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หน้า 1 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ(TFRS for NPAEs) 

เดือนมกราคม 2560 

เร่ือง : การจัดท างบการเงินเปรียบเทยีบ 

ถาม : ขอสอบถามเร่ือง การจัดท างบการเงินที่ต้องมีการเปรียบเทียบงบการเงินปีปัจจุบันกับ 

งบการเงินปีก่อน แต่เน่ืองจากในปี 2559 นิติบุคคลได้มีการจดทะเบียนแปรสภาพจาก 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดมาเป็นบริษัทจ ากัด ดังน้ัน การจัดท างบการเงินที่ต้องมีการเปรียบเทียบ 

งบการเงินในส่วนของ "ทุน" ในหมวด หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ จะท าการแสดงรายการ

อย่างไร และ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น จะแสดงรายการอย่างไร 

ตอบ : 
ตามที่ท่านได้ถามมาน้ัน เน่ืองจากทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนและทุนเรือนหุ้นของผู้ถือหุ้น  

เป็นรายการที่มีความแตกต่างในทางกฎหมาย จึงไม่สามารถจัดประเภทเป็นรายการเดียวกันที่

ใช้ในการเปรียบเทยีบกนัได้ 

ดังน้ัน หากในระหว่างปี มีการจดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัท

จ ากดั กจิการต้องลงรายการในบัญชีตามเน้ือหาของรายการที่เกดิข้ึน เช่น 

Dr.  ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

      Cr. ทุนเรือนหุ้น 

และแสดงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจากทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน มาเป็นทุนเรือนหุ้นใน 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ก  าหนดในแบบที่ 2 ของรูปแบบรายการย่อ 

ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด (ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดรายการย่อ 

ที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔) และควรเปิดเผยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแปรสภาพดังกล่าว

เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจเนื้อหาสาระของรายการได้ถูกต้องย่ิงขึ้น 

ทั้งน้ี สามารถศึกษารายละเอียดในข้อกฎหมายได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ หรือประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อ 2.2 (7)) 

อย่างไรกต็าม เน่ืองจากการน าส่งงบการเงินในปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกจิการค้า ก าหนดให้

กิจการน าส่งผ่านระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และเพ่ือมิให้

เกดิปัญหาในทางปฏบัิติ ดังน้ัน ขอให้ทา่นปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล

รายการดังกล่าวในงบการเงินตามระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

เพ่ือมิให้มีปัญหาในการน าส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ 

และขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการซ่ึงเป็นผู้ที่มีข้อมูลมากกว่าเพ่ือให้ได้รับ

ค าตอบที่ถูกต้องย่ิงข้ึน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ(TFRS for NPAEs) 

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559 

เร่ือง : การจัดท างบการเงินรวมของกจิการ IE ที่ไม่ได้เป็น PAE 

ถาม :   บริษัทเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ ท า

ธุรกิจด้านการลงทุนเป็นหลัก และท าธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์และซ้ือมา

ขายไป เป็นส่วนน้อย ในส่วนการด้านการลงทุนน้ัน บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมซ่ึงหากพิจารณาตาม TFRS for SMEs(2015) บริษัทต้องจัดท างบการเงินรวมใช่หรือไม่ 

ขอเรียนถามดังน้ี 

1. ใน TFRS 10 มีข้อยกเว้นให้บริษัทที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุนไม่ต้องจัดท างบการเงิน

รวม แล้วส าหรับ TFRS for SMEs จะมีข้อยกเว้นเหมือน TFRS 10 ได้หรือไม่ 

2. หากไม่มีข้อยกเว้น กรณีที่ต้องจัดท างบการรวม ซ่ึงบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศ รอบ

บัญชีของบริษัทแม่และบริษัทย่อยตรงกันคือ 31 ธันวาคม ทุกปีจะได้งบการเงินที่ผ่าน

การรับรองโดยผู้ตรวจสอบประมาณเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป บริษัทสามารถน างบ

การเงินที่ยังไม่ผ่านผู้ตรวจสอบมาจัดท างบการเงินรวมได้หรือไม่ หากไม่ได้ควรปฏบัิติ

อย่างไร 

ตอบ : ขอเรียนตอบค าถามทา่นสมาชิกดังน้ี 

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(TFRS for 

NPAEs) ฉบับปัจจุบัน หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ที่ก  าลังจะออกยังก าหนดให้ต้องจัดท างบการเงิน

รวมหากมีอ านาจควบคุมบริษัทย่อยเช่นเดิม ยังไม่ได้มีข้อยกเว้นในกรณีของกิจการที่

ด าเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน (IE) 

2. ในกรณีที่กจิการน างบการเงินที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบมาใช้ในการจัดท างบการเงิน

รวม ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ได้ระบุข้อก าหนดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 

แต่มาตรฐานได้ก าหนดคุณภาพของรายงานทางการเงินตามกรอบแนวคิดส าหรับการ

ท ารายงานทางการเงินที่ก  าหนดว่างบการเงินต้องไม่ท าให้ผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจผิดใน

สาระส าคัญ  

  

 ในกรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบตัวเลขทางการเงิน

ของบริษัทย่อยที่น ามารวมในการจัดท างบการเงินรวมด้วยตนเอง แต่หากไม่สามารถปฏบัิติได้

เน่ืองจากการถูกจ ากัดขอบเขตด้วยกรณีใดก็ตาม ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการแสดง

ความเหน็ต่องบการเงินรวมดังกล่าวเปล่ียนไปจากการแสดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไข (ขึ้นอยู่

กบัระดับความมีนัยส าคัญของตัวเลขทางการเงินของบริษัทย่อยแห่งน้ัน) 

 ในกรณีที่กิจการไม่ม่ันใจในตัวเลขดังกล่าวและตัดสินใจไม่น ามารวมในการจัดท างบ

การเงินรวม ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาในการแสดงความเหน็เปล่ียนไปจากการแสดงความเหน็
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ(TFRS for NPAEs) 

อย่างไม่มีเง่ือนไขเช่นเดียวกันต่อกรณีที่กิจการไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่ก  าหนดให้ต้องจัดท างบการเงินรวม 

 ทั้งน้ีขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของกลุ่มกจิการ ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจ

ในกลุ่มกจิการได้ดีกว่า เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ถูกต้องและชัดเจนย่ิงข้ึน 

เร่ือง : สอบถามการตรวจสอบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

ถาม :  บริษัทได้รับงานตรวจสอบจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ซ่ึงพบประเดน็ปัญหาดังน้ี 

1. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จัดตั้งตั้งแต่ปี 2552  

- ไม่เคยส่งงบการเงินกับกรมที่ดินตาม พรบ. (พระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน 

พ.ศ. 2543) แต่ต้องการส่งงบการเงินให้กับกรมที่ดิน จึงให้ส่งงบการเงินเฉพาะ 

ของปี 2558 ซ่ึงกรมที่ดินไม่ติดใจและให้ส่งงบการเงินย้อนหลัง รวมทั้งไม่มี

ประเดน็ความผิดในเร่ืองดังกล่าว 

- จากประเดน็ดังกล่าว ท าให้มีข้อสงสยัเกี่ยวกบัยอดยกมา แต่ทางนิติบุคคลได้จัดท า

บัญชีรายรับรายจ่าย และงบการเงินการเงินส าหรับประชุมประจ าปีเป็นประจ าทุกปี

อยู่แล้ว 

 ดังน้ัน ยอดยกมาได้มีการยกยอดจากงบการเงินที่ผ่านการประชุมจากลูกบ้าน

ทุกปีเป็นประจ าอยู่แล้ว แต่ไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี ใน

การตรวจสอบยอดยกมาสามารถตรวจทานได้ แต่ระดับความเช่ือมั่นมีเพียง 50% 

เท่าน้ัน ในกรณีน้ีทางปฏิบัติสามารถส่งงบการเงินเฉพาะปี 2558 เท่าน้ันได้ใช่

หรือไม่ 

 

2. จากการตรวจสอบพบว่ามีทรัพย์ส่วนกลางที่รับโอนจากโครงการมายังนิติบุคคลหมู่บ้าน

จัดสรรตามที่ พรบ. ได้ก าหนดไว้ แต่ทางนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องการแสดงทรัพย์

ส่วนกลางในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แต่ไม่ต้องการแสดงทรัพย์ส่วนกลาง ไว้ใน

งบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงทางนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้เหตุผลการแสดงดังกล่าวว่า

มาจากค าแนะน าของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่ที่มิใช่

เป็นการด าเนินการโดยบริษัท เช่น นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่จัดต้ังข้ึนเอง ภายใน

หมู่บ้าน จะไม่มีการแสดงทรัพย์ส่วนกลางเป็นสินทรัพย์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

เน่ืองจากยุ่งยากในการท าการประเมินราคาทรัพย์ส่วนกลางทุกปี และจากการหาข้อมูล

ในอินเตอร์เนต็ พบว่ามีบางนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้เปิดเผยทรัพย์ส่วนกลางไว้ใน

หมายเหตุ แต่ไม่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ในทางกฎหมายได้มีการโอน

กรรมสิทธิ์เป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว รวมถึงไม่มีการใส่ราคาของทรัพย์

ส่วนกลางบางชนิด เช่น ป้อมยาม ในกรณีน้ีต้องแสดงทรัพย์ส่วนกลางในงบแสดงฐานะ

การเงินหรือไม่ การเปิดเผยอย่างเดียวเป็นการเพียงพอหรือไม่ 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ(TFRS for NPAEs) 

 

3. การให้บริการสาธารณประโยชน์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต้องจัดท าบัญชีตาม 

PAEs หรือ NPAEs ในกรณีหมู่บ้านจัดสรร ถือเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

ได้หรือไม่  เพราะไม่มีมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นเป็นวงกว้าง และให้บริการเฉพาะ

สมาชิกภายในหมู่บ้านเท่าน้ัน ส่วนในแง่ของกิจการอื่นตามกฎหมายเฉพาะ ใน

หลักเกณฑข์อง PAEs อ่านไม่พบหลักเกณฑ์ใน พรบ.ในกรณีน้ีสามารถจัดท าบัญชีตาม

มาตรฐาน NPAEs ได้หรือไม่ หากสามารถท าได้การประเมินราคาทรัพย์ส่วนกลางใหม่

...เป็นวิธกีารบันทกึบัญชีที่ถูกต้องหรือไม่ 

 

จากประเดน็ดังกล่าวข้างต้น ควรต้องปฏบัิติเช่นใด 

ตอบ : ขอเรียนตอบค าถามดังน้ี 

1. ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีจะให้ความเช่ือม่ันต่องบการเงินเฉพาะปีที่ได้รับการแต่งต้ังให้

ตรวจสอบเทา่นั้น คือปี 2558 อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) ย่อหน้าที่ 33 ก าหนดให้

กจิการต้องจัดท าข้อมูลทางการเงินเปรียบเทยีบส าหรับงวดก่อนด้วย ดังน้ัน หากกิจการ

มิได้จัดท าข้อมูลเปรียบเทยีบส าหรับงวดก่อน โดยจะน าเสนอเฉพาะงบการเงินปี 2558  

เพียงปีเดียว และไม่จัดท าข้อมูลทางการเงินเปรียบเทยีบส าหรับปีก่อน ผู้สอบบัญชีต้อง

พิจารณาถึงการแสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าวที่อาจเปล่ียนแปลงไปจากแบบไม่

มีเง่ือนไข ต่อกรณีที่มิได้จัดท างบการเงินให้เป็นไปตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่กิจการเลือกใช้ อีกทั้งผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินปี 2558 ว่าไม่มีรายการที่แสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอัน

เป็นสาระส าคัญ โดยหากผู้สอบบัญชีไม่สามารถเช่ือมั่นในการตรวจสอบยอดยกมา 

ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาถึงการแสดงความเห็นต่องบการเ งินดังกล่ าวที่อาจ

เปล่ียนแปลงไปจากแบบไม่มีเง่ือนไข 

2. TFRS for NPAEs ย่อหน้าที่ 24 และ 26 ก าหนดให้กิจการรับรู้และวัดมูลค่าของ

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยใช้ราคาทุน เม่ือกิจการคาดว่ามีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต(มากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลา

บัญชี)จากสนิทรัพย์น้ัน และสามารถวัดมูลค่าราคาทุนได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 ดังน้ันกิจการต้องพิสูจน์ก่อนว่าสินทรัพย์ส่วนกลางดังกล่าวเข้าเง่ือนไขในการ

รับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตาม TFRS for NPAEs หรือไม่ 

 หากกิจการไม่สามารถวัดมูลค่าราคาทุนที่ท  าให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินส่วนกลางได้

อย่างน่าเช่ือถือ กจิการอาจไม่สามารถรับรู้รายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงินได้  

 ทั้งน้ี การที่กิจการได้รับสินทรัพย์ส่วนกลางย่อมน่าจะหาหลักฐานในการวัด
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หัวข้อ เงินลงทุนตาม TFRS for NPAEs 

หน้า 5 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ(TFRS for NPAEs) 

มูลค่าราคาทุนได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยหากสินทรัพย์ส่วนกลางดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า

ได้อย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปค่อนข้างแน่ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตมากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี แต่กิจการไม่รับรู้รายการสินทรัพย์ส่วนกลาง

เป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน และน าไปเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพียง

อย่างเดียว ถือว่ากิจการปฏบัิติไม่เป็นไปตาม TFRS for NPAEs ที่กิจการเลือกใช้ 

อย่างไรกต็าม การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับ

ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจเพ่ิมข้ึน และไม่ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดเป็นสิ่งที่

สามารถท าได้ โดยข้ึนอยู่กับเง่ือนไขว่ากิจการต้องพิจารณาเกณฑ์การรับรู้รายการที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ตามมาตรฐานก่อนว่าเข้าเง่ือนไขหรือไม่ ทั้งน้ีผู้สอบบัญชีมีหน้าที่

ให้ความเช่ือมั่นต่อการปฏบัิติทางบัญชีดังกล่าวว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ 

  

 

 ในบางกรณี หากกิจการไม่สามารถวัดมูลค่าราคาทุนของสินทรัพย์ได้อย่าง

น่าเช่ือถือ กเ็ป็นไปได้ที่กิจการจะจัดท าทะเบียนสินทรัพย์เพ่ือควบคุมสินทรัพย์ภายใน

กจิการ โดยรวมสนิทรัพย์ส่วนกลางที่ได้รับมาตาม พรบ. ดังกล่าว แต่มิได้รับรู้ราคาทุน

กส็ามารถท าได้ (รับรู้ด้วยยอด 0 บาทในทะเบียนสนิทรัพย์ ซ่ึงจะแสดงเป็นส่วนหน่ึงใน

ทั้งงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยยอด 0 บาทเช่นกัน)  

เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินทราบว่ามีสนิทรัพย์ใดบ้างที่กรรมสทิธิ์เป็นของกิจการ โดยกิจการ

มิได้จ่ายเงินเพ่ือซ้ือทรัพย์สนินั้นมา 

3. การพิจารณาว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นกิจการมีส่วนได้เสียสาธารณะหรือไม่เป็น

การใช้ดุลยพินิจของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอง โดยพิจารณาตามย่อหน้าที่ 6 ของ 

TFRS for NPAEs หากพิจารณาแล้วไม่เข้าเกณฑ์ใดๆที่เป็น PAEsในย่อหน้าที่ 6 ให้

ถือว่ากิจการเป็น NPAEs ซ่ึงสามารถใช้ TFRS for NPAEs หรือ TFRSs for PAEs 

ฉบับใหญ่กไ็ด้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน 

 โดยหากกิจการเลือกใช้ TFRS for NPAEs น้ัน  TFRS for NPAEs มิได้

ก าหนดให้ใช้วิธีราคาที่ตีใหม่ ดังน้ัน กิจการไม่สามารถรับรู้สินทรัพย์ส่วนกลางโดยใช้

วิธกีารประเมินราคาได้ โดยกจิการต้องรับรู้สนิทรัพย์ส่วนกลางด้วยวิธีราคาทุนที่จ่ายไป

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินส่วนกลางเท่าน้ัน ยกเว้นกรณีของการน าทรัพย์สินไปแลก

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงทรัพย์ส่วนกลางน้ัน ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่  128 ของ TFRS for 

NPAEs 

  

 ทั้งน้ีขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของกจิการซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในกจิการ

และมีข้อมูลที่มากกว่า เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ถูกต้องมากย่ิงข้ึน 
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หัวข้อ เงินลงทุนตาม TFRS for NPAEs 

หน้า 6 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ(TFRS for NPAEs) 

เดือนพฤษภาคม 2559 

เร่ือง : เงินลงทุนตามการตีความ TFRS for NPAEs 

ถาม :   บริษัท ก ได้ลงทุนในกองทุนรวม โดยซ้ือขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์แห่งหน่ึง โดยลงทุน

ประมาณคิดเป็นร้อยละ 25 โดย ณ วันลงทุน ลงทุน จ านวน 600 ล้านบาท ทางฝ่ายบัญชีได้

บันทึกในราคาทุน บวก ค่านายหน้า และ ณ วันสิ้ นปี ได้รับหนังสือการแจ้งยอดจากบริษัท

หลักทรัพย์ ในราคามูลค่ายุติธรรม จ านวน 400 ล้านบาท 

ค าถาม 

1. บริษัท ควรบันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมในกรณีน้ี เข้าตามมาตรฐานย่อหน้าที่ 

109 ได้หรือไม่ เน่ืองจากเป็นกองทุนรวมและลงทุนร้อยละ 25 มีส่วนในการออกเสียง

และก าหนดนโยบาย และควรรับรู้ในราคาทุน  ในวันสิ้ นปี ต้องปรับมูลค่าลดลง

หรือไม่  หากมีข้อบ่งช้ีค่าเผื่อการลดลง คือมีหลักฐานจากบริษัท หลักทรัพย์ ในการ

แจ้งรับรองยอด ตรงน้ีเข้าตามมาตรฐานบัญชีบทที่ 9 ย่อหน้าที่ 117 หรือไม่ 

2. ในกรณีเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขาย  เข้าหรือไม่ตามหลักเกณฑ์น้ี ทางบัญชีตอน ณ วันสิ้นปี 

ต้องบันทึก ในราคามูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี  ในการตีความเป็น

หลักทรัพย์เผ่ือขาย ได้หรือไม่ 

3. ขอสอบถามว่า ในกรณีข้อบ่งช้ีว่า เงินลงทุนมีมูลค่าลดลงอย่างถาวร ติดต่อกันเป็น

เวลานานตีความว่าอย่างไร (ใช้ระยะเวลากี่ปีในการตีความหรือว่า ลงทุนต้นปี และสิ้น

ปีมูลค่าลดลงตีความแบบน้ีได้หรือไม่) ตามย่อหน้าที่ 117 และมีหลักฐานที่แสดงให้

เห็นความน่าเช่ือถือผู้ออกตราสารลดลงตรงน้ี หลักฐานน้ี คือ การรับรองยอดจาก

บริษัทหลักทรัพย์ตีความแบบน้ีถูกต้องหรือไม่ 

ถ้าในกรณีตีความเป็นเงินทุนในบริษัทร่วมต้องรับรู้ ณ วันสิ้นปี คือ ราคาทุนหักค่าเผื่อการ

ลดลง ในกรณีน้ีตีความได้ว่าต้องเป็นมูลค่ายุติธรรมเหมือนกนัหรือไม่ 

ตอบ : ต่อข้อถามของทา่น.. 

 บริษัท ก ได้ลงทุนในกองทุนรวมโดยซ้ือขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์แห่งหน่ึง โดยลงทุน

ประมาณคิดเป็นร้อยละ 25 โดย ณ วันลงทุน ลงทุนจ านวน 600 ล้านบาท ทางฝ่ายบัญชีได้

บันทกึบัญชี ในราคาทุน บวก ค่านายหน้า และ ณ วันสิ้นปี ได้รับหนังสอืการแจ้งยอดจากบริษัท

หลักทรัพย์ ในราคามูลค่ายุติธรรม จ านวน 400 ล้านบาท 

 ขอเรียนโดยอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ (NPAEs) จากค าถามแต่ละข้อดังน้ี 

 

1.  บริษัท ควรบันทกึเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมในกรณีน้ี เข้าตามมาตรฐานย่อหน้าที่ 109 ได้

หรือไม่ เน่ืองจากเป็นกองทุนรวมและลงทุนร้อยละ 25 มีส่วนในการออกเสียงและก าหนด

นโยบาย และควรรับรู้ในราคาทุน  ในวันสิ้นปี ต้องปรับมูลค่าลดลงหรือไม่  หากมีข้อบ่งช้ีค่า
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หน้า 7 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ(TFRS for NPAEs) 

เผื่อการลดลง คือมีหลักฐานจากบริษัท หลักทรัพย์  ในการแจ้งรับรองยอด  ตรงน้ีเข้าตาม

มาตรฐานบัญชีบทที่ 9 ย่อหน้าที่ 117 หรือไม่ 

ค าตอบ : เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามย่อหน้าที่ 109 หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนของ

กจิการ (ซ่ึงรวมถึงกจิการที่ไม่ได้ก่อต้ังในรูปบริษัท เช่น ห้างหุ้นส่วน) ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่าง

มีนัยส าคัญของผู้ลงทุนและไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือส่วนได้เสียในการร่วมค้า ผู้ลงทุนถือว่ามี

อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อกิจการที่ไปลงทุน เมื่อผู้ลงทุนมีอ านาจในการออกเสียง อย่างน้อย

ร้อยละ 20 ในกิจการที่ไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย) 

ยกเว้นในกรณีที่ผู้ลงทุนมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่าอทิธพิลน้ันไม่เกิดข้ึน 

 หากกิจการพิจารณาแล้ว เป็นไปตามค านิยามดังกล่าว เงินลงทุนดังกล่าวจัดประเภท

เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม และต้องรับรู้มูลค่า ณ วันสิ้ นงวดตามย่อหน้าที่ 114 ซ่ึงระบุ

ว่า "กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของ

ตลาดหรือ เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า ด้วยราคาทุนเดิมหักด้วยค่า

เผื่อการลดลงของ มูลค่า (ถ้ามี) ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน" ดังน้ันหนังสือแจ้งรับรอง

ยอดถือเป็นหลักฐานส่วนหน่ึง แต่อาจไม่ทั้งหมด เน่ืองจากกิจการต้องพิจารณาข้อบ่งช้ีของการ

ลดมูลค่าดังกล่าว ตามย่อหน้าที่ 117 ซ่ึงก าหนดให้ต้องมีลักษณะของการลดมูลค่าลงอย่างถาวร 

จึงจะรับรู้เป็นขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 

  

2.ในกรณีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย เข้าหรือไม่ตามหลักเกณฑ์น้ีทางด้านบัญชี ณ วันสิ้นปี ต้อง

บันทกึ ในราคามูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี ในการตีความเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ได้

หรือไม่ 

ค าตอบ : กิจการต้องพิจารณาก่อนว่าเงินลงทุนน้ันเป็นเงินลงทุนประเภทใดตามข้อก าหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ NPAEs ซ่ึงตามย่อหน้าที่ 105 และ 106  

 ทั้งน้ีตามย่อหน้าที่ 106 ระบุว่า เงินลงทุนในตราสารทุนต้องจัดประเภทตามที่ระบุไว้ใน

ย่อหน้าที่ 105 เว้นแต่ว่าตราสารทุนนั้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วม

ค้า ในกรณีที่กิจการตีความแล้ว เป็นไปตามค านิยามเงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้ว กไ็ม่ใช่เงิน

ลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

 หากกิจการตีความเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้รับรู้มูลค่ายุติธรรมตามย่อ

หน้าที่ 113 ซ่ึงก าหนดให้กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ใน

ความต้องการของตลาด ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นสดุรอบระยะเวลารายงาน 

  

3.  ขอสอบถามว่า ในกรณีข้อบ่งช้ีว่า เงินลงทุนมีมูลค่าลดลงอย่างถาวร  ติดต่อกันเป็น

เวลานาน   ตีความว่าอย่างไร (ใช้ระยะเวลากี่ปีในการตีความหรือว่า ลงทุนต้นปี และสิ้นปีมูลค่า

ลดลงตีความแบบน้ีได้หรือไม่)  ตามย่อหน้าที่ 117  และมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นความ
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หน้า 8 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ(TFRS for NPAEs) 

น่า เ ช่ือถือ ผู้ออกตราสาร ลดลง ตรงน้ี  หลักฐานน้ี   คือ การ รับรองยอดจากบริษัท

หลักทรัพย ์ ตีความแบบน้ี ถูกต้องไหม 

ค าตอบ : ในย่อหน้าที่ 117 มาตรฐานเขียนเป็นเพียงกรอบกว้างๆ (Principle-based) มิได้

ก าหนดเป็นตัวเลขที่ชัดเจน (Rule-based) ดังน้ันกจิการและผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินการลดมูลค่าลงอย่างถาวรจากหลักฐานรอบด้านที่แสดงให้เหน็ว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ลดลง อย่างมีสาระส าคัญและติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน ความน่าเช่ือถือของผู้ออกตรา

สารลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ ที่อาจมิใช่แค่หนังสือแจ้งรับรองยอดเพียงอย่างเดียว แต่อาจ

รวมถึงสถานการณ์อื่นด้วย ที่แสดงให้เหน็ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนดังกล่าว

ลดลง เช่น กจิการที่ออกหลักทรัพย์ประสบปัญหาทางการเงิน และผิดนัดช าระหน้ี เป็นต้น 

 

4.  ถ้าในกรณีตีความเป็นเงินทุนในบริษัทร่วม ต้องรับรู้ ณ วันสิ้นปีคือ ราคาทุน หัก ค่าเผื่อการ

ลดลง ในกรณีน้ีตีความได้ว่า ต้องเป็นมูลค่ายุติธรรม เหมือนกนัไหม 

ค าตอบ : หากบริษัทตีความเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม TFRS for NPAEs ย่อหน้าที่ 114 

ไม่ได้ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ให้แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการลดลง

ของมูลค่า ณ วันสิ้นสดุรอบระยะเวลารายงาน (ถ้ามี) 

 ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า ตามย่อหน้าที่ 117 น้ัน หากมีข้อบ่งช้ีว่าเงิน

ลงทุนมีมูลค่าลดลงอย่างถาวร เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลง อย่างมีสาระส าคัญและ

ติดต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนาน หรือมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็ว่าความน่าเช่ือถือของผู้ออกตรา

สารลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ เป็นต้น กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงิน

ลงทุนในงบก าไรขาดทุน หากกิจการสามารถประมาณราคาขายได้อย่างน่าเช่ือถือโดยที่ไม่มี

ต้นทุนสูงมากจนเกินไป และราคาขายหักด้วยต้นทุนในการขายเงินลงทุนดังกล่าวต ่ากว่าราคา

ตามบัญชีของเงินลงทุน ในกรณีที่ไม่ปรากฏว่ามีข้อบ่งช้ีข้างต้นอีกต่อไป กิจการสามารถบันทึก

กลับรายการผลขาดทุนดังกล่าวได้ 

 อย่างไรกต็าม TFRS for NPAEs ย่อหน้าที่ 52 ระบุว่าในกรณีที่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีมิได้ก าหนดแนวทางปฏบัิติส าหรับรายการค้า เหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่น

เป็นการเฉพาะ กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีโดยอ้างอิง และ

พิจารณาการใช้นโยบายการบัญชีจากแหล่งต่างๆ ตามล าดับต่อไปนี้  

52.1. ข้อก าหนดและแนวปฏบัิติที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ส าหรับเร่ืองที่คล้ายคลึงและเกี่ยวข้องกนั 

52.2. ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงิน ค านิยามและการรับรู้รายการ และ

การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

52.3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) เฉพาะรายการน้ันๆ 



Q & A ดา้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

หัวข้อ เงินลงทุนตาม TFRS for NPAEs 

หน้า 9 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ(TFRS for NPAEs) 

  

 ดังน้ัน ในการประมาณผลขาดทุนดังกล่าว ในกรณีที่กจิการสามารถหามูลค่าจากการใช้

ของสนิทรัพย์ (Value-in-use) ได้อย่างน่าเช่ือถือ (ตามวิธคี านวณที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์) กจิการอาจน ามูลค่าจากการใช้มาถือเป็นตัวแทน

ของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุน หากมูลค่าจากการใช้มีจ านวนสงูกว่าราคาขายหัก

ต้นทุนในการขาย และน ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนดังกล่าวมาค านวณผลขาดทุนจากการลด

มูลค่าของเงินลงทุนนั้นต่อไป ทั้งน้ีวิธดีังกล่าวมิได้ระบุใน TFRS for NPAEs แต่กจิการสามารถ

น าหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ มาใช้ได้ในกรณีน้ี

ตามที่อ้างถึงย่อหน้าที่ 52 ข้างต้น 

เดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2559 

เร่ือง : การรับรู้ดอกเบี้ ยของกจิการ NPAE 

ถาม :   การรับรู้ดอกเบ้ียของกิจการเช่าซ้ือรถยนต์ ในบริษัทจ ากัด ซ่ึงเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้

เสียสาธารณะ (NPAEs) แต่เดิมรับรู้ดอกเบ้ียโดยวิธีเส้นตรง ยังคงท าได้อยู่หรือไม่? หรือ

ปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) 

บังคับใช้วิธลีดต้นลดดอกเช่นเดียวกนักบับริษัทมหาชน 

ตอบ :  การรับรู้ดอกเบี้ ยของ NPAEs ใช้วิธลีดต้นลดดอกเช่นเดียวกบับริษัทมหาชนได้ 

ทั้งน้ี อ้างองิจากย่อหน้าที่ 266 ของ NPAE กล่าวว่า 

266. จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายต้องน ามาแยกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะ

น าไปลดหน้ีสนิที่ยังไม่ได้ช าระ ค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปันส่วนให้กับงวดต่างๆ 

ตลอดอายุสัญญาเช่าเพ่ือท าให้อัตราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส าหรับ

ยอดคงเหลือของหน้ีสินที่เหลืออยู่แต่ละงวด ค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึนบันทึกเป็น

ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกดิรายการ 

  

 ดังน้ัน ต้องใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง (Effective interest rate) ในการรับรู้

องค์ประกอบของจ านวนเงินที่จะต้องจ่ายแต่ละงวดตามสญัญาเช่า 

 ทั้งน้ีสามารถศึกษาจากตัวอย่างการค านวณอตัราดอกเบ้ียที่แท้จริงได้ในเวบ็ไซต์สภา

วิชาชีพบัญชีโดยน าเข้าสตูร excel 

 

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


