
 หน้า   ๘ (เล่มที่  ๓) 
เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๖๒ 
 

 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๖๖/๒๕๖๒ 

เรื่อง  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่  ๑๒   
เรื่อง  การเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับสว่นไดเ้สียในกิจการอืน่ 

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพ่ือใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมครั้งที่  ๕๗  (๓/๒๕๖๒)  เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๖๑/๒๕๖๑  เรื่อง  มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๒  (ปรับปรุง  ๒๕๖๑)  เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
ขอ้ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๑๒  เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบั

ส่วนได้เสียในกิจการอื่น  ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล 
นายกสภาวชิาชีพบญัช ี



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 66/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562  1 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12  

เรือ่ง 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน่ 

 

 

ค าน า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น ซ่ึงเป็น 

ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

(IFRS 12: Disclosure of Interests in Other Entities (Bound volume 2019 Consolidated without 

early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงการ

อ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ทั้งน้ีไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงถ้อยค าหรือเน้ือหาใดๆ 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี** 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12  

เรือ่ง 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน่ 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์ 1 

การบรรลุวตัถุประสงค ์ 2 

ขอบเขต 5 

ดุลยพินจิและขอ้สมมติทีม่ีนยัส าคญั 7 

สถานะของกิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน 9ก 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย 10 

ส่วนไดเ้สียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

อ านาจควบคุม 12 

ลกัษณะและขอบเขตของขอ้จ ากดัทีม่ีนยัส าคญั 13 

ลกัษณะของความเสี่ยงทีเ่กีย่วเนือ่งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้ง

เฉพาะตวัซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม 14 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ใน

บริษทัย่อยโดยไม่ท าใหก้ิจการสูญเสียการควบคุม  18 

ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 19 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยทีม่ิไดน้ ามารวมในการจัดท างบการเงินรวม (กิจการที่

ด าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน) 19ก 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมการงานและในบริษทัร่วม 20 

ลกัษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วม     

การงานและในบริษทัร่วม 21 

ความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 23 

ส่วนไดเ้สียในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 24 

ลกัษณะของส่วนไดเ้สีย 26 

ลกัษณะของความเสีย่ง 29 

ภาคผนวก  

ก ค านยิาม  

ข แนวทางปฏิบติั  

ค วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น 

ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 31 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์

ด้วยตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการส าคัญ ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดย

ค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการ

เลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12  

เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับส่วนไดเ้สียในกิจกำรอืน่ 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ มีวตัถุประสงคเ์พือ่ก าหนดใหก้ิจการเปิดเผยขอ้มูล

เพือ่ช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินประเมินเรือ่งดงัต่อไปนี้ ได ้

1.1 ลกัษณะของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในกิจกำรอ่ืนและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง และ  

1.2 ผลกระทบของส่วนไดเ้สียเหล่านั้นที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ

กระแสเงินสดของกิจการ 

 

 การบรรลุวตัถุประสงค ์

 

2 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 1 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

2.1 ดุลยพินิจและข้อสมมติที่ส าคัญซ่ึงกจิการใช้ในการก าหนด 

2.1.1 ลักษณะของส่วนได้เสยีของกจิการในกจิการอื่นหรือในการงานอื่น  

2.1.2 ประเภทของการร่วมการงานที่กจิการมีส่วนได้เสยี (ย่อหน้าที่ 7 ถึง 9) 

2.1.3 กิจการเป็นไปตามค านิยามของกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน  

(หากกจิการเป็นกจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุน) (ย่อหน้าที่ 9ก) และ 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีของกจิการในกจิการดังต่อไปน้ี 

2.2.1 บริษัทย่อย (ย่อหน้าที่ 10 ถึง 19) 

2.2.2 การร่วมการงาน และบริษัทร่วม (ย่อหน้าที่ 20 ถึง 23) และ 

2.2.3 กิจการซึ่งมีโครงสรา้งเฉพาะตัวที่ไม่ถูกควบคุมโดยกิจการ (กิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม) (ย่อหน้าที่ 24 ถึง 31) 

3 หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ไม่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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ในย่อหน้าที่ 1 แล้ว กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

น้ันได้ 

4 กจิการต้องพิจารณาระดับของรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็นต้องเปิดเผยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ตามที่กล่าวไว้ และต้องพิจารณาว่าควรให้ความส าคัญกับข้อก าหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ี กิจการต้องท าการรวมหรือแยกการเปิดเผย

ข้อมูลเพ่ือท าให้ข้อมูลซ่ึงเป็นประโยชน์ไม่ถูกบดบังด้วยรายละเอียดที่ไม่มีนัยส าคัญในปริมาณ

มากหรือจากการน ารายการที่มีลักษณะที่แตกต่างกนัไปรวมเข้าไว้ด้วยกนั (ดูย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข6) 

 

ขอบเขต 
 

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ต้องถือปฏิบัติกับกิจการซ่ึงมีส่วนได้เสียในกิจการ

ดังต่อไปนี้  

5.1 บริษัทย่อย 

5.2 การร่วมการงาน (กล่าวคือการด าเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมค้า) 

5.3 บริษัทร่วม 

5.4 กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

5ก ยกเว้นที่ระบุในย่อหน้าที่ ข17 ข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติ

กับส่วนได้เสียของกิจการที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 5 ซ่ึงได้ถูกจัดประเภท (หรือถูกรวมไว้ในกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่จะจ าหน่ายซ่ึงถูกจัดประเภท) เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือการด าเนินงานที่ยกเลิก

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและ

การด าเนินงานทีย่กเลิก  

6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ให้ถือปฏบัิติกบั 

6.1 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน หรือโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ

พนักงานซ่ึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนกังาน  

6.2 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่  27  

เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรกต็าม  

6.2.1 หากกิจการมีส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน 

งบการเงินรวม โดยที่กิจการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการเพียงอย่างเดียว 

ในการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ ให้กจิการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดใน

ย่อหน้าที่ 24 ถึง 31  

6.2.2 กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่ จัดท างบการเงินโดยที่บริษัทย่อย

ทั้งหมดของกิจการถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  31 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกจิการที่ด าเนิน

ธุรกจิด้านการลงทุนที่ถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

6.3 ส่วนได้เสียที่ถือโดยกิจการที่เข้าร่วมการงานแต่ไม่ได้มีการควบคุมร่วมในการร่วม 

การงาน ยกเว้นในกรณีที่ส่วนได้เสียน้ันส่งผลให้กิจการน้ันมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ

เหนือการร่วมการงาน หรือเป็นส่วนได้เสยีในกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว 

6.4 ส่วนได้เสียในกิจการอื่นที่บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน อย่างไรกต็าม ในกรณีตามที่กล่าวต่อไปน้ี กิจการต้อง

ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

6.4.1 เม่ือส่วนได้เสียน้ันเป็นส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

เร่ือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ หรือ 

6.4.2 เมื่อส่วนได้เสียน้ันเป็นส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้

รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

 

ดุลยพินจิและขอ้สมมติทีม่ีนยัส าคญั 
 

7 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดุลยพินิ จและข้อสมมติ ที่ มีน ัยส าคัญ  (รวมทั้ ง 

การเปลีย่นแปลงของดุลยพินจิและขอ้สมมติเหล่านั้น) ทีก่ิจการใชใ้นการก าหนด 

7.1 ว่ากิจการมีการควบคุมกิจการอื่น กล่าวคือผูไ้ดร้บัการลงทุนตามที่กล่าวในย่อหนา้ที่ 5 

และ 6 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 เรือ่ง งบกำรเงินรวม  

7.2 ว่ากิจการมีการควบคุมร่วมในการงาน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือ 

กิจการอื่น และ  

7.3 ประเภทของการร่วมการงาน (กล่าวคือ เป็นการด าเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้) 

หากการร่วมการงานดงักล่าวไดจ้ัดตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

8 ดุลยพินิจและข้อสมมติที่มีนัยส าคัญที่ต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 7 น้ันรวมถึงดุลยพินิจและ 

ข้อสมมติซ่ึงกิจการใช้เม่ือข้อเทจ็จริงหรือสถานการณ์แวดล้อมได้เปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ 

ต้องเปล่ียนแปลงข้อสรุปว่ากิจการมีการควบคุม มีการควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่าง 

มีนัยส าคัญหรือไม่ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

9 เพ่ือให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 7 กจิการต้องเปิดเผยดุลยพินิจและข้อสมมติที่มีนัยส าคัญซ่ึงกิจการ

ใช้ในการก าหนดว่า 

9.1 กิจการไม่ได้ควบคุมกิจการอื่น ถึงแม้ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่น 

เกนิกว่ากึ่งหน่ึง 

9.2 กิจการควบคุมกิจการอื่น ถึงแม้ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่นน้อยกว่า

กึ่งหน่ึง 
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9.3 กิจการเป็นตัวแทนหรือตัวการ (ดูย่อหน้าที่ ข58 ถึง ข72 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม) 

9.4 กจิการไม่มีอิทธพิลอย่างมีนัยส าคัญ ถึงแม้ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่น

ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

9.5 กิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ ถึงแม้ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่น 

น้อยกว่าร้อยละ 20 

 

สถานะของกิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน 

 

9ก เมือ่บริษทัใหญ่ไดพ้ิจารณาแลว้ว่าเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนตามย่อหนา้ที่ 27 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม กิจการที่ด าเนิน

ธุรกิจดา้นการลงทุนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัดุลยพินิจและขอ้สมมติที่ส าคญัซ่ึงกิจการใช้

ในการพิจารณาว่ากิจการเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน หากกิจการที่ด าเนินธุรกิจ

ดา้นการลงทุนไม่เขา้ลกัษณะปกติของกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนขอ้ใดขอ้หนึง่หรือ

มากกว่า (ดูย่อหนา้ที่ 28 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 เรื่อง งบการเงิน

รวม) กิจการตอ้งเปิดเผยเหตุผลที่ท าใหส้รุปไดว่้ากิจการยงัคงเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้น

การลงทุน 

9ข เมื่อกิจการกลายเป็นหรือสิ้นสุดการเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องเปิดเผย      

การเปล่ียนแปลงในสถานะของกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนและเหตุผลส าหรับ 

การเปล่ียนแปลง นอกจากน้ี กจิการที่กลายเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องเปิดเผย

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสถานะที่มีต่องบการเงินส าหรับงวดที่น าเสนอ ซ่ึงรวมถึง 

9ข.1 มูลค่ายุติธรรมรวมของบริษัทย่อย ณ วันที่ มีการเปล่ียนแปลงสถานะซ่ึงท าให้สิ้ นสุด 

การน ามารวมในการจัดท างบการเงินรวม 

9ข.2 ผลก าไรหรือขาดทุนรวม (หากมี) ซ่ึงค านวณตามย่อหน้าที่ ข101 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม และ 

9ข.3 รายการในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงมีการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง

สถานะ (หากมิได้น าเสนอแยกต่างหาก) 

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย 
 

10 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินรวมของกิจการสามารถ  

10.1 เขา้ใจถงึ 

10.1.1 ส่วนประกอบของกลุ่มกิจการ และ 

10.1.2 ส่วนไดเ้สียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็นของส่วนไดเ้สีย

ทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (ย่อหนา้ที ่12) และ 
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10.2 ประเมิน  

10.2.1 ลกัษณะและขอบเขตของขอ้จ ากดัที่มีนยัส าคญัเกี่ยวกบัความสามารถ

ของกิจการในการเขา้ถึงหรือใชสิ้นทรพัย์ และการจ่ายช าระหนี้ สินของ

กลุ่มกิจการ (ย่อหนา้ที ่13) 

10.2.2 ลกัษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการ 

ซ่ึ งมี โครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึ งรวมอยู่ ในงบการเงินรวม  รวมทั้ งการ

เปลีย่นแปลงของความเสีย่งนั้น (ย่อหนา้ที ่14 ถงึ 17)  

10.2.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจ้าของใน 

บริษทัย่อยโดยไม่ท าใหก้ิจการสูญเสียการควบคุม (ย่อหนา้ที ่18) และ 

10.2.4 ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยไปในระหว่าง 

รอบระยะเวลารายงาน (ย่อหนา้ที ่19) 

11 ในกรณีที่งบการเงินของบริษัทย่อยที่ใช้ในการจัดท างบการเงินรวมมีวันที่ในงบการเงินหรือ 

รอบระยะเวลาแตกต่างจากวันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินรวม (ดูย่อหน้าที่ ข92 และ  

ข93 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม) กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลดังต่อไปนี้  

11.1 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินของบริษัทย่อยน้ัน และ  

11.2 เหตุผลที่ใช้วันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินที่แตกต่างกนั 

 

ส่วนไดเ้สียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุม 

 

12 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายซ่ึงมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มี

สาระส าคัญต่อกจิการที่เสนอรายงานดังต่อไปน้ี 

12.1 ช่ือของบริษัทย่อย 

12.2  สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย (และประเทศที่จดทะเบียนจัดต้ัง    

ในกรณีที่ต่างจากสถานที่หลักในการประกอบธุรกจิ) 

12.3 สดัส่วนของส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

12.4 สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ในกรณี 

ที่ต่างจากสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุม 

12.5 ก าไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่าง 

รอบระยะเวลารายงาน 

12.6 ยอดสะสมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

12.7 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยน้ัน (ดูย่อหน้าที่ ข10) 
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ลกัษณะและขอบเขตของขอ้จ ากดัที่มีนยัส าคญั 

 

13 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

13.1 ข้อจ ากัดที่มีนัยส าคัญ (เช่น ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ข้อจ ากัดตามสัญญา และข้อจ ากัด

ตามข้อบังคับ) ที่ส่งผลต่อความสามารถของกิจการในการเข้าถึงหรือใช้สินทรัพย์ และ

การจ่ายช าระหน้ีสนิของกลุ่มกจิการ ตัวอย่างเช่น 

13.1.1 ข้อจ ากดัซ่ึงส่งผลต่อความสามารถของบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยในการโอน 

(หรือรับโอน) เงินสดหรือสนิทรัพย์อื่นให้กบักจิการอื่นภายในกลุ่มกจิการ 

13.1.2 การค ้าประกันหรือข้อก าหนดอื่ น ซ่ึงอาจจ ากัดการจ่ายเงินปันผลและ 

การจ่ายคืนทุนอื่นๆ หรือจ ากัดการให้ (หรือจ่ายช าระเงิน) เงินกู้หรือเงิน 

ทดรองแก่ (หรือจาก) กจิการอื่นภายในกลุ่มกจิการ 

13.2 ลักษณะและขอบเขตของสทิธเิพ่ือการคุ้มครองซ่ึงท าให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม

สามารถจ ากดัความสามารถของกจิการในการเข้าถึงหรือใช้สนิทรัพย์ และการจ่ายช าระ

หน้ีสินของกลุ่มกิจการได้อย่างมีนัยส าคัญ (ตัวอย่างเช่น ก าหนดให้บริษัทใหญ่ต้องจ่าย

ช าระหน้ีสินของบริษัทย่อยให้เสร็จสิ้ นก่อนที่จะจ่ายช าระหน้ีสินของตนเอง หรือ  

การเข้าถึงสินทรัพย์หรือการจ่ายช าระหน้ีสินของบริษัทย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติ 

จากส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมก่อน เป็นต้น) 

13.3 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินรวมที่ ถูกจ ากัดการเข้าถึง 

หรือการใช้เน่ืองด้วยข้อจ ากดัเหล่านั้น 

 

ลกัษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้ง

เฉพาะตวัซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม 

 

14 กิจการต้องเปิดเผยเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาที่ก  าหนดให้บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อย 

ต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม 

รวมถึงเหตุการณ์ห รือสถานการณ์แวดล้อมที่ ท  าให้กิจการที่ เสนอรายงานมีฐานะเปิด 

ต่อการขาดทุน (เช่น ข้อตกลงการให้สภาพคล่องทางการเงิน หรือภาระผูกพันที่จะต้องซ้ือ

สินทรัพย์จากกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว หรือที่จะต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินหาก

อนัดับความน่าเช่ือถือลดลงถึงระดับหน่ึง เป็นต้น) 

15 ในกรณีที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยรายหน่ึงรายใดให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ         

แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

(เช่น การซ้ือสินทรัพย์จากกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว หรือการซ้ือตราสารที่ออกโดยกิจการ

ดังกล่าว) ทั้งๆ ที่ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องให้การสนับสนุนเช่นน้ัน กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  
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15.1 ประเภทของรายการและจ านวนเงินที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งสถานการณ์ที่บริษัทใหญ่

หรือบริษัทย่อยช่วยกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวให้ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน 

และ 

15.2 เหตุผลของการให้การสนับสนุนดังกล่าว 

16 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน  หากบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยรายหน่ึงรายใดได้ให้ 

การสนับสนุน ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว ซ่ึงในอดีตไม่ได้รวมอยู่ 

ในงบการเงินรวมทั้งๆ ที่ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องให้การสนับสนุนเช่นน้ัน โดยที่ 

การสนับสนุนน้ันส่งผลให้กิจการมีอ านาจควบคุมกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าว กิจการ

ต้องเปิดเผยค าอธบิายถึงปัจจัยส าคัญที่ท  าให้ต้องด าเนินการเช่นน้ัน 

17 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความต้ังใจในปัจจุบันของตนที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงิน

หรือด้านอื่นๆ แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม และความต้ังใจที่จะ

ช่วยกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าวให้ได้มาซ่ึงการสนับสนุนด้านการเงิน 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ในบริษทั

ย่อยโดยไม่ท าใหก้ิจการสูญเสียการควบคุม 

 

18 กิจการต้องน าเสนอรายละเอียดแสดงถึงผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

อนัเกดิจากการเปล่ียนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยโดยไม่ท าให้กจิการ

สญูเสยีการควบคุม 

 

ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

 

19 กิจการต้องเปิดเผยผลก าไรหรือขาดทุน (ถ้ามี) ซ่ึงค านวณตามย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม รวมทั้ง 

19.1 ส่วนของผลก าไรหรือขาดทุนที่ เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน 

บริษัทย่อยเดิม ที่ยังเหลืออยู่ ณ วันที่กจิการสญูเสยีการควบคุม และ 

19.2 ช่ือของรายการในก าไรหรือขาดทุนที่รวมผลก าไรหรือขาดทุนดังกล่าวเข้าไว้ (ในกรณีที่

ไม่ได้แสดงแยกต่างหาก) 

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยที่มิไดน้ ามารวมในการจัดท างบการเงินรวม (กิจการที่ด าเนิน

ธุรกิจดา้นการลงทุน) 

 

19ก  กจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุนตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

เร่ือง งบการเงินรวม ที่ต้องปฏิบัติตามข้อยกเว้นในการจัดท างบการเงินรวมและต้องบันทึกเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 
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19ข  ส าหรับแต่ละบริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมในการจัดท างบการเงินรวม กิจการที่ด าเนินธุรกิด้าน 

การลงทุนต้องเปิดเผย 

19ข.1 ช่ือของบริษัทย่อย 

19ข.2 สถานที่หลักของการประกอบกิจการ (และประเทศที่ จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 

หากแตกต่างจากสถานที่หลักของการประกอบกจิการ) ของบริษัทย่อย และ 

19ข.3 สัดส่วนของความเป็นเจ้าของที่ถือโดยกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนและสัดส่วน

ของสทิธใินการออกเสยีงหากแตกต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจ้าของ 

19ค  หากกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนเป็นบริษัทใหญ่ของกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน

อกีแห่งหน่ึง บริษัทใหญ่ต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 19ข.1 ถึง 19ข.3 ส าหรับการลงทุนที่ควบคุม

โดยกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่เป็นบริษัทย่อยของกิจการ การเปิดเผยดังกล่าวอาจ

กระท าได้โดยการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทย่อย (หน่ึงแห่งหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง) ที่มีข้อมูล

ตามข้างต้น ไว้ในงบการเงินของบริษัทใหญ่ 

19ง กจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุนต้องเปิดเผย 

19ง.1 ลักษณะและขอบเขตของข้อจ ากัดที่ส าคัญ (เช่น ที่ เป็นผลจากข้อตกลงการกู้ยืม 

ข้อก าหนดด้านกฎหมาย หรือข้อตกลงตามสัญญา) ที่มีผลต่อความสามารถของบริษัทย่อย

ที่ไม่ได้น ามารวมในการจัดท างบการเงินรวมที่จะโอนเงินไปยังกิจการที่ด าเนินธุรกิจ

ด้านการลงทุนในรูปของเงินสดจ่ายปันผล หรือการจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรือเงินจ่ายล่วงหน้า 

ที่กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนให้แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้น ามารวมในการจัดท า 

งบการเงินรวม และ 

19ง.2 ภาระผูกพันในปัจจุบันหรือความต้ังใจที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ  

แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมในการจัดท างบการเงินรวม ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพันหรือ 

ความต้ังใจที่จะช่วยเหลือบริษัทย่อยในการให้ได้มาซ่ึงการสนับสนุนด้านการเงิน 

19จ ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือบริษัทย่อยของ

กิจการได้มีการให้ความสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ให้แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้รวม 

ในการจัดท างบการเงินรวมโดยไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาใดๆ ให้ท าเช่นน้ัน (เช่น การซ้ือ

สนิทรัพย์ของบริษัทย่อยหรือตราสารที่ออกโดยบริษัทย่อย หรือ การช่วยเหลือบริษัทย่อยในการ

ให้ได้มาซ่ึงการสนับสนุนด้านการเงิน) กจิการต้องเปิดเผย 

19จ.1 ประเภทและจ านวนเงินของการสนับสนุนที่ให้แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมในการจัดท า 

งบการเงินรวมแต่ละแห่ง และ 

19จ.2 เหตุผลในการให้การสนับสนุนดังกล่าว 

19ฉ กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องเปิดเผยเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาที่สามารถ

ก าหนดให้กิจการหรือบริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมในการจัดท างบการเงินรวมต้องให้การสนับสนุน 

ด้านการเงินแก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงถูกควบคุมแต่ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม  

ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์แวดล้อมที่ท  าให้กิจการที่เสนอรายงานมีฐานะเปิดต่อ 

การขาดทุน (เช่น ข้อตกลงการให้สภาพคล่องทางการเงิน หรือภาระผูกพันที่จะต้องซ้ือสินทรัพย์
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จากกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว หรือที่จะต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินหากอันดับ 

ความน่าเช่ือถือลดลงถึงระดับหน่ึง เป็นต้น) 

19ช ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน หรือบริษัทย่อย 

ที่ ไ ม่ ได้ รวมในการจัดท างบการเงินรวมของกิ จการที่ ด าเนิ น ธุรกิ จด้ านการลงทุนให้ 

การสนับสนุนด้านการเงินแก่กิจการซ่ึงมี โครงสร้างเฉพาะตั วซ่ึงไม่ ได้ควบคุมและไม่ได้รวมอยู่                

ในงบการเงินรวมโดยมิได้มีภาระผูกพันตามสัญญาให้ต้องท าเช่น น้ัน  และหากภาระ 

จากการสนับสนุนดังกล่าวเป็นผลจากการควบคุมกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวโดยกิจการ 

ที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องเปิดเผยค าอธิบาย 

ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสนิใจให้การสนับสนุนดังกล่าว 

 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมการงานและในบริษทัร่วม 
 

20 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเรือ่งดงัต่อไปนี้ ได ้

20.1 ลกัษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วม 

การงานและในบริษทัร่วม รวมทั้งลกัษณะและผลกระทบของความสมัพนัธต์าม

สญัญาที่กิจการมีกบัผูล้งทุนรายอื่นที่มีการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมี

นยัส าคญัเหนอืการร่วมการงานและบริษทัร่วม (ย่อหนา้ที ่21 และ 22) และ 

20.2 ลกัษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้หรือใน 

บริษทัร่วม รวมทั้งการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งดงักล่าว (ย่อหนา้ที ่23) 

 

ลกัษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมการงาน

และในบริษทัร่วม 

 

21 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

21.1 ส าหรับการร่วมการงานและบริษัทร่วมแต่ละรายที่มีสาระส าคัญต่อกิจการที่เสนอ

รายงาน  

21.1.1 ช่ือของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม 

21.1.2 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการกับการร่วมการงานหรือกับบริษัทร่วมน้ัน 

(เช่น อธิบายถึงลักษณะกิจกรรมของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม 

และอธิบายว่ากิจกรรมน้ันมีความส าคัญเชิงกลยุทธ์ต่อกิจกรรมของกิจการ

หรือไม่)  

21.1.3 สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม 

(และประเทศที่จดทะเบียนจัดต้ัง หากต่างจากสถานที่หลักในการประกอบ

ธุรกจิ)  

21.1.4 สัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของหรือส่วนร่วมที่กิจการมีอยู่ และ

เปิดเผยสดัส่วนของสทิธใินการออกเสยีง (หากมีสดัส่วนที่แตกต่าง) 
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21.2 ส าหรับการร่วมค้าและบริษัทร่วมแต่ละรายที่มีสาระส าคัญต่อกจิการที่เสนอรายงาน 

21.2.1 ข้อมูลที่ ว่าเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วมน้ันวัดมูลค่าด้วยวิธ ี

ส่วนได้เสยีหรือด้วยมูลค่ายุติธรรม  

21.2.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าหรือของบริษัทร่วมตามที่ระบุไว้ใน 

ย่อหน้าที่ ข12 และ ข13 

21.2.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วม ในกรณีที่

กิจการบันทึกเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 

ถ้าเงินลงทุนดังกล่าวมรีาคาเสนอซ้ือขายในตลาด  

21.3 ข้อมูลทางการเงินตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่  ข16 โดยเปิดเผยแยกจากกันส าหรับ 

เงินลงทุนในการร่วมค้าและในบริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระส าคัญโดยเปิดเผยแยก

จากกนั 

21.3.1 ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของการร่วมค้าทั้งหมดที่แต่ละรายไม่มีสาระส าคัญ 

และ 

21.3.2 ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่แต่ละรายไม่มีสาระส าคัญ 

21ก กจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุนไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 21.2 ถึง 21.3 

22 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ด้วย 

22.1 ลักษณะและขอบเขตของข้อจ ากัดที่มีนัยส าคัญ (เช่น ข้อจ ากัดที่ เกิดจากข้อตกลง 

การกู้ยืมเงิน ข้อก าหนดตามกฎหมาย หรือข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ลงทุนที่มี 

การควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม)  

ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถของการร่วมค้าหรือของบริษัทร่วมในการโอนเงินทุนให้แก่

กจิการในรูปของเงินปันผล หรือในการจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรือเงินทดรองให้แก่กจิการ 

22.2 หากงบการเงินของการร่วมค้าหรือของบริษัทร่วมที่น ามาใช้ส าหรับวิธส่ีวนได้เสยีมีวันที่

ในงบการเงินหรือรอบระยะเวลาแตกต่างจากงบการเงินของกจิการ กจิการต้องเปิดเผย

ข้อมูลดังต่อไปนี้  

22.2.1 วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินของการร่วมค้าหรือของ 

บริษัทร่วมน้ัน และ 

22.2.2 เหตุผลที่ใช้วันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินที่แตกต่างกนั 

22.3 ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าหรือจากบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับรู้ ทั้งที่เกิดในระหว่าง 

รอบระยะเวลารายงานและยอดสะสม ในกรณีที่กิจการหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตาม 

วิธส่ีวนได้เสยีจากการร่วมค้าหรือจากบริษัทร่วมน้ัน 

 

ความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 

 

23 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  
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23.1 ภาระผูกพันของกิจการที่เกี่ยวกับการร่วมค้า โดยให้แสดงแยกต่างหากจากจ านวนของ 

ภาระผูกพันอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข18 ถึง ข20 

23.2 หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้าหรือใน 

บริษัทร่วม (รวมทั้งส่วนแบ่งในหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงเกิดข้ึนร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นที่มี

การควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วม)  

โดยให้แสดงแยกต่างหากจากจ านวนของหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนอื่นๆ ทั้งน้ี ให้เป็นไป

ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจ

เกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่าจเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่เป็นไปได้ยากที่การขาดทุนน้ันจะ

เกดิขึ้น 

 

ส่วนไดเ้สียในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 
 

24 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทีจ่ะท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถ 

24.1 เขา้ใจลกัษณะและขอบเขตของส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้ง

เฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม (ย่อหนา้ที ่26 ถงึ 28) และ 

24.2 ประเมินลกัษณะของความเสี่ยงที่เกีย่วเนือ่งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการซ่ึง

มีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

ของความเสีย่งนั้น (ย่อหนา้ที ่29 ถงึ 31) 

25 ข้อมูลที่ระบุในย่อหน้าที่  24.2 น้ันรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกิจการเน่ืองจาก 

การมีความเกี่ ยวพันกับกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ในงวดก่อนๆ ด้วย (เช่น เน่ืองจากการร่วมก่อตั้ งกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว เป็นต้น)  

ถึงแม้ ว่ากิจการจะไม่ได้ มีความเกี่ ยวพันตามสัญญากับกิจการซ่ึงมี โครงสร้างเฉพาะตัว 

ดังกล่าว ณ วันที่ในรายงานน้ันแล้วกต็าม 

25ก กจิการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 24 ส าหรับ

กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมที่กจิการมีอ านาจควบคุมและให้

กจิการเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 19ก ถึง 19ช 

 

ลกัษณะของส่วนไดเ้สีย 

 

26 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึง

ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงรวมถึงลักษณะ วัตถุประสงค์ 

ขนาด และกิจกรรมของกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ัน และข้อมูลซ่ึงแสดงให้เหน็ว่ากจิการซ่ึง

มีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ันได้รับการค า้จุนด้านเงินทุนอย่างไร 

27 ในกรณีที่กิจการได้ร่วมก่อต้ังกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม  

แต่กิจการไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  29 (เช่น เน่ืองจากกิจการไม่ได้มี 
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ส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว ณ วันที่ในรายงาน) กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ดังต่อไปนี้  

27.1 กิจการก าหนดได้อย่างไรว่ากิจการใดเป็นกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวที่ตนร่วม

ก่อตั้ง 

27.2 รายไดจ้ากกิจการซึง่มีโครงสรา้งเฉพาะตัวเหล่านัน้ที่เกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน รวมถึงค าอธบิายเกี่ยวกบัประเภทของรายได้ที่แสดง และ 

27.3 มูลค่าตามบัญชี (ณ เวลาที่โอน) ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่โอนไปให้แก่กิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวเหล่านั้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

28 กิจการต้องแสดงข้อมูลตามย่อหน้าที่ 27.2 และ 27.3 ในรูปแบบของตาราง ยกเว้นในกรณีที่

รูปแบบอื่นมีความเหมาะสมมากกว่า และต้องจัดประเภทกิจกรรมที่กิจการร่วมก่อต้ังตาม

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องด้วย (ดูย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข6) 

 

ลกัษณะของความเสีย่ง 

 

29 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีโดยสรุปในรูปแบบของตาราง ยกเว้นในกรณีที่รูปแบบอื่น 

มีความเหมาะสมมากกว่า  

29.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่กิจการรับรู้ในงบการเงินของตนซ่ึงเกี่ยวข้อง

กับส่วนได้เสียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน  

งบการเงินรวม 

29.2 ช่ือของรายการในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงรวมสนิทรัพย์และหน้ีสนิเหล่านั้นเข้าไว้ 

29.3 จ านวนผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดข้ึนจากการที่กิจการมีส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมถึงวิธีที่ใช้ในการหาจ านวน 

ผลขาดทุนสูงสุดน้ัน ทั้งน้ีหากกิจการไม่สามารถก าหนดจ านวนผลขาดทุนสูงสุดของ

กิจการจากการมีส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน  

งบการเงินรวมน้ันได้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลน้ัน 

29.4 การเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการซ่ึ ง

เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

กบัขาดทุนสงูสดุที่กจิการอาจได้รับจากกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว 

30 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ         

แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม และกิจการมีหรือเคยมีส่วนได้

เสียอยู่ในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ัน (ตัวอย่างเช่น ซ้ือสินทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดย

กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าว) ทั้งๆ ที่กิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องให้

การสนับสนุนดังกล่าว กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

30.1 ประเภทและจ านวนเงินของการสนับสนุน รวมถึงกรณีที่กิจการช่วยกิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวให้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน และ 
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30.2 เหตุผลของการให้การสนับสนุนดังกล่าว 

31 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความต้ังใจใดๆ ในปัจจุบันที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงิน

และด้านอื่นๆ แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมทั้ง 

ความต้ังใจที่จะช่วยกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวให้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินด้วย 
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ภาคผนวก ก  

ค านยิาม 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
 

รายไดจ้ากกิจการซ่ึงมี

โครงสรา้งเฉพาะตวั 

หมายถึง เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

รายได้จากกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตัว หมายรวมถึงแต่    

ไม่จ ากัดอยู่เพียงค่าธรรมเนียมทั้งที่ เกิดข้ึนเป็นประจ าและไม่

ประจ า ดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่า

หรือการตัดรายการส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว 

และผลก าไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์และหน้ีสินให้แก่

กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว เป็นต้น 

ส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น  หมายถึง เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

ส่วนได้เสยีในกิจการอื่น หมายถึง ความเกี่ยวพันทั้งที่เป็นไปตาม

สัญญา และไม่ใช่ตามสัญญาที่ มีผลท าให้กิจการมีฐานะเปิดต่อ     

ความผันแปรของผลตอบแทนจากการด าเนินงานของกจิการอื่น 

การมีส่วนได้เสยีในกิจการอื่นสามารถเหน็ได้จากแต่ไม่จ ากัดอยู่

เพียงการถือครองตราสารทุนหรือตราสารหน้ี  รวมถึงความ

เกี่ ยวพันในรูปแบบอื่ นๆ เช่น การให้เงินทุน การให้การ

สนับสนุนทางด้านสภาพคล่อง การเพ่ิมความน่าเช่ือถือ และการ

ค า้ประกนั เป็นต้น นอกจากน้ี ส่วนได้เสยีในกจิการอื่นยังรวมถึง

การที่กิจการมีอ านาจควบคุม หรือการควบคุมร่วมใน หรือมี

อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญเหนือกจิการอื่น อย่างไรกต็าม ไม่ถือว่า

กิจการมีส่วนได้เสียในกิจการอื่นเพียงเพราะว่ามีความสัมพันธ์

กนัในฐานะที่เป็นผู้ซ้ือและผู้ขายกนัตามปกติ  

ย่อหน้าที่  ข7 ถึง ข9 ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน 

กิจการอื่น ย่อหน้าที่ ข55 ถึง ข57 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ได้อธิบายเกี่ยวกับ

ความผันแปรของผลตอบแทน 

กิจการซ่ึงมีโครงสรา้ง

เฉพาะตวั 

หมายถึง กิจการที่ ถูกออกแบบมาเพ่ือให้สิทธิในการออกเสียงหรือ 

สิทธิอื่ นใดซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ได้เป็นปัจจัยหลัก 

ในการก าหนดว่าใครเป็นผู้ควบคุมกิจการ เช่น ก าหนดให้สิทธิ

ในการออกเสียงเกี่ ยวข้องกับงานด้านการบ ริหารเท่าน้ัน  

ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะถูกก าหนดโดยข้อตกลงตามสัญญา 
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ย่อหน้าที่ ข22 ถึง ข24 ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัว 

 

ค านิยามของค าศัพทด์ังต่อไปน้ีได้ระบุอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่  10 เร่ือง งบการเงินรวม และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  11 เร่ือง ร่วมการงาน  

และได้น ามาใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้น 

• บริษัทร่วม 

• งบการเงินรวม 

• การควบคุมกจิการ 

• วิธส่ีวนได้เสยี 

• กลุ่มกจิการ 

• กจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

• การร่วมการงาน 

• การควบคุมร่วม 

• การด าเนินงานร่วมกนั 

• การร่วมค้า 

• ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

• บริษัทใหญ่ 

• สทิธเิพ่ือการคุ้มครอง 

• กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

• งบการเงินเฉพาะกจิการ 

• หน่วยงานแยกต่างหาก 

• อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ 

• บริษัทย่อย 
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ภาคผนวก ข  

แนวทางปฏิบติั 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  ซึง่อธิบายแนวทางปฏิบัติของ 

ย่อหนา้ที ่1 ถึง 31 และมีความเทียบเท่ากบัส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

ข1 ตัวอย่างในภาคผนวกน้ีแสดงให้เห็นสถานการณ์สมมติ ถึงแม้ว่าบางแง่มุมของตัวอย่างอาจ

น าเสนอในรูปแบบตามความเป็นจริง ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรูปแบบ

ข้อเท็จจริงบางอย่างจะต้องน ามาประเมินเมื่ อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  12  

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีในกจิการอื่น มาประยุกต์ใช้ 

 

การรวมขอ้มูล (ย่อหนา้ที ่4) 
 

ข2 ในแต่ละสถานการณ์ กจิการต้องตัดสนิใจว่า ควรจะแสดงรายละเอยีดของข้อมูลมากน้อยเพียงใด

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน ควรจะให้ความส าคัญกับแง่มุมต่างๆ ของ

ข้อก าหนดมากน้อยเพียงใด และควรจะรวมข้อมูลอย่างไร ทั้งน้ีเป็นความจ าเป็นที่ต้องท าให้เกิด

ความสมดุลระหว่างการจัดท างบการเงินที่ให้รายละเอียดมากเกินไปจนอาจไม่เกิดประโยชน์แก่

ผู้ใช้งบการเงิน และการรวมข้อมูลเข้าด้วยกนัมากเกนิไปจนท าให้ข้อมูลถูกบดบังไป 

ข3 กิจการอาจรวมการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ส าหรับส่วนได้เสียในกิจการที่มีความคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน หากการรวมข้อมูลน้ันสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลและข้อก าหนดในย่อหน้าที่  ข4 และไม่ท าให้ข้อมูลที่

น าเสนอน้ันถูกบดบัง ทั้งน้ี กิจการต้องเปิดเผยถึงวิธีการที่ใช้ในการรวมส่วนได้เสียในกิจการที่มี

ความคล้ายคลึงกนัเข้าไว้ด้วยกนั 

ข4 กจิการต้องแสดงข้อมูลส าหรับส่วนได้เสยีในกจิการดังต่อไปนี้แยกจากกนั 

ข4.1 บริษัทย่อย 

ข4.2 การร่วมค้า 

ข4.3 การด าเนินงานร่วมกนั 

ข4.4 บริษัทร่วม และ 

ข4.5 กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ข5 ในการก าหนดว่ากิจการควรจะรวมข้อมูลเข้าด้วยกันหรือไม่น้ัน กิจการต้องพิจารณาข้อมูลทั้งใน 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับลักษณะของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันของ 

แต่ละกิจการที่จะน าข้อมูลมารวมกัน รวมไปถึงความส าคัญของแต่ละกิจการที่มีต่อกิจการที่  

เสนอรายงาน กิจการต้องน าเสนอการเปิดเผยข้อมูลเพ่ืออธิบายลักษณะและขอบเขตของส่วนได้

เสยีของกจิการในกจิการอื่นเหล่านั้นให้แก่ผู้ใช้งบการเงินอย่างชัดเจน 
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ข6 ตัวอย่างของระดับในการรวมข้อมูลในแต่ละประเภทของกิจการตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ ข4 ที่ถือ

ว่าเหมาะสมมีดังน้ี  

ข6.1 ลักษณะของกจิกรรม (เช่น กจิการที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัยและพัฒนา กิจการที่เกี่ยวข้อง

กบัการแปลงลูกหน้ีบัตรเครดิตเป็นหลักทรัพย์) 

ข6.2 ประเภทอุตสาหกรรม 

ข6.3 ภมูิศาสตร์ (เช่น ประเทศ หรือภมูิภาค) 

 

ส่วนไดเ้สียในกิจการอืน่ 
 

ข7 ส่วนได้เสียในกิจการอื่น หมายถึง ความเกี่ยวพันทั้งที่เป็นไปตามสัญญาและไม่ใช่ตามสัญญาที่มี

ผลท าให้กิจการมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการด าเนินงานของกิจการอื่น            

การพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของกิจการอื่นน้ันอาจช่วยให้กิจการที่เสนอ

รายงานประเมินได้ว่ากิจการมีส่วนได้เสียในกิจการอื่นน้ันหรือไม่ และกิจการจะต้องเปิดเผย

ข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีหรือไม่ การประเมินดังกล่าว

ต้องรวมถึงการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่กิจการอื่นน้ันได้ถูกออกแบบให้ก่อข้ึนและความเสี่ยงที่

กจิการอื่นนั้นถูกออกแบบให้ส่งผ่านไปยังกจิการที่เสนอรายงานและผู้อื่นด้วย  

ข8 โดยทั่วไป กจิการที่เสนอรายงานมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการด าเนินงาน

ของกิจการอื่นอันเน่ืองมาจากการถือตราสาร (เช่น ตราสารทุนหรือตราสารหน้ีที่ออกโดยกิจการอื่น

น้ัน) หรือจากการมีความเกี่ยวพันอื่นที่รับเอาความผันแปรเข้าไว้ ตัวอย่างเช่น สมมติให้กิจการ

ซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวมีเงินให้กู้อยู่กลุ่มหน่ึง ซ่ึงกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ีได้ท า     

สัญญาแลกเปล่ียนความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ี (credit default swap) ของเงินให้กู้น้ีกับอีก

กจิการหน่ึง (กิจการที่เสนอรายงาน) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ีดอกเบ้ียและ

เงินต้นของเงินให้กู้ยืมน้ัน ดังน้ัน กจิการที่เสนอรายงานมีความเกี่ยวพันที่ท  าให้กจิการมีฐานะเปิดต่อ 

ความผันแปรของผลตอบแทนจากการด าเนินงานของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าว 

เน่ืองจากสัญญาแลกเปล่ียนความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ีน้ันได้รับเอาความผันแปรของ

ผลตอบแทนของกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าวไว้ 

ข9 ตราสารบางอย่างได้ถูกออกแบบเพ่ือโอนความเสี่ยงจากกิจการที่เสนอรายงานไปยังกิจการอื่น  

ท าให้กิจการอื่นประสบกบัความผันแปรของผลตอบแทนที่จะได้รับ แต่โดยปกติจะไม่ท าให้กจิการ

ที่เสนอรายงานมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการด าเนินงานของกิจการอื่น 

ไปด้วย ตัวอย่างเช่น สมมติให้กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวได้จัดตั้งขึ้ นเพ่ือเปิดโอกาสด้าน 

การลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ ฮ (กิจการ ฮ 

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการใดๆ ที่เข้าร่วมข้อตกลงน้ัน) โดยกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ี

ระดมทุนจากผู้ลงทุนเหล่าน้ันโดยการออกตราสารที่อ้างองิกบัความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ ฮ 

(ตราสารที่อ้างอิงกับเครดิต) แล้วน าเงินที่ได้รับน้ันไปลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มี

ความเสี่ยง อย่างไรกต็าม กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าวได้รับฐานะเปิดต่อความเสี่ยง
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ด้านเครดิตของกิจการ ฮ โดยการเข้าไปท าสัญญาแลกเปล่ียนความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ี

กับคู่สัญญารายหน่ึง ซ่ึงท าให้กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ีได้รับฐานะเปิดต่อความเสี่ยง   

ด้านเครดิตของกิจการ ฮ เพ่ือแลกเปล่ียนกับการได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมจาก

คู่สัญญาดังกล่าว ดังน้ัน จึงท าให้ผู้ลงทุนในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวได้รับผลตอบแทน     

ที่สูงข้ึน ซ่ึงประกอบไปด้วย ผลตอบแทนจากกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินของกจิการซ่ึงมีโครงสร้าง

เฉพาะตัวและค่าธรรมเนียมรับจากสัญญาแลกเปล่ียนความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ี   

คู่สัญญาดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวพันกับกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวผู้ซ่ึงเป็นเหตุต้องให้

คู่สัญญาน้ันมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการด าเนินงานของกิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัว เน่ืองจากสัญญาแลกเปล่ียนความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ีได้โอนความ

ผันแปรไปให้แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวแล้ว  แทนที่จะรับเอาความผันแปรของ

ผลตอบแทนของกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ัน 

 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปส าหรบับริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วม (ย่อหนา้ที่ 12 

และ 21) 
 

ข10 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับบริษัทย่อยแต่ละรายที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มี

สาระส าคัญต่อกจิการที่เสนอรายงานดังต่อไปน้ี  

ข10.1 เงินปันผลที่จ่ายให้กบัส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ข10.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ก าไรหรือขาดทุน และกระแสเงินสด

ของบริษัทย่อย ที่สามารถท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงส่วนได้เสียในกิจกรรมและ 

กระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ตัวอย่างของ

ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียงสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียน หน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียน รายได้ ก าไรหรือขาดทุน และก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม เป็นต้น 

ข11 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปตามที่ ก  าหนดในย่อหน้าที่  ข10.2 ต้องแสดงด้วยจ านวนก่อน 

การตัดรายการระหว่างกนั 

ข12 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีส าหรับการร่วมค้าและบริษัทร่วมแต่ละรายที่มีสาระส าคัญต่อ

กจิการที่เสนอรายงาน  

ข12.1 เงินปันผลรับจากการร่วมค้าหรือจากบริษัทร่วม 

ข12.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม (ดูย่อหน้าที่ ข14 และ  

ข15) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงรายการดังต่อไปนี้   

ข12.2.1 สนิทรัพย์หมุนเวียน 

ข12.2.2 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ข12.2.3 หน้ีสนิหมุนเวียน 

ข12.2.4 หน้ีสนิไม่หมุนเวียน 
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ข12.2.5 รายได้ 

ข12.2.6 ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ข12.2.7 ก าไรหรือขาดทุนหลังภาษีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก 

ข12.2.8 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ข12.2.9 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

ข13 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุปที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ ข12 กิจการต้อง

เปิดเผยจ านวนเงินของรายการดังต่อไปน้ีส าหรับการร่วมค้าแต่ละรายที่มีสาระส าคัญต่อกิจการที่

เสนอรายงาน  

ข13.1 เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดที่รวมอยู่ในรายการในย่อหน้าที่ ข12.2.1 

ข13.2 หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น และประมาณการ

หน้ีสนิ) ที่รวมอยู่ในรายการในย่อหน้าที่ ข12.2.3 

ข13.3 หน้ีสนิทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น และประมาณการ

หน้ีสนิ) ที่รวมอยู่ในรายการในย่อหน้าที่ ข12.2.4 

ข13.4 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

ข13.5 รายได้ดอกเบี้ ย 

ข13.6  ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 

ข13.7  ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้ 

ข14  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปที่แสดงตามย่อหน้าที่ ข12 และ ข13 ต้องเป็นจ านวนเงินที่รวมอยู่ใน        

งบการเงินของการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมที่ จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     

(ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกิจการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมดังกล่าว) ในกรณีที่กิจการ

บันทึกบัญ ชีส่วนได้ เสียของกิจการในการร่วมค้าหรือบ ริษัทร่วมโดยใช้ วิธี ส่วนได้ เสีย  

กจิการจะต้องปฏบัิติดังน้ี 

ข14.1 จ านวนที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินน้ัน ต้องได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้สะท้อนถึงรายการปรับปรุงที่

ได้จัดท าขึ้ นโดยกิจการเพ่ือการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย  เช่น การปรับปรุง    

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ และการปรับปรุงเกี่ยวกบัความแตกต่างของนโยบายการบัญชี 

ข14.2 กจิการต้องแสดงการกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับ

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสยีของกจิการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม 

ข15 ในกรณีดังต่อไปน้ี กิจการอาจแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ ข12 และ  

ข13 โดยยึดถืองบการเงินของการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมได้หาก 

ข15.1 กิจการวัดมูลค่าส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และ 

ข15.2 การร่วมค้าหรือบริษัทร่วมน้ันไม่ได้จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน และการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติหรือต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่เกนิควร 
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ในกรณีดังกล่าว กจิการต้องเปิดเผยหลักเกณฑท์ี่ใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

ข16 กจิการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียของกจิการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม

แต่ละรายที่ไม่มีสาระส าคัญซ่ึงกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย นอกจากน้ี กิจการต้อง

เปิดเผยจ านวนรวมของส่วนแบ่งของกิจการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมในรายการดังต่อไปน้ี

แยกจากกนั 

ข16.1 ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ข16.2 ก าไรหรือขาดทุนหลังภาษีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก 

ข16.3 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ข16.4 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

ทั้งน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับการร่วมค้าและบริษัทร่วมแยกจากกนั 

ข17 เมื่อส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย ในการร่วมค้า หรือในบริษัทร่วม (หรือส่วนหน่ึงของ 

ส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า หรือในบริษัทร่วม) ซ่ึงได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้ 

เพ่ือขาย (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  

เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก กิจการไม่ต้องเปิดเผย

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมน้ันตามที่ก  าหนดใน 

ย่อหน้าที่ ข10 ถึง ข16 

 

ภาระผูกพนัส าหรบัการร่วมคา้ (ย่อหนา้ที ่23.1) 
 

ข18 กิจการต้องเปิดเผยภาระผูกพันทั้งหมดที่กิจการมีแต่ยังไม่ได้รับรู้ ณ วันที่ที่รายงาน (รวมถึง 

ส่วนแบ่งของกจิการในภาระผูกพันที่มีร่วมกนักบัผู้ลงทุนรายอื่นที่มีการควบคุมร่วมในการร่วมค้า) 

ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสยีของกจิการในการร่วมค้า ทั้งน้ี ภาระผูกพัน หมายถึง ภาระที่อาจท าให้

กจิการต้องสญูเสยีกระแสเงินสดหรือทรัพยากรอื่นไปในอนาคต 

ข19 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้ที่อาจท าให้กิจการต้องสูญเสียกระแสเงินสดหรือทรัพยากรอื่นไปใน

อนาคตน้ันรวมถึงรายการดังต่อไปนี้  

ข19.1 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการที่จะต้องให้การสนับสนุนเงินทุนหรือทรัพยากรอื่น          

อนัเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น  

ข19.1.1 ข้อตกลงหรือสัญญาเข้าซ้ือการร่วมค้า (ตัวอย่างเช่น ก าหนดให้กิจการต้อง

สนับสนุนเงินทุนตามระยะเวลาที่ก  าหนด) 

ข19.1.2 โครงการที่ต้องใช้ทุนสงูซ่ึงด าเนินการโดยการร่วมค้า 

ข19.1.3 ภาระผูกพันในการซ้ือโดยไม่มีเง่ือนไขซ่ึงอุปกรณ์ สินค้า หรือบริการที่กจิการ

ได้ผูกมัดที่จะซ้ือจากหรือในนามของการร่วมค้า 

ข19.1.4 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการที่จะต้องให้กู้ยืมเงินหรือให้การสนับสนุน        

ด้านการเงินอื่นแก่การร่วมค้า 
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ข19.1.5 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการที่จะต้องให้ทรัพยากรอื่นแก่การร่วมค้า 

เช่น สนิทรัพย์หรือบริการ  

ข19.1.6 ภาระผูกพันอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับรู้ ที่ เกี่ยวข้องกับการร่วมค้าซ่ึงไม่สามารถ

ยกเลิกได้ 

ข19.2 ภาระผูกพันที่ ยังไม่ได้ รับ รู้จากการที่ ต้องซ้ือ ส่วนได้ เสียในความเป็นเจ้าของ  

(หรือส่วนหน่ึงของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ) ในการร่วมค้าจากบุคคลหรือกิจการอื่น 

หากเหตุการณ์บางอย่างเกดิขึ้นหรือไม่เกดิขึ้นในอนาคต 

ข20 ข้อก าหนดและตัวอย่างในย่อหน้าที่  ข18 และ ข19 แสดงให้เห็นถึงการเปิดเผยข้อมูล 

บางลักษณะตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผย

ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

 

ส่วนไดเ้สียในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม (ย่อหนา้ที ่

24 ถงึ 31) 
 

กิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวั 

 

ข21 กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว คือ กิจการที่ ถูกออกแบบมาเพ่ือให้สิทธิในการออกเสียงหรือ 

สิทธิอื่นใดซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการก าหนดว่าใครเป็นผู้ควบคุม

กจิการ เช่น ก าหนดให้สทิธใินการออกเสยีงเกี่ยวข้องกบังานด้านการบริหารเทา่น้ัน ส่วนกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องจะถูกก าหนดโดยข้อตกลงตามสญัญา 

ข22 กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวมักมีลักษณะหรือคุณสมบัติดังต่อไปนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 

ข22.1 มีกจิกรรมที่จ ากดั 

ข22.2 มีวัตถุประสงค์ที่แคบและระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น เพ่ือท าให้การเช่าได้รับประโยชน์ 

ด้านภาษีอากรสูงสุด เพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือจัดหาแหล่งทุน

หรือเงินทุนให้กับกิจการ หรือเพ่ือหาโอกาสในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนโดยการโอน

ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ของกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว

น้ันไปยังผู้ลงทุน 

ข22.3 มีทุนในจ านวนที่ไม่เพียงพอที่จะท าให้กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ันด าเนิน

กจิกรรมของตนได้หากปราศจากการสนับสนุนทางการเงินเพ่ิมเติม 

ข22.4 มีการจัดหาเงินในรูปแบบของการออกตราสารที่อ้างอิงกับสัญญาต่างๆ ให้แก่ผู้ลงทุน  

ซ่ึงท าให้เกดิการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านอื่นๆ (กลุ่ม (tranches)) 

ข23 ตัวอย่างของกจิการที่ถือว่าเป็นกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว มีดังน้ี 

ข23.1 กจิการเพ่ือการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitisation vehicles) 

ข23.2 กจิการที่จัดหาเงินโดยมีสนิทรัพย์หนุนหลัง (asset-backed financings) 

ข23.3  กองทุนเพ่ือการลงทุนบางประเภท 
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ข24 กิจการที่ ถูกควบคุมโดยสิทธิในการออกเสียงไม่ถือว่าเป็นกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว  

เพียงด้วยเหตุที่ว่ากจิการน้ันได้รับเงินทุนจากบุคคลที่สามเน่ืองจากการปรับโครงสร้างกจิการ 

 

ลกัษณะของความเสี่ยงจากการมีส่วนไดเ้สียในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ได้

รวมอยู่ในงบการเงินรวม (ย่อหนา้ที ่29 ถงึ 31) 

 

ข25 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 29 ถึง 31 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

เพ่ิมเติมที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 24.2 

ข26 ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของข้อมูลเพ่ิมเติมที่อาจจ าเป็นส าหรับการประเมินความเสี่ยงที่กิจการ 

มีฐานะเปิดต่อการมีส่วนได้เสยีในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

ข26.1 เง่ือนไขของข้อตกลงที่ก  าหนดให้กิจการต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่กิจการ 

ซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม (เช่น ข้อตกลงการให้ 

สภาพคล่องทางการเงิน หรือภาระผูกพันที่จะต้องซ้ือสินทรัพย์จากกิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตั ว  ห รือที่ จะต้องให้การสนับสนุนด้ านการเงินหากอันดับ             

ความน่าเช่ือถือลดลงถึงระดับหน่ึง เป็นต้น) และรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้  

ข26.1.1 ค าอธิบายของเหตุการณ์หรือสถานการณ์แวดล้อมที่อาจท าให้กิจการที่เสนอ

รายงานน้ันมีฐานะเปิดต่อการขาดทุน 

ข26.1.2 มีเง่ือนไขซ่ึงจ ากดัภาระผูกพันดังกล่าวหรือไม่ 

ข26.1.3 มีบุคคลหรือกจิการอื่นที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินอกีหรือไม่ ซ่ึงในกรณีที่

มีบุคคลหรือกจิการอื่นให้การสนับสนุนอยู่ จะต้องพิจารณาว่าภาระผูกพันใน

การสนับสนุนด้านการเงินของกิจการที่ เสนอรายงานได้รับการจัดล าดับ

อย่างไรเมื่อเปรียบเทยีบกบัการสนับสนุนจากบุคคลหรือกจิการอื่น 

ข26.2 ผลขาดทุนของกิจการซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลารายงานซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 

ส่วนได้เสยีของกิจการในกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ข26.3 ประเภทของรายได้ที่กิจการได้รับในระหว่างรอบระยะเวลารายงานอันเน่ืองมาจาก 

ส่วนได้เสยีของกิจการในกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ข26.4 กิจการต้องแบกรับขาดทุนของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน  

งบการเงินรวมก่อนบุคคลหรือกิจการอื่นหรือไม่ จ านวนขาดทุนสูงสุดที่กิจการต้อง 

แบกรับ และให้แสดงล าดับที่และจ านวนขาดทุนที่อาจต้องแบกรับโดยผู้อื่นซ่ึงมีส่วนได้

เสียในล าดับที่ต ่ากว่าส่วนได้เสียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้

รวมอยู่ในงบการเงินรวม (หากเกี่ยวข้อง) 

ข26.5 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัข้อตกลงการให้สภาพคล่อง การค า้ประกนั หรือภาระผูกพันอื่นที่มี

กบับุคคลภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมหรือความเสี่ยงของส่วนได้เสีย

ของกจิการในกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 
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ข26.6 ความยุ่งยากที่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมได้

ประสบจากการจัดหาเงินให้กบักจิกรรมของกจิการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

ข26.7 รูปแบบของการจัดหาเงินทุนของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน 

งบการเงินรวม (เช่น ตราสารหน้ีพาณิชย์ หรือตั๋วเงินระยะปานกลาง) และอายุของ

เงินทุนโดยเฉล่ีย ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงการวิเคราะห์อายุของสินทรัพย์และเงินทุน

ของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม  หากกิจการ

ดังกล่าวใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นเพ่ือจัดหาสนิทรัพย์ที่มีอายุยาว 
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ภาคผนวก ค  

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซึง่มีความเทียบเท่ากบัส่วนอื่น

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 

ค1 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ น้ีกับงบการเงินส าหรับ            

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

น าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

ค1ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค1ข กิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนได้เสียในกิจการอื่น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ  

(ที่ปรับปรุงในปี 2558)) ท าให้เกดิการปรับปรุงย่อหน้าที่ 2 ภาคผนวก ก และเพ่ิมย่อหน้าที่ 9ก 

ถึง 9ข 19ก ถึง 19ช 21ก และ 25ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสียในกิจการอื่น กจิการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

น าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

น้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ีและถือปฏบัิติตามการปรับปรุงทั้งหมด

ที่เกี่ยวข้องกบักิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทนุพร้อมกนั 

ค1ค กิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน : การถือปฏิบัติตามขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวม  

(ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 12  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น และมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 28  เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ที่ปรับปรุงในปี 2559)) ท าให้

เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 6 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

น าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย  

ค1ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน

กิจการอื่น (ที่ปรับปรุงในปี 2560) น้ี มีการเพ่ิมย่อหน้าที่ 5ก และปรับปรุงย่อหน้าที่ ข17 

กิจการต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงน้ีโดยใช้วิธีปรับย้อนหลังส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 66/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562  28 

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบาย

การบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

ค2 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค2ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค2ข การเปิดเผยข้อมูลที่ ก  าหนดในย่อหน้าที่  24 ถึง 31 และแนวทางปฏิบัติ ในย่อหน้าที่  ข21 ถึง ข26  

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่จ าเป็นต้องใช้กับงวดที่แสดงอยู่ก่อนหน้า 

รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ 

 

การอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน  
 

ค3 หากกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติแต่ยังไม่ได้น ามาตรฐาน  

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติการอ้างอิงใดๆ ถึงมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน  

 


