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นิติบุคคลที่มีรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีหน้าที่ตอ้ งนําส่ งงบการเงินต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ภายในสิ้ นเดือนพฤษภาคม 2555 นี้ โดยในปี 2555 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ปรับปรุ งแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการนําส่งงบการเงิน เพื่อให้ทนั สมัยเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบนั
และเกิดความสะดวก รวดเร็ ว และลดภาระของภาคประชาชน โดยได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยืน่ งบการเงิน พ.ศ. 2555 และแนวทางปฏิบตั ิในการส่งงบการเงิน รอบปี บัญชี 2554
สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้

ประเภท
ห้างหุน้ ส่ วนจดทะเบียน
บริ ษทั จํากัด
บริ ษทั มหาชนจํากัด

นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ
กิจการร่ วมค้าตาม
ประมวลรัษฎากร

แบบส.บช.3 รายงานผู้สอบบัญชี งบการเงิน บอจ.5
2 ฉบับ
2 ฉบับ
2 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

2 ฉบับ

1 ฉบับ

1 ชุด

2 ฉบับ

1 ฉบับ

1 ชุด

1 ชุด
1 ชุด

สํ าเนารายงานการ
ประชุ ม

- รายงานประชุมสามัญ
ประจําปี 1 ชุด
- รายงานประจําปี 1 ชุด

(1) งบการเงินของบริ ษทั จํากัด ต้องระบุในหน้างบแสดงฐานะการเงินด้วยว่า งบการเงินได้ รับอนุมตั ิ
จากทีป่ ระชุ มผู้ถอื หุ้นครั้งที.่ ........... เมื่อวันที.่ ....... เดือน................. และปี พ.ศ.......
(2) การลงลายมือชื่อในงบการเงิน ผูม้ ีอาํ นาจของนิติบุคคลทุกประเภทต้องลงลายมือชื่อและประทับตรา
(ถ้ามี) ทุกหน้า ยกเว้น หมายเหตุประกอบงบการเงินลงลายมือชื่อเฉพาะหน้าสุ ดท้าย

2

3

กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคลเพียงจุดเดียว
ไม่ ต้องกรอกชื่อสํ านักงานรับทําบัญชี
ไม่ ต้องกรอกรายการงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
ไม่ ต้องกรอกรหัสธุรกิจ แต่ ต้องระบุสินค้ า/บริการทีป่ ระกอบการ
ผู้ทาํ บัญชีไม่ ต้องลงลายมือชื่อ
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สามารถนําส่ งงบการเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
ทางไปรษณี ย ์ ณ ที่ทาํ งานไปรษณี ยท์ ุกแห่งทัว่ ประเทศ
นําส่งด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทุกแห่ง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ชั้น 3) กระทรวงพาณิ ชย์ จังหวัดนนทบุรี
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 5 กรุ งเทพมหานคร
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด และสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสาขา

- ผูม้ ีอาํ นาจไม่ลงลายมือชื่อ
- ไม่ประทับตรา (ถ้ามี)
- กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

- ไม่มีหน้ารายงานผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- ผูส้ อบแสดงความเห็นไม่ตรงกับนิติบุคคล
- ไม่ลงวันที่ในหน้ารายงานผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- เอกสารประกอบงบการเงินไม่ครบถ้วน
- ผูม้ ีอาํ นาจไม่ลงลายมือชื่อ
- ไม่ประทับตรา (ถ้ามี)
- ไม่ระบุวนั ที่อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
- ระบุวนั ที่อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ไม่ตรงกับวันที่ในสําเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
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สภาวิชาชีพบัญชี ได้กาํ หนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ และมีผลให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นมา ต่อมาสภาวิชาชีพบัญชีได้มี ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 29/2554
เรื่ อง คําอธิ บายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ได้เสี ยสาธารณะ และ ประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 14/2555 เรื่ อง การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับรอบระยะ
เวลาบัญชีแรกที่กิจการนํา TFRS for NPAEs มาใช้ ซึ่ ง DBD Accounting ขอสรุ ปสาระสําคัญแนวทางการปฎิบตั ิ
ของประกาศสภาทั้งสองฉบับ ดังนี้

ให้จดั ประเภทรายการต่อไปนี้ใหม่ ในงบการเงินงวดปี ก่อนที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ ตามข้อกําหนด
ของ TFRS for NPAEs ย่อหน้า 100 เพื่อประโยชน์ในการนําเสนองบการเงินเปรี ยบเทียบ ดังนี้

1.1 ผลขาดทุนจากมูลค่าทีล่ ดลงของสินค้าคงเหลือ เนื่องจากการปรับมูลค่าให้ เท่ากับมูลค่า
สุ ทธิทจี่ ะได้ รับ ให้จดั ประเภทรายการเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

1.2 ผลขาดทุนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าคงเหลือ เช่น ขาดทุนจากสิ นค้าสูญหาย ให้จดั ประเภท
รายการเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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2.1 ประมาณการหนีส้ ินสําหรับรายจ่ายในการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานทีต่ ้งั ของ
สิ นทรัพย์ ตามข้อกําหนดของ TFRS for NPAEs ย่อหน้า 126 และ 127
(1) ใช้ราคาทุนเดิมของสิ นทรัพย์ถาวรนั้นไปก่อน และ
(2) ให้ต้ งั ประมาณการหนี้สินสําหรับรายจ่ายในการรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะ
สถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ที่ดีที่สุด เป็ นส่วนหนึ่งของราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีปรับงบ
การเงินย้ อนหลัง หรือ วิธีเปลีย่ นทันทีเมือ่
(2.1) มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพื่อชําระภาระผูกพันดังกล่าว
(2.2) สามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
(3) กรณี ใช้วิธีเปลี่ยนทันที ให้กิจการคิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ถาวรนั้นตามอายุใช้
ประโยชน์ที่เหลืออยู่
(4) เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.2 อาคารชุด ตามข้อกําหนดของ TFRS for NPAEs ย่อหน้า 129
หากกิจการมีอาคารชุดและสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันยกมาจากงวดปี ก่อน โดยได้
บันทึกแยกที่ดินออกจากอาคาร ให้กิจการบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์หน่วยเดียวกัน คือ อาคารชุด ดังนี้
(1) ณ วันต้นงวด ให้ปิดยอดคงเหลือทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด เช่น ที่ดิน
อาคารชุด ค่าเสื่ อมราคาสะสม ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม เป็ นต้น ไปเป็ นราคาที่ใช้แทนราคาทุน
(Deemed cost)
(2) ประมาณมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องอาคารชุด ตามข้อ
กําหนดย่อหน้าที่ 141-144
(3) หาราคาทุนคงเหลือ โดยนําราคาทุนตามข้อ (1) ลบมูลค่าคงเหลือตามข้อ (2)
(4) คิดค่าเสื่ อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ ที่ได้ประมาณตามข้อ (2) ของ
อาคารชุด ( ให้คาํ นวณจากราคาทุนคงเหลือตามข้อ (3) )
(5) เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรณี ที่กิจการได้บนั ทึกราคาที่ดิน เนื่องจากกิจการได้รับโฉนดที่ดินที่แบ่งแยกได้ตาม
กฎหมายอาคารชุดเดิม ก็ให้กิจการบันทึกตามเดิมต่อไป
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2.3 การคิดค่าเสื่อมราคาแยกตามส่ วนประกอบทีม่ ีนัยสําคัญ ตามข้อกําหนดของ TFRS for
NPAEs ย่อหน้า 137
(1) สําหรับสิ นทรัพย์ที่ยกมาจากงวดปี ก่อน สามารถปฎิบตั ิดงั นี้
(1.1) คิดค่าเสื่ อมราคารวมต่อไป และให้กิจการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา หากกิจการทําการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบและรับรู ้
รายการดังกล่าว เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กิจการต้องตัดมูลค่าตามบัญชี
ของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนตามย่อหน้าที่ 150-152 ของ TFRS for NPAEs หรื อ
(1.2) กิจการเลือกบันทึกบัญชีแยกส่วนประกอบที่มีนยั สําคัญออกจาก
สิ นทรัพย์ ค่าเสื่ อมราคาที่คาํ นวณได้ ให้เลือกปฏิบตั ิได้ดงั ต่อไปนี้
(1.2.1) ปรับงบการเงินย้อนหลัง
(1.2.2) เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(2) สิ นทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่ตน้ งวดของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่นาํ TFRS for NPAEs
มาใช้ ให้คิดค่าเสื่ อมราคาแยกตามส่วนประกอบที่มีนยั สําคัญ ตามย่อหน้า 137

2.4 การทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่
ยกมาจากงวดปี ก่ อน
ใช้มูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์และวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ถาวรทุก
รายการที่ยกมาจากงวดปี ก่อน โดยไม่ตอ้ งแก้ไข สําหรับการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์และ
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ TFRS for NPAEs ย่อหน้า 141 และ 146 ให้กิจการใช้
วิธีเปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไป

2.5 การวัดมูลค่ารายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ภายหลังการรับรู้รายการโดยใช้ วธิ ีราคาทุน
หากกิจการมีรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ตีราคาใหม่ยกมาจากงวดปี ก่อน กิจการ
ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีมาเป็ นวิธีราคาทุนตามย่อหน้าที่ 134 โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันที ดังนี้
(1) ณ วันต้นงวด ให้ปิดยอดคงเหลือทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ส่ วนที่มีการตีราคาใหม่ เช่น สิ นทรัพย์-ราคาที่ตีเพิ่ม ค่าเสื่ อมราคาสะสม-ส่ วนที่ตีราคาเพิ่ม รวมทั้ง
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม ให้คงเหลือเฉพาะยอดตามวิธีราคาทุน
(2) ประมาณมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ ตามข้อกําหนดย่อหน้า
141-144
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(3) หาราคาทุนคงเหลือ โดยนําราคาทุนตามข้อ (1) ลบมูลค่าคงเหลือตามข้อ (2)
(4) คิดค่าเสื่ อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ ที่ได้ประมาณตามข้อ (2) ของ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ( ให้คาํ นวณจากราคาทุนคงเหลือตามข้อ (3) )
(5) เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทั้งนี้ กิจการอาจเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์เป็ นข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

2.6 การแสดงรายการสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
ให้จดั ประเภทรายการสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายในงบการเงินงวดปี ก่อนที่
นํามาเปรี ยบเทียบ โดยแสดงเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามย่อหน้า 149.1 เพื่อประโยชน์ในการนําเสนองบ
การเงินเปรี ยบเทียบ

3.1 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนทีอ่ ายุการให้ ประโยชน์ ไม่ ทราบแน่ นอน
หากกิจการมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนยกมาจากงวดปี
ก่อนซึ่ งไม่ได้มีการตัดจําหน่าย ให้กิจการกําหนดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเท่ากับ 10 ปี ตามย่อ
หน้าที่ 188 โดยวิธีเปลีย่ นทันทีเป็ นต้ นไป ไม่ ให้ ปรับงบการเงินย้ อนหลัง ดังนี้
(1) ณ วันต้นงวด ให้ปิดยอดคงเหลือทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนนั้น ได้แก่ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม รวมทั้งส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์เพิ่ม และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ราคาที่ตีเพิ่ม (ถ้ามี) ไปเป็ นราคาที่ใช้แทนราคาทุน (Deemed cost)
(2) กําหนดมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามย่อหน้า 189 และกําหนดอายุ
การให้ประโยชน์เท่ากับ 10 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่นาํ TFRS for NPAEs มาใช้
(3) หาราคาทุนคงเหลือ โดยนําราคาทุนตามข้อ (1) ลบมูลค่าคงเหลือตามข้อ (2)
(4) คํานวณจํานวนที่ตดั จําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามอายุการให้ประโยชน์ 10
ปี ( ให้คาํ นวณจากราคาทุนคงเหลือตามข้อ (3) )
(5) เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.2 ค่าความนิยม
เนื่องจากค่าความนิยม ไม่ถือเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน หากกิจการมีคา่ ความนิยมยกมา
จากงวดปี ก่อนและได้แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ให้จดั ประเภทใหม่ โดยแสดงค่าความนิยม
เป็ นรายการแยกต่างหากจากสิ นทรัพย์ไม่ตวั ตนและตัดจําหน่ายภายใน 10 ปี เริ่ มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่
นํา TFRS for NPAEs มาใช้

4.1 หากกิจการมีอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนยกมาจากงวดปี ก่อนและจัดประเภทเป็ น
รายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ หรือสิ นทรัพย์อื่น กิจการต้องจัดประเภทใหม่ในงบการเงินงวดปี ก่อนที่นาํ มา
เปรี ยบเทียบ โดยแสดงเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการงลงทุน

4.2 หากกิจการมีสินทรัพย์ถาวรทีเ่ ข้านิยามอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนโดยใช้วธิ ีการตีราคา
ใหม่ยกมาจากงวดปี ก่อน กิจการต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีมาเป็ นวิธีราคาทุน โดยใช้วธิ ีเปลีย่ นทันที
เป็ นต้ นไป ก่อนจัดประเภทใหม่ในงบการเงินงวดปี ก่อนที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ โดยแสดงเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน ดังนี้
(1) ณ วันต้นงวด ให้ปิดยอดคงเหลือทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการสิ นทรัพย์ถาวรส่ วนที่มีการตีราคาใหม่ เช่น สิ นทรัพย์-ราคาที่ตีเพิ่ม ค่าเสื่ อมราคาสะสม-ส่ วนที่ตีราคาเพิ่ม รวมทั้งส่ วนเกินทุน
จากการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม ให้คงเหลือเฉพาะยอดตามวิธีราคาทุน
(2) ประมาณมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่
(3) หาราคาทุนคงเหลือ โดยนําราคาทุนตามข้อ (1) ลบมูลค่าคงเหลือตามข้อ (2)
(4) คิดค่าเสื่ อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ ที่ได้ประมาณตามข้อ (2)
ของสิ นทรัพย์ ( ให้คาํ นวณจากราคาทุนคงเหลือตามข้อ (3) )
(5) เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทั้งนี้ กิจการอาจเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์เป็ นข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไข ซึ่งให้รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามย่อหน้าที่ 222 สําหรับกรณี ที่กิจการที่ได้รับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่ตน้ ทุนนั้นเกิดขึ้นก่อนใช้ TFRS for NPAEs กิจการไม่ ต้องปรับปรุ งต้ นทุนการกู้ยมื ทีไ่ ด้
รับรู้ เป็ นค่ าใช้ จ่ายแล้ วกลับมาเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์

รายการผลประโยชน์ ของพนักงาน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่กิจการที่นาํ TFRS for NPAEs มาใช้ หากกิจการ
(1) ได้ต้ งั ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานไว้แล้ว และประสงค์ที่จะตั้ง
ประมาณการส่ วนเพิ่มต่อไป กิจการสามารถทําได้หากประมาณการหนีส้ ิ นนั้นเป็ นประมาณการทีด่ ที สี่ ุ ดตามย่อ
หน้าที่
304 และ 310
(2) ยังไม่เคยตั้งประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานมาก่อน ให้กิจการ
รับรู ้ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีแรกทีก่ จิ การทีน่ ํา TFRS for NPAEs มาใช้ โดย
พิจารณาจากภาระผูกพันในปั จจุบนั ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน ซึ่ งกิจการต้องชําระในรอบระยะเวลารายงานใน
อนาคตโดยพิจารณาจากข้อมูลในปัจจุบนั ของกิจการ กิจการสามารถรับรู้ตน้ ทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่รับรู ้ก่อน
การใช้ TFRS for NPAEs ตามวิธีการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(2.1) ใช้วิธีปรับงบการเงินย้อนหลัง
(2.2) ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(2.3) บันทึกค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่นาํ TFRS for
NPAEs มาใช้
(2.4) ปรับกับกําไรสะสม ณ วันต้นงวด
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การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ตาม TFRS for NPAEs
ต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ซึ่งหมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อได้มาซึ่ งเงินลงทุน
นั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
หากกิจการมีเงินลงทุนดังกล่าวยกมาจากงวดปี ก่อนและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
27 (2550) ซึ่ งราคาทุนมีความแตกต่างจากราคาทุนตาม TFRS for NPAEs ให้ใช้มูลค่าเดิมเป็ นราคาทุนใหม่ โดย
มิตอ้ งปรับย้อนหลังเพื่อหาราคาทุนของเงินลงทุนใหม่ตาม TFRS for NPAEs

ทั้งนี้ ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีท้งั สองฉบับ ให้ ถอื ปฎิบัตกิ บั งบการเงิน
สํ าหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
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