ในส่วินของเจ้าของโดยรับัร้้เป็นผู้ลุกำำาไร	 (ขาดทุน)	จากำกำารจำาหน่าย 
เงินลุงทุนในงบักำำาไรขาดทุนทันที	(ด้บัทที�	9	ของ	TFRS	for	NPAEs	เร่�อง	เงินลุงทุน)

ท่�ดิ้น อาคารื่และอุปกรื่ณ์ กรื่ณ่กิจการื่เล่อกวิธ่การื่ต่รื่าคาใหม่:	 เม่�อรับัร้้ม้ลุค่าตามบััญชีของสินทรัพย์ที�เพิ�มขึ�น 
จากำกำารตีราคาใหม่ไปยังส่วินของเจ้าของโดยตรงภายใต้หัวิข้อ	“ส่วินเกิำนทุนจากำกำารตีราคาสินทรัพย์”	แลุ้วิกิำจกำาร 
อาจโอนส่วินเกิำนทุนจากำกำารตีราคาที�แสดงอย้่ในส่วินของเจ้าของนั�นไปยังกำำาไรสะสมโดยตรง	ทั�งนี�	กำารโอนส่วินเกิำนทุน
จากำกำารตีราคาไปยังกำำาไรสะสมต้องไม่ทำาผู่้านงบักำำาไรขาดทุน	(ด้ประกำาศสภาวิิชาชีพบััญชี	ที�	42/2563	เร่�อง	ข้อกำำาหนด
เพิ�มเติมสำาหรับัมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงนิสำาหรับักิำจกำารที�ไม่มีส่วินได้เสียสาธารณะเร่�องที�ดิน	อาคารแลุะอุปกำรณ์ 
แลุะอสังหาริมทรัพย์เพ่�อกำารลุงทุน)

ผื่ลกำาไรื่ขาด้ทุนจากหลักคณิตศาสำตร์ื่ปรื่ะกันภัยจากการื่วัด้ม่ลค่าใหม่ของโครื่งการื่ผื่ลปรื่ะโยช้น์ของพนักงานท่�กำาหนด้ไว้ 
(ในกรื่ณ่ท่�กิจการื่ถ่ึอปฏิิบัติตามมาตรื่ฐานการื่บัญช่้ ฉบับท่� 19 เร่ื่�อง ผื่ลปรื่ะโยช้น์ของพนักงาน):	ผู้ลุกำำาไรขาดทุนจากำ 
หลัุกำคณิตศาสตร์ประกัำนภัยให้รับัร้้ในส่วินของเจ้าของ	แลุะต้องไม่ถ้ึกำจัดประเภทรายกำารใหม่ในงบักำำาไรขาดทุนในงวิด 
ต่อมา	(ด้มาตรฐานกำารบััญชี	ฉบัับัที�	19	เร่�อง	ผู้ลุประโยชน์ของพนักำงาน)

ส่ำวนของผื่ลกำาไรื่และขาด้ทุนท่�ม่ปรื่ะสิำทธิผื่ลจากเคร่ื่�องม่อท่�ใช้้ป้องกันความเส่ำ�ยงในการื่ป้องกันความเส่ำ�ยง 
ในกรื่ะแสำเงินสำด้ (กรื่ณ่เล่อกใช้้เร่ื่�องของการื่บัญช่้ป้องกันความเส่ำ�ยง): ให้รับัร้้ผู้ลุกำำาไรหร่อขาดทุนในส่วินที�มี 
ประสิทธิผู้ลุของเคร่�องม่อที�ใช้ป้องกัำนควิามเสี�ยงในส่วินของเจ้าของ	 แลุะผู้ลุกำำาไรหร่อขาดทุนส่วินที�เหลุ่อของ
เคร่�องม่อที�ใช้ป้องกัำนควิามเสี�ยง	 (หร่อผู้ลุกำำาไรหร่อขาดทุนที�คงเหลุ่อของกำารเปลีุ�ยนแปลุงของสำารองกำารป้องกัำน 
ควิามเสี�ยงในกำระแสเงินสด)	 ถ่ึอเป็นส่วินของกำารป้องกัำนควิามเสี�ยงที�ไม่มีประสิทธิผู้ลุที�ต้องรับัร้้ในงบักำำาไรขาดทุน	ทั�งนี�
จำานวินเงินสะสมในสำารองกำารป้องกัำนควิามเสี�ยงในกำระแสเงินสด	สามารถึโอนไปรวิมอย้่ในราคาทุนเริ�มแรกำหร่อม้ลุค่า
ตามบััญชีอ่�นของสินทรัพย์หร่อหนี�สินนั�น	หร่องบักำำาไรขาดทุน	แลุ้วิแต่กำรณี	ทั�งนี�ให้ถ่ึอปฏิิบััติตามที�กำำาหนดในมาตรฐาน
กำารรายงานทางกำารเงินที�เกีำ�ยวิข้อง	(ด้ย่อหน้าที�	6.5.11	ของมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน	ฉบัับัที�	9	เร่�อง	เคร่�องม่อ
ทางกำารเงิน)

2กำารนำาหลัุกำกำารบััญชีของมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน	(TFRS)	มาถ่ึอปฏิิบััติ	จะต้องเป็น
					(1)	กำรณีที�	TFRS	for	NPAEs	อนุญาตให้กิำจกำารสามารถึนำามาถ่ึอปฏิิบััติได้	โดยกำารถ่ึอปฏิิบััตินั�นกิำจกำารต้องปฏิิบััติตามข้อกำำาหนดทุกำข้อในมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินนั�น 
	 อยา่งสมำ�าเสมอ	เช่น	มาตรฐานกำารบััญช	ีฉบัับัที�	12	เร่�อง	ภาษเีงินได้	(ด้ยอ่หน้าที�	300)	มาตรฐานกำารบััญช	ีฉบัับัที�	19	เร่�อง	ผู้ลุประโยชนข์องพนกัำงาน	(ด้ยอ่หน้าที�	312)	เป็นต้น	 
	 หร่อ
					(2)	กำรณีที�	TFRS	for	NPAEs	มิได้กำำาหนดแนวิปฏิิบััติไว้ิ	(ด้ย่อหน้าที�	52)	ส่งผู้ลุให้กิำจกำารพิจารณาถ่ึอปฏิิบััติตามย่อหน้าที�	52.3	เช่น	เร่�องกำารบััญชีป้องกัำนควิามเสี�ยง	เป็นต้น

คำาถามที่ 7

ในกรณทีีกิ่จการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิสำาหรบั NPAEs แตม่กีารนำาหลักัการบญัชีข้อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มาถือปัฏิิบัติ
2
 ซ่ึึ่งหลัักการข้องมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินนั�นได้กำาหนดให้กิจการรับรู้รายการกำาไรหรือข้าดทุนบางปัระเภทใน “กำาไรข้าดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่น (Other Comprehensive Income - OCI)” สำาหรับงวดในงบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จ 

แต่ TFRS for NPAEs บทที่ 4 เร่อง การนำาเสนองบการเงิน ย่อหน้าที่ 31.2 ระบุให้ กิจการจัดทำา

งบกำาไรข้าดทุนเท่านั�น เพ่อแสดงถึงผลัการดำาเนินงานข้องกิจการสำาหรับงวด ดังนั�น กิจการจะต้อง

รับรู้รายการกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ่นดังกลั่าว อย่างไร

สำาหรับัรายกำารซึึ่�งมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน	 (TFRS)	กำำาหนดให้รับัร้้ไว้ิในกำำาไรขาดทุนเบ็ัดเสร็จอ่�นสำาหรับั 
งวิดนั�น	ให้กิำจกำารถ่ึอปฏิิบััติกัำบัรายกำารดังกำลุ่าวิโดยรับัร้้ไปยังส่วินของเจ้าของโดยตรงแทน

รื่ายการื่กำาไรื่ขาด้ทุนท่�รัื่บร้่ื่ไปยังส่ำวนของเจ้าของโด้ยตรื่ง : รื่ายการื่ทั�งหมด้ท่�กิจการื่ใช้้มาตรื่ฐานการื่รื่ายงาน 
ทางการื่เงินสำำาหรัื่บ NPAEs ต้องรัื่บร้่ื่ผื่ลกำาไรื่ (ขาด้ทุน) ไปยังส่ำวนของเจ้าของโด้ยตรื่งได้้ ปรื่ะกอบด้้วย

เกร็ด

ความรู้

Actuary

Cash Flow Hedge



กิจการื่ท่�ม่ผื่ลกำาไรื่ขาด้ทุนจากหลักคณิตศาสำตร์ื่ปรื่ะกันภัยไม่จำาเป็นต้องรัื่บร้่ื่ผื่ลกำาไรื่ขาด้ทุนดั้งกล่าวไปยัง 
ส่ำวนของเจ้าของโด้ยตรื่ง ทุกกรื่ณ่ กล่าวค่อสำามารื่ถึแบ่งได้้เป็น 2 กรื่ณ่ ดั้งน่�

กรณีีที่ 1	 กิำจกำาร	 NPAEs	 ที� วัิดม้ลุค่าประมาณกำารหนี�สินผู้ลุประโยชน์ของพนักำงานหลุังออกำจากำงาน 
	 โดยใช้วิิธีคิดลุดแต่ลุะหน่วิยที�ประมาณกำารไว้ิเป็นหนึ�งในวิิธีประมาณกำารผู้ลุประโยชน์ของพนักำงาน 
	 ที�ดีที�สุด	แต่ไม่ได้เปิดเผู้ยข้อม้ลุว่ิาถ่ึอปฏิิบััติตามมาตรฐานกำารบััญชี	ฉบัับัที�	19	ให้กิำจกำารรับัร้้รายกำาร 
	 ผู้ลุกำำาไรขาดทุนจากำกำารประมาณกำารตามหลุักำคณิตศาสตร์ประกัำนภัยในงบักำำาไรขาดทุน	 โดยถ่ึอว่ิา 
	 ผู้ลุกำำาไรขาดทุนดังกำลุ่าวิเป็นกำารเปลีุ�ยนแปลุงของประมาณกำารหนี�สิน	 (ด้บัทที�	5	กำารเปลีุ�ยนแปลุง 
	 นโยบัายกำารบััญชี	กำารเปลีุ�ยนแปลุงประมาณกำารทางบััญชี	แลุะกำารแกำ้ไขข้อผิู้ดพลุาดของ	TFRS	for	 
	 NPAEs)

กรณีีที่ 2	 กิำจกำาร	NPAEs	ที�นำามาตรฐานกำารบััญชี	ฉบัับัที�	19	มาถ่ึอปฏิิบััติแลุะมีกำารเปิดเผู้ยข้อเท็จจริงดังกำลุ่าวิ	 
	 ให้กิำจกำารรับัร้้รายกำารต่อไปนี�	 ต้นทุนบัริกำารปัจจุบััน	 ต้นทุนบัริกำารในอดีตแลุะผู้ลุกำำาไรขาดทุน 
	 จากำกำารจ่ายชำาระผู้ลุประโยชน์	ดอกำเบีั�ยสุทธิจากำหนี�สิน	 (สินทรัพย์)	ผู้ลุประโยชน์ที�กำำาหนดไว้ิสุทธิ 
	 ในงบักำำาไรขาดทุน	 ส่วินผู้ลุกำำาไรหร่อขาดทุนที�เกิำดจากำกำารวัิดม้ลุค่าใหม่ของหนี�สิน	 (สินทรัพย์) 
	 ผู้ลุประโยชน์ที�กำำาหนดไว้ิสุทธิให้รับัร้้ในส่วินของเจ้าของ	

อย่างไรก็ำตาม	กิำจกำารที�เคยรับัร้้ผู้ลุกำำาไรขาดทุนที�เกิำดจากำกำารประมาณกำารตามหลัุกำคณิตศาสตร์ประกัำนภัย 
ในงบักำำาไรขาดทุนที�เป็นไปตามมาตรฐานกำารบััญชี	ฉบัับัที�	19	ฉบัับัปรับัปรุงก่ำอนปี	2558	ให้กิำจกำารถ่ึอปฏิิบััติตาม
มาตรฐานกำารบััญชี	ฉบัับัที�	19	ฉบัับัปรับัปรุงฉบัับัลุ่าสุด

นอกำจากำนี�	ในกำรณีที�กิำจกำารถ่ึอปฏิิบััติตามมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน	(TFRS)	ที�	TFRS	for	NPAEs	อนุญาต 
ให้ถ่ึอปฏิิบััติได้ในกำรณีต่าง	ๆ	 กิำจกำารต้องถ่ึอปฏิิบััติตามมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน	 (TFRS)	ฉบัับัปรับัปรุง 
ฉบัับัลุ่าสุดที�สอดคลุ้องกัำบักำารปิดงบักำารเงินของบัริษัท	 เช่น	งบักำารเงินสำาหรับัปีสิ�นสุดวัินที�	31	 ธันวิาคม	2563	
กิำจกำารต้องถ่ึอปฏิิบััติตามมาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงินฉบัับัที�มีปรับัปรุงในปี	2562	 ที�มีผู้ลุบัังคับัใช้ตั�งแต่ 
1	ม.ค.	2563	เป็นต้น

คำาถามที่ 8
กิจการที่มีผลักำาไรข้าดทุนจากหลัักคณิตศาสตร์ปัระกันภัยจำาเปั็นต้องรับรู้ผลักำาไรข้าดทุนดังกลั่าว

ไปัยังส่วนข้องเจ้าข้องโดยตรงตามที่กลั่าวไว้ในคำาถามข้้อที่ 7 ทุกกรณีหรือไม่

โดย คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบััญชีี 

สภาวิิชีาชีีพบััญชีี ในพระบัรมราชูีปถััมภ์


