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TFRS 10 งบการเงินรวม 

TAS  27 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

TFRS 11 การร่วมการงาน 

TFRS 12 การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

TAS 28 เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

     

 

คุณแน่งนอ้ย เจริญทวีทรพัย ์และคุณวราพร ประภาศิริกุล 

วนัท่ี 10 กนัยายน 2557 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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วตัถุประสงคก์ารสมัมนา 

1. เพ่ือเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการน ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมาถือปฏบิัติ 

2. เพ่ือรับฟังและรวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการน ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินมาถือปฏบิัติ 
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TFRS 10 ประเด็นการเปลีย่นแปลง 

 สรุปเนื้ อหาโดยย่อของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

มีการให้ความหมายและค าจ ากดัความของการควบคุมและอ านาจให้เกดิ

ความชัดเจน เพ่ือให้ครอบคลุมประเดน็ปัญหาในทางปฏบิัติ และให้การ

ปฏบิัติเป็นไปโดยสม ่าเสมอ 

 

 ผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนต่อรายงานทางการเงิน 

     ภายใต้ความหมายและค านิยามใหม่ อาจจะมีกจิการบางแห่งซ่ึงเดิมมิได้

น ามาจัดท างบการเงินรวม จะต้องน ามารวมเพ่ือจัดท างบการเงินรวม 
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 TFRS 10 สรปุการปรับปรงุที่ส  าคัญ 

• น ามาใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่ 27 และ 

การตีความฯ ฉบบัที ่12 

• การปรบัปรุง เนือ่งจากการน ามาใชม้ีความแตกต่างในเรือ่ง

ของการควบคุม (control) ฉบบัใหม่จึงมีการใหค้ าจ ากดั

ความทีช่ดัเจนข้ึน 

• ภาคผนวกมีการใหต้วัอย่าง ในหลายกรณี 

• มีผลบงัคบัใช ้1 มกราคม 2558 ( IFRS is effective 1 Jan 

2013) โดยใหม้ีการปรบัยอ้นหลงังบการเงิน 

• ตอ้งใชค้วบคู่กบั TAS 27 , 28 และ TFRS 11,12 5 



สรปุการปรับปรงุที่ส  าคัญ 

ในการพจิารณาเรือ่งหลกัการควบคุมนั้น มีดงันี้  

• โดยปกติพจิารณาจาก voting right อย่างไรก็ดีการมีสิทธิออกเสียง

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ในบางกรณีก็อาจมีการควบคุมได ้

• สิทธิในการออกเสียงอาจจะไม่ไช่ปัจจยัส าคญั หากเป็นเพยีงสิทธิใน

ออกเสียงเกีย่วขอ้งกบังานดา้นบริหารเท่านั้น (administrative) 

• ในบางกรณีอ านาจการตดัสินใจท าในฐานะตวัแทน ( agency) 

• สิทธิในการออกเสียงนั้นเพือ่จัดการสินทรพัยที์ร่ะบุเฉพาะ specified 

assets (silo) 
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 การควบคุม ( Control) 

• ค าจ ากดัความของการควบคุม 

 

มีอ านาจเหนือกิจการ  

เปิดรบัหรือสิทธิทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทน 

ผนัแปรจากการเขา้ไปมีส่วนเกีย่วขอ้ง 

สามารถใชอ้ านาจซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนผูล้งทุน 

อ านาจในการก าหนด

นโยบายทางการเงิน

และการด าเนนิงาน

ของกิจการเพือ่ให้

ไดร้บัประโยชนจ์าก

กิจกรรมต่างๆ 

ใหม่  มี 3 ขอ้ทีส่ าคญั  เดิม  
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การควบคุม ( Control) 

Power 
Variable 
returns 

Ability to use power 
to affect returns 

อ านาจ  

มีสิทธิท าใหส้ามารถสัง่การ

กิจกรรมที่เกีย่วขอ้งท าให้

ส่งผลกระทบส าคญัใน

ผลตอบแทนต่อผูล้งทุน เช่น 

สิทธิในการออกเสียง(voting 

right)หรือตามสญัญา 

ผลตอบแทนผนัแปร 

ผูล้งทุนเปิดรบัหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการ

เกีย่วขอ้งกบักิจการ  

ผลตอบแทนซ่ึงไม่คงที่และ

ข้ึนอยู่กบั performance ของ

กิจการ 

เดิมเนน้ในเรือ่งของผลประโยชน์

(benefits)หมายถงึ การเงิน 

มีความสามารถในการ

ใช้อ านาจ(สทิธใินการ

ตัดสนิใจ) 
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ปัจจัยในการประเมินการควบคุม 

( Assessing control) 

• วตัถุประสงคแ์ละการออกแบบกิจการ 

• กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งคืออะไรและมีการตดัสินใจในกิจกรรมนั้น

อย่างไร 

• สิทธิท าใหส้ามารถในปัจจุบนัในการสัง่การกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

หรือไม่ 

• ผูล้งทุนเปิดรบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้ง

กบักิจการหรือไม่ 

• ผูล้งทุนสามารถใชอ้ านาจเหนือกิจการ เพือ่ส่งผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนของผูล้งทุน 
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ข้อบ่งช้ีอืน่เพือ่น ามาประกอบการพจิารณา 
(ยอ่หนา้ท่ี ข18) 

• ผู้ลงทุนสามารถแต่งตัง้ อนุมัตผู้ิบริหารส าคัญซึ่งส่ังการกจิกรรมที่
เกี่ยวข้องโดยไม่มีสัญญา 

• ส่ังการให้กิจการเข้าท ารายการที่ส าคัญ หรือคัดค้าน เพื่อประโยนช์
ของผู้ลงทุนโดยไม่มีสัญญา 

• สามารถมีอิทธิพลในกระบวนการเสนอช่ือเพ่ือเลือกสมาชิกผู้ก ากับ
ดูแลกจิการ 

• ผู้บริหารคนส าคัญของผู้ลงทุนและผู้ได้รับการลงทุนเป็นคนเดียวกัน 
• สมาชิกผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลเป็นบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกับผู้

ลงทุน 
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ตัวอย่างการพิจารณาการควบคุม 

ตวัอย่าง 1 อ านาจจากสทิธิในการแต่งตั้งฝ่ายบริหาร(ตามตัวอย่างที่ 5 ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ฉบับที่ 10) 

    ผู้ลงทุน ก ถือสิทธิในการออกเสียงในผู้ได้รับการลงทุนร้อยละ 40 และผู้ลงทุนรายอื่น ๆ 12 

รายถือสทิธิในการออกเสยีงในผู้ได้รับการลงทุนร้อยละ 5 ต่อราย สัญญาของผู้ถือหุ้นให้สทิธิผู้

ลงทุน ก ในการแต่งตั้งถอดถอน และก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารซ่ึงรับผิดชอบในการ

สั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการเปล่ียนแปลงสัญญาจ าเป็นต้องใช้การออกเสียงของผู้ถือ

หุ้นส่วนใหญ่ 2 ใน 3  

ในกรณนีี้ ผู้ลงทุน ก สรุปว่าขนาดของการถือสทิธขิองผู้ลงทุนและเมื่อเปรียบเทยีบกบัขนาดการ

ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเป็นข้อสรุปในการก าหนดว่าผู้ลงทุนมีสิทธิที่

เพียงพอท าให้มีอ านาจ 

อย่างไรกต็าม ผู้ลงทุน ก ต้องพิจารณาว่าสิทธิตามสัญญาในการแต่งตั้งถอดถอน และก าหนด

ค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร เพียงพอที่จะสรุปว่าตนมีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ข้อเทจ็จริง

ที่ว่าผู้ลงทุน ก อาจจะไม่ใช้สิทธิน้ี หรือโอกาสที่จะใช้สิทธิในการคัดสรร แต่งตั้ง หรือเพิกถอน

ฝ่ายบริหารต้องไม่น ามาพิจารณาในการประเมินว่าผู้ลงทุน ก มีอ านาจหรือไม่ 
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ตัวอย่างการพิจารณาการควบคุม 

ตวัอย่าง 2  กรณีถอืหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของสทิธอิอกเสยีง สามารถสั่งการกจิกรรมที่

เกี่ยวข้องได้ ต้องพิจารณาในข้อเทจ็จริงและสถานะการณ์ที่เกี่ยวข้อง (ตามตัวอย่างที่ 

4 ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10) 

    กจิการ ก ถือหุ้นร้อยละ 48 ในบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง ส่วนสทิธใินการออกเสียง

ที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้น 1,000 รายโดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือเกนิกว่าร้อยละ 1 และ

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดท าข้อตกลงในการปรึกษาหารือกับผู้ถือหุ้นคนอื่น หรือเพ่ือ

ตัดสินใจร่วมกัน หลังจากได้ประเมินสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงที่ได้มา โดย

ค านวณจากขนาดการถือหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นอื่น ผู้ลงทุนเหน็ว่าร้อยละ 48 เพียงพอท าให้

ควบคุมกจิการได้ 

• ในกรณีนี้  กิจการ ก มีอ านาจควบคุม 

    ในตวัอย่างที่คลา้ยกนั(ตวัอย่าง 7)แต่มีผูถ้ือหุน้ 10 รายถอืหุน้รอ้ยละ 5 ต่อราย 

กรณีนี้ ตอ้งพิจารณาว่ากลุ่ม 10 รายนี้ มีขอ้ตกลงที่จะออกเสียงร่วมกนัหรือไม่ 

และแนวทางการออกเสียงของกลุ่มนี้ ในอดีต 
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ตวัอย่าง 3 (ตามตวัอย่างที ่9 ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่

10) 

    กจิการ ก และ ข ถือหุ้นร้อยละ 70 และ 30 ในกจิการ ค ทั้งนี้กจิการ ข มี 

call option ที่จะซ้ือจาก ก ร้อยละ 50 สามารถใช้สทิธภิายในสองปีในราคา

คงที่ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงเป็นสถานะ deeply out of the money และคาดว่าจะเป็น

เช่นนี้ตลอดสองปี ซ่ึงหากมีการใช้สทิธจิะท าให้กจิการ ข ถือหุ้นร้อยละ 80 

อย่างไรกดี็ผู้ถอืหุ้น ก ใช้สทิธใินการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องซ่ึงแสดงถงึ

ความสามารถในปัจจุปัน 

• ในกรณีนี้ หมายความว่า ข คงไม่ใชส้ิทธิซ้ือ และไม่มีอ านาจควบคุม 

อย่างไรก็ดีตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆว่า กิจการ ข จะไดร้บัประโยชนจ์าก

การใชส้ิทธิหรือไม่ เช่น ป้องกนัส่วนไดเ้สียของตน หรืออ่ืนๆ  

ตัวอย่างการพิจารณาการควบคุม 
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Principle and agent 

ตวัอย่าง 4 (ตามตัวอย่างที่ 13 ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10) 

ผู้จัดการกองทุนจดทะเบียนแห่งหน่ึงด าเนินการจัดตั้ง และขายหน่วยลงทุน และ

จัดการกองทุนซ่ึงมีตราสารจัดตั้งระบุไว้ชัดเจนเกี่ยวกบันโยบายการลงทุน โดยถอืเงิน

ลงทุนร้อยละ 10 และได้รับผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 1 ของสนิทรัพย์สทุธกิองทุน

ตามอตัราตลาด ผู้จัดการกองทุนไม่มีข้อผูกพันต่อผลขาดทุนที่เกนิกว่าเงินลงทุนร้อย

ละ 10 กองทุนไม่จ าเป็นต้องมีและไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอสิระ ผู้ลงทุนไม่มี

สทิธทิี่มีความส าคัญที่มีผลกระทบต่ออ านาจในการตัดสนิใจของผู้จัดการกองทุน แต่

สามารถไถ่ถอนส่วนได้เสยีภายใต้ข้อจ ากดัที่กองทุนก าหนดไว้ได้  

ในกรณีนี้ ผูจ้ดัการกองทุนเปิดรบัผลตอบแทนผนัแปรรวมทั้งมีอ านาจในการ

ตดัสินใจ แต่ภายใตก้รอบทีร่ะบุไว ้ดงันั้นคือ ตวัแทนและมิไดมี้อ านาจควบคุม

กองทุน  
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Principle and agent 

ตวัอย่าง 5 (ตามตัวอย่างที่ 15 ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่ 10) 
Sponsor 

REIT Manager 

REIT  
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

-
35% 

Fee 
Fix + 
Variable 

Investor 

65% 

ผู้จัดการกองทนุสามารถถูกถอดถอนได้จากการออกเสียงข้างมากของผู้
ลงทนุอ่ืน โดยไม่มีคณะกรรมการกองทนุซึ่งท าหน้าที่แทนผู้ลงทุน 

15 



Control of specified assets(Silo) 

• สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องของกจิการมีสญัญาหรือข้อตกลงกบั

กจิการอื่น โดยให้อ านาจในการควบคุมสนิทรัพย์น้ัน สนิทรัพย์และ

หน้ีสนิระบุเฉพาะนั้น พิจารณาว่าเป็น deemed separate entity  

• เง่ือนไขที่ส าคัญคือเจ้าหน้ีและผู้ถอืหุ้นของกจิการ ไม่มีส่วนได้เสยีใน

ผลตอบแทนและส่วนได้เสยีคงเหลือใน silo นั้น 

Silo 

A 

Z 100 % 

สญัญาหรือ

ขอ้ตกลง 

16 



หนา้ 17 

TFRS 11 การร่วมการงาน 
ประเดน็การเปลีย่นแปลง 
 
► เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนโดย IFRS11 Joint Arrangement  
► ยกเลิกมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

 
 
 



 
มสิีทธิในสินทรัพย์สุทธิของการ

ร่วมการงาน 
 

มสิีทธิในสินทรัพย์และมภีาระ
ผูกพนัในหนีสิ้นทีเ่กีย่วข้องกบั

การร่วมการงาน 

TFRS 11 การร่วมการงาน 
ประเดน็การเปลีย่นแปลง 
 



หนา้ 19 



หนา้ 20 

การร่วมการงาน 
การควบคุมร่วม - ตวัอยา่ง 

กรณทีี ่1 กรณทีี ่2 กรณทีี ่3 
ข้อก าหนดในการตดัสินใจ
ใดๆที่ส าคญัของการงาน 

ไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย
75% 

ไดรั้บความเห็นชอบอยา่งนอ้ย
75% 

ไดรั้บความเห็นชอบโดยเสียง 
ส่วนใหญ่ 

กจิการ ก 50% 50% 35% 

กจิการ ข 30% 25% 35% 

กจิการ ค 20% 25% - 

รายย่อย - - 35% 

สรุป  
 
 
 
 
 

 
 
 

ก + ข  
 

กิจการ ก และ ข มีการ
ควบคุมร่วม 

ก+ข  หรือ ก+ค 
อาจไม่มีการควบคุมร่วม 
เวน้แต่มีการระบุในสญัญา
วา่ตอ้งมีใครบา้งในการ
ตดัสินใจ 

ไม่มีการควบคุมร่วม  
เวน้แต่มีการระบุใน
สญัญาวา่ตอ้งมี ก+ข 
ในการตดัสินใจ 



หนา้ 21 

วธีิปฏิบัตทิางบัญชี 
วิธีรวมตามสดัส่วนกบัวิธีการด าเนินงานร่วมกนั 

วธีิรวมตามสัดส่วน วธีิการด าเนินงานร่วมกนั 
(การรับรู้สินทรัพย์และหนีสิ้น) 

รายการ 100% กจิการ ก กจิการ ข กจิการ ก กจิการ ข 

รถบรรทุก* 200 100 100 200 - 

อาคารส านกังาน 1,000 500 500 500 500 

เงินกูย้มื** (100) (50) (50) - (100) 

หน้ีสินอ่ืน (80) (40) (40) (40) (40) 

สุทธิ 1,020 510 510 660 360 

*   กิจการ ก มีสิทธิทั้งหมดในรถบรรทุก 
**  กิจการ ข มีภาระผกูพนัทั้งหมดในเงินกูย้มื 



หนา้ 22 

สรุป การปฏิบัติในช่วงเปลีย่นแปลง 

TAS 31 TFRS 11 Consolidated FS Separate FS 

Equity Equity  
(Joint venture) 

- - 

Proportionate  Equity 
(Joint venture) 

Dr. Investment – Equity 

Dr. Liabilities  

      Cr. Assets 

      Dr./Cr. Retained earnings  

- 

Equity Assets/ 

Liabilities  
(Joint operations)  

Dr. Assets  

       Cr. Liabilities       

       Cr. Investment – Equity  

       Dr./Cr. Retained earnings  

Dr. Assets  

       Cr. Liabilities       

       Cr. Investment – Cost 

       Dr./Cr. Retained earnings  

 

Proportionate  Assets/ 

Liabilities  
(Joint operations)  

 

 
 

(อาจมีผลกระทบต่องบการเงินรวม) 

Dr. Assets  

       Cr. Liabilities       

       Cr. Investment – Cost 

       Dr./Cr. Retained earnings 

Jointly controlled entities (TAS31)  Joint Venture/Joint operations (TFRS11) 

TAS 31 TFRS 11 Consolidated FS Separate FS 

Assets/ 

Liabilities  

 

Assets/ 

Liabilities  
(Joint operations)  

 

- - 

Jointly controlled assets/operations (TAS31)  Joint operations (TFRS11) 



หนา้ 23 

► ระบุวธีิการบญัชีและวางขอ้ก าหนดในการน าวธีิส่วนไดเ้สียมาปฏิบติัส าหรับ 
► เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
► การร่วมคา้ 

► ยกเลิก TAS 28 (ปรับปรุง 2555) 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ฉบับปรับปรุง 2557) เร่ือง เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ประเดน็การเปลีย่นแปลง 



หนา้ 24 

► ข้อยกเว้นเพิม่เตมิส าหรับการไม่น าวธีิส่วนได้เสียมาใช้ 

1) กรณทีีเ่งินลงทุนถูกถอืโดย หรือถูกถอืโดยทางอ้อมผ่านกจิการซ่ึงเป็น 
• กิจการร่วมลงทุน (venture capital organizations)  
• กองทุนรวม (mutual fund)  

 
กิจการอาจจะเลือกวดัมูลค่าเงินลงทุนโดยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนได ้ (TFRS 9/TAS39) 
หากส่วนหน่ึงของเงินลงทุนถูกถือโดย หรือถูกถือโดยทางออ้มผา่นกิจการขา้งตน้ 

► ส่วนท่ีถือผา่นกิจการขา้งตน้ - TFRS 9/TAS39 
► ส่วนท่ีเหลือท่ีถือโดยตรง - วธีิส่วนไดเ้สีย 

 

• หน่วยลงทุน (unit trust) หรือกิจการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

• กองทุนประกนัท่ีโยงกบัการลงทุน (investment-linked insurance funds)  
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ฉบับปรับปรุง 2557) เร่ือง เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ประเดน็การเปลีย่นแปลง 



หนา้ 25 

2) น า TFRS 5 มาใช้หากเงินลงทุน/บางส่วนของเงินลงทุนเข้าเกณฑ์การเป็นสินทรัพย์ทีถ่อืไว้เพือ่ขาย 

► ส าหรับส่วนท่ีเหลือท่ีไม่ไดถู้กจดัประเภทใหใ้ชว้ธีิส่วนไดเ้สียจนกวา่ถูกจ าหน่ายออกไปจริง  
► เม่ือขายแลว้ -> ส่วนท่ีเหลือจากการขายใหน้ า TFRS 9/TAS39 มาปฏิบติัเวน้แต่ยงัถือวา่เป็นเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้กย็งัคงใหใ้ชว้ธีิส่วนไดเ้สียต่อไป 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ฉบับปรับปรุง 2557) เร่ือง เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ประเดน็การเปลีย่นแปลง 



หนา้ 26 

3) การน าสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปแลกกบัส่วนได้เสียในบริษทัร่วมหรือการร่วมค้า  
► ก าไรจะถูกรับรู้เฉพาะส่วนไดเ้สียของผูล้งทุนอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักิจการ 
► นอกจากส่วนไดเ้สียแลว้ หากกิจการไดรั้บสินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงิน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินดว้ย กิจการตอ้ง

รับรู้ก าไรดงัน้ี  

สินทรัพย์ที่
ไม่เป็นตวั

เงนิ 

น าไปแลก 

ส่วนได้เสียใน
กจิการ 

สินทรัพย์ทีเ่ป็นตัว
เงิน/ไม่เป็นตัวเงิน 

ก าไร/ขาดทุน - รับรู้เฉพาะส่วนของผู้ลงทุนอืน่
และน าไปตัดรายการออกจากเงินลงทุนทีรั่บรู้

ตามวธิีส่วนได้เสีย 

ก าไร/ขาดทุน -  
รับรู้เตม็จ านวน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ฉบับปรับปรุง 2557) เร่ือง เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ประเดน็การเปลีย่นแปลง 



หนา้ 27 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่ 

► รวมขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเคยกระจายอยูใ่นหลายๆมาตรฐาน เขา้มาอยูใ่นท่ีเดียว 
► บริษทัยอ่ย 
► การร่วมคา้  
► บริษทัร่วม 
► กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตวั 

► มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ทั้งน้ีอนุญาตใหน้ ามาใชก่้อนได ้(โดยไม่ไดก้ าหนดวา่
ถา้ใชก่้อนแลว้ตอ้งน า TFRS10, TFRS11 TAS 27 มาใชก่้อนดว้ย)  

 

 



หนา้ 28 

1. กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัดุลพนิิจและสมมตฐิานทีส่ าคญั 
► กิจการมีการควบคุมกิจการอ่ืน 
► กิจการมีการควบคุมร่วมในการงานหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 
► ประเภทของการร่วมการงาน ในกรณีจดัตั้งเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 
► กิจการเป็นตวัแทนหรือตวัการ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 
ประเด็นการเปิดเผยเพิม่เติมจากข้อก าหนดเดิมที่เคยมีในหลายๆมาตรฐาน  



หนา้ 29 

2.  ส่วนได้เสียในกจิกรรมและกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิการทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มี
อ านาจควบคุม 

► เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 
► ช่ือ สถานท่ีหลกัในการประกอบกิจการ 
► สดัส่วนของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
► สดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ในกรณีท่ีต่างจากสดัส่วนของส่วน

ไดเ้สียในความเป็นเจา้ของท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
► ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในระหวา่งรอบระยะเวลารายงาน 
► ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมสะสม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
► เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
► ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ย (สินทรัพยห์มุนเวียน/ไม่หมุนเวียน หน้ีสินหมุนเวียน/ไม่หมุนเวียน

รายได ้ก าไรหรือขาดทุน ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม) 
 
 
 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 
ประเด็นการเปิดเผยเพิม่เติมจากข้อก าหนดเดิมที่เคยมีในหลายๆมาตรฐาน  



หนา้ 30 

3. ลกัษณะและขอบเขตของสิทธิซ่ึงท าให้ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุมสามารถจ ากดั
ความสามารถของกจิการในการเข้าถึงหรือใช้สินทรัพย์ และการจ่ายช าระหนีสิ้นของกลุ่ม
กจิการได้อย่างมนัียส าคญั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 
ประเด็นการเปิดเผยเพิม่เติมจากข้อก าหนดเดิมที่เคยมีในหลายๆมาตรฐาน  



หนา้ 31 

4.  ลกัษณะและการเปลีย่นแปลงของความเส่ียงทีเ่กีย่วเน่ืองกบัส่วนได้เสียของกจิการซ่ึงมโีครงสร้าง
เฉพาะตัวที่รวมในงบการเงนิรวม  

► เง่ือนไขของขอ้ตกลงท่ีบริษทัใหญ่หรือบริษทัยอ่ยตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงิน 
► เหตุการณ์หรือสถานการณ์แวดลอ้มท่ีอาจท าใหกิ้จการท่ีเสนอรายงานนั้นประสบกบัการขาดทุน เช่นสญัญาการให้

สภาพคล่องทางการเงิน 
► กรณีท่ีบริษทัใหญ่หรือบริษทัยอ่ยรายหน่ึงรายใดใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินหรือดา้นอ่ืน ๆ ทั้ง ๆ ท่ีไม่มีภาระ

ผกูพนัตามสญัญากิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
► ประเภทของรายการและจ านวนเงินท่ีใหก้ารสนบัสนุน รวมทั้งกรณีท่ีช่วยใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนทางการเงิน 
► เหตุผลของการใหก้ารสนบัสนุนดงักล่าว 
► เปิดเผยความตั้งใจท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนและช่วยใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงิน 
► และกรณีท่ีใหก้ารสนบัสนุนทั้งๆท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม กิจการตอ้งเปิดเผยเหตุผลของการสนบัสนุนดงักล่าว 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 
ประเด็นการเปิดเผยเพิม่เติมจากข้อก าหนดเดิมที่เคยมีในหลายๆมาตรฐาน  



หนา้ 32 

5. ข้อมูลทางการเงนิโดยรวมของเงนิลงทุนในการร่วมค้าและในบริษทัร่วมทีแ่ต่ละรายไม่สาระส าคญั 
► ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของการร่วมคา้ทั้งหมดท่ีแต่ละรายไม่สาระส าคญั 
► ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมทั้งหมดท่ีแต่ละรายไม่สาระส าคญั 
 

6. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ซ่ึงเกีย่วข้องกบัส่วนได้เสียของกจิการในการร่วมค้าหรือในบริษทัร่วม โดยให้
แสดงแยกต่างหากจากจ านวนของหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้อืน่ๆ (TAS 37) ยกเว้นในกรณทีี่เป็นไปได้ยาก
ทีก่ารขาดทุนน้ันจะเกดิขึน้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 
ประเด็นการเปิดเผยเพิม่เติมจากข้อก าหนดเดิมที่เคยมีในหลายๆมาตรฐาน  



หนา้ 33 

7 การเปิดเผยเกีย่วกบักจิการซ่ึงมโีครงสร้างเฉพาะตัวทีไ่ม่ได้รวมอยู่ในงบการเงนิรวม 

 
 

ลกัษณะของส่วนได้เสีย 

► กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงรวมถึง 
► ลกัษณะ วตัถุประสงค ์ขนาด และ 
► กิจกรรมของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตวันั้น และ 
► ขอ้มูลซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตวันั้นไดรั้บการค ้าจุนดา้นเงินทุนอยา่งไร 

► ในกรณีท่ีกิจการไดร่้วมก่อตั้งกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม แต่กิจการไม่ได้
เปิดเผยขอ้มูลถึงส่วนไดเ้สียของกิจการดงักล่าว (ไม่ไดมี้ส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ีในรายงาน) 
► วธีิการท่ีก าหนดวา่กิจการใดเป็นกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัท่ีตนร่วมก่อตั้ง 
► รายไดท่ี้เกิดข้ึนในระหวา่งรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงค าพรรณาเก่ียวกบัประเภทของรายได ้
► มูลค่าตามบญัชี ณ เวลาท่ีโอน ของสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีโอนในระหวา่งรอบระยะเวลารายงาน 
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ลกัษณะของความเส่ียง 

► กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีโดยสรุปในรูปแบบของตารางเวน้แต่แบบอ่ืนจะเหมาะสมกวา่ 
► มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีกิจการรับรู้ในงบการเงินของตน 
► ช่ือของรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินซ่ึงรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเหล่านั้นเขา้ไว ้
► จ านวนผลขาดทุนสูงสุดท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงวธีิท่ีใชใ้นการหาจ านวนผลขาดทุนสูงสุดนั้น หากไม่สามารถก าหนดได ้

ตอ้งเปิดเผยขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 
► เปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัขาดทุนสูงสุดท่ีกิจการอาจไดรั้บ 

7. การเปิดเผยเกีย่วกบักจิการซ่ึงมโีครงสร้างเฉพาะตัวทีไ่ม่ได้รวมอยู่ในงบการเงนิรวม (ต่อ) 

 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 
ประเด็นการเปิดเผยเพิม่เติมจากข้อก าหนดเดิมที่เคยมีในหลายๆมาตรฐาน  



หนา้ 35 

► หากกิจการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินหรือดา้นอ่ืน ๆ และมีหรือเคยมีส่วนไดเ้สียอยูใ่นกิจการซ่ึงมีโครงสร้าง
เฉพาะตวันั้นทั้ง ๆ ท่ีกิจการไม่มีภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดงักล่าว กิจการตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
► ประเภทและจ านวนเงินของการสนบัสนุน รวมถึงกรณีท่ีกิจการช่วยใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงิน  
► เหตุผลของการใหก้ารสนบัสนุนดงักล่าว 

► เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความตั้งใจใด ๆ ในปัจจุบนัท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินและดา้นอ่ืน ๆ แก่กิจการซ่ึงมี
โครงสร้างเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม รวมทั้งความตั้งใจท่ีจะช่วยกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตวั
ใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงิน 

7. การเปิดเผยเกีย่วกบักจิการซ่ึงมโีครงสร้างเฉพาะตัวทีไ่ม่ได้รวมอยู่ในงบการเงนิรวม (ต่อ) 
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