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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน่ 

 
 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น ซ่ึงเป็น 

ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

(IFRS 12 : Disclosure of Interests in Other Entities (Bound volume 2016 Consolidated without 

early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 

6 และ ค1ค และการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น  
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

บทนาํ บทนาํ 1 

วตัถุประสงค ์ 1 

การบรรลุวตัถุประสงค ์ 2 

ขอบเขต 5 

ดุลยพินจิและขอ้สมมติทีมี่นยัสําคญั 7 

สถานะของกิจการทีดํ่าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน 9ก 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย 10 

ส่วนไดเ้สียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

อํานาจควบคุม 12 

ลกัษณะและขอบเขตของขอ้จํากดัทีมี่นยัสําคญั 13 

ลกัษณะของความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้ง

เฉพาะตวัซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม 14 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ใน

บริษทัย่อยโดยไม่ทําใหกิ้จการสูญเสียการควบคุม  18 

ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 19 

ส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อยที่มิได ้นํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม

(กิจการทีด่ําเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน) 19ก 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมการงานและในบริษทัร่วม 20 

ลกัษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วม     

การงานและในบริษทัร่วม 21 

ความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 23 

ส่วนไดเ้สียในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 24 

ลกัษณะของส่วนไดเ้สีย 26 

ลกัษณะของความเสีย่ง 29 

ภาคผนวก  

ก คํานยิาม  

ข แนวทางปฏิบติั  

ค วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนได้

เสียในกิจการอื่น ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 31 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญ

เท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการสาํคัญ คาํนิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็น

คร้ังแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตวัอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้อกาํหนดของ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 

2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

บทนาํ 
 

บทนาํ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

เกี่ยวกับส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น ให้ถือปฏิบัติกับกิจการซ่ึงมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย  

ในการร่วมการงาน  ในบริษัทร่วม หรือในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน 

งบการเงินรวม  

บทนาํ 2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนําไปใช้

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

  

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  
 

บทนาํ 3 ผู้ใช้งบการเงินจํานวนมากได้เรียกร้องมาโดยตลอดให้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับส่วนได้เสียของกิจการที่เสนอรายงานในกิจการอื่น เพ่ือช่วยให้ทราบถึงกาํไรหรือ

ขาดทุนและกระแสเงินสดที่เป็นของกิจการที่เสนอรายงาน และเพ่ือช่วยในการหามูลค่าของ

เงินลงทุนในปัจจุบันหรือในอนาคตของกจิการที่เสนอรายงานได้ 

บทนาํ 4 ผู้ใช้งบการเงินได้เน้นถึงความจาํเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ดีข้ึนเกี่ยวกับบริษัทย่อยซ่ึงรวมอยู่ใน 

งบการเงินรวม รวมถึงส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมการงานและในบริษัทร่วมซ่ึงไม่ได้

รวมอยู่ในงบการเงินรวมแต่กจิการมีความสมัพันธพิ์เศษกบักจิการเหล่าน้ัน 

บทนาํ 5 วิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกที่เกิดข้ึนในปี 2550 ได้ช้ีให้เห็นถึงการขาดความโปร่งใส

เกี่ยวกับความเสี่ยงซ่ึงกิจการที่เสนอรายงานมีฐานะเปิดต่อความเกี่ยวพันที่กิจการมีกับกิจการ

ซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว รวมทั้งกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวที่กจิการที่เสนอรายงานร่วมก่อต้ัง 

บทนาํ 6 เพ่ือตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งบการเงินและผู้อื่นรวมทั้งผู้นํากลุ่ม G20 และ

คณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Board) คณะกรรมการมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศจึงได้ตัดสินใจออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  

ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีในกจิการอื่น เพ่ือให้มีการเปิดเผยข้อมูล
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เกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่นที่ดีข้ึนเม่ือกิจการที่เสนอรายงานมีความสัมพันธ์พิเศษกับ

กจิการอื่นเหล่าน้ัน  

บทนาํ 7 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศจึงถือโอกาสรวบรวมและจัดทาํข้อกาํหนด

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม และกิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมให้มีความสอดคล้องต้องกัน และรวม

ข้อกาํหนดเหล่าน้ันไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับเดียวกัน ทั้งน้ี 

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศได้สังเกตว่าข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูล

ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ มีความซํา้ซ้อน

กันในหลายเร่ือง และกรรมการหลายท่านยังมีความเห็นว่าข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูล

สาํหรับส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมน้ัน 

ไม่ควรรวมอยู่ในมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทาํงบการเงินรวม ดังน้ัน คณะกรรมการมาตรฐาน 

การบัญชีระหว่างประเทศจึงสรุปว่าการรวมมาตรฐานที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับ 

ส่วนได้เสียในกิจการอื่นเข้าไว้ด้วยกันจะทําให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และกิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมได้ดีย่ิงข้ึน 

 

หลกัการสําคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  
 

บทนาํ 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ 

งบการเงินประเมินเร่ืองดังต่อไปน้ีได้ 

8.1 ลักษณะของส่วนได้เสยีของกจิการในกจิการอื่นและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และ 

8.2 ผลกระทบของส่วนได้เสียเหล่าน้ันที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ 

กระแสเงินสดของกจิการ 

 

ขอ้กําหนดทัว่ไป 
 

บทนาํ 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลโดยให้

กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือทาํให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ  

9.1 เข้าใจถึง 

9.1.1 ดุลยพินิจและข้อสมมติที่ มี นัยสําคัญ (รวมทั้ งการเปล่ียนแปลงของ 

ดุลยพินิจและข้อสมมติเหล่าน้ัน) ซ่ึงกิจการใช้ในการระบุลักษณะของ 

ส่วนได้เสียของกิจการในกิจการอื่นหรือในการงานอื่น (ซ่ึงกล่าวคือ  

การควบคุม การควบคุมร่วม หรือ การมีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญ) และที่ใช้

ในการระบุประเภทของการร่วมการงานที่กจิการมีส่วนได้เสยี และ 
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9.1.2 ส่วนได้เสยีในกจิกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกจิการที่เป็นของส่วนได้เสยี

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม และ  

9.2 ประเมิน 

9.2.1 ลักษณะและขอบเขตของข้อจํากัดที่มีนัยสาํคัญเกี่ยวกับความสามารถของ

กิจการในการเข้าถึงหรือใช้สินทรัพย์ และการจ่ายชําระหน้ีสินของกลุ่ม

กจิการ 

9.2.2 ลักษณะและการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงที่เกี่ยวเน่ืองกับส่วนได้เสียของ

กจิการในกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม  

9.2.3 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสร้าง

เฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม และลักษณะและการเปล่ียนแปลง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวเน่ืองกบัส่วนได้เสียน้ัน 

9.2.4 ลักษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนได้เสียของกิจการใน 

การร่วมการงานและในบริษัทร่วม รวมทั้งลักษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวเน่ือง

กบัส่วนได้เสยีน้ัน 

9.2.5 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 

ของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยโดยไม่ทาํให้สญูเสยีการควบคุม และ 

9.2.6 ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงาน 

บทนาํ 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดข้อมูลข้ันตํ่าที่กิจการต้องเปิดเผย แต่หาก 

การเปิดเผยข้อมูลข้ันตํ่าตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ียังไม่          

เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลแล้ว กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่

จาํเป็นเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์น้ันได้ 

บทนาํ 11 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกําหนดให้กิจการต้องพิจารณาระดับของ

รายละเอียดที่จาํเป็นของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ และ

ต้องพิจารณาว่าควรให้ความสําคัญกับข้อกําหนดแต่ละข้อในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ี กิจการต้องทาํการรวมหรือแยกการเปิดเผยข้อมูล

เพ่ือทาํให้ข้อมูลซ่ึงเป็นประโยชน์ ไม่ถูกบดบังด้วยรายละเอยีดที่ไม่มีนัยสาํคัญในปริมาณมาก

หรือจากการนาํรายการที่มีลักษณะที่แตกต่างกนัไปรวมเข้าไว้ด้วยกนั 

บทนาํ 12 กิจการทีด่าํเนินธุรกิจดา้นการลงทนุ (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน

กิจการอื่น  และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะ

กจิการ (เม่ือมีการประกาศใช้)) ได้กาํหนดข้อยกเว้นสาํหรับหลักการที่ว่าบริษัทย่อยทั้งหมด

ต้องนาํมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตามที่กล่าวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) การปรับปรุงน้ี
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ให้คาํนิยามของกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน และกาํหนดให้บริษัทใหญ่ที่เป็นกิจการที่

ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่าน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) (หรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง 

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณีที่มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ยังไม่

นาํมาถือปฏบัิติ) แทนการรวมบริษัทย่อยเหล่าน้ันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การปรับปรุงดังกล่าวยังได้นําเสนอข้อกาํหนดใหม่ในการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับกิจการที่

ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี และในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้)  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับส่วนไดเ้สียในกิจการอืน่ 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อกําหนดใหกิ้จการเปิดเผยขอ้มูล

เพือ่ช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินประเมินเรือ่งดงัต่อไปนี้ ได ้

1.1 ลกัษณะของส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการอ่ืนและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง และ  

1.2 ผลกระทบของส่วนไดเ้สียเหล่านั้นที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแส

เงินสดของกิจการ 

 

 การบรรลุวตัถุประสงค ์
 

2 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 1 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

2.1 ดุลยพินิจและข้อสมมติที่สาํคัญซ่ึงกจิการใช้ในการกาํหนด 

2.1.1 ลักษณะของส่วนได้เสยีของกจิการในกจิการอื่นหรือในการงานอื่น  

2.1.2 ประเภทของการร่วมการงานที่กจิการมีส่วนได้เสยี (ย่อหน้าที่ 7 ถึง 9) 

2.1.3 กจิการเป็นไปตามคาํนิยามของกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน (หากกจิการเป็น

กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน) (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 กิจการซึง่มีโครงสรา้งเฉพาะตัวที่ไม่ถูกควบคุมโดยกิจการ (กิจการซ่ึงมีโครงสร้าง

เฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม) (ย่อหน้าที่ 24 ถึง 31) 

3 หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ไม่ทาํให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 

ย่อหน้าที่ 1 แล้ว กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลที่จาํเป็นเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์น้ันได้ 

4 กิจการต้องพิจารณาระดับของรายละเอียดของข้อมูลที่จาํเป็นต้องเปิดเผยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ตามที่กล่าวไว้ และต้องพิจารณาว่าควรให้ความสาํคัญกับข้อกาํหนดแต่ละข้อในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ี กิจการต้องทาํการรวมหรือแยกการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือทาํให้

ข้อมูลซ่ึงเป็นประโยชน์ไม่ถูกบดบังด้วยรายละเอียดที่ไม่มีนัยสาํคัญในปริมาณมากหรือจากการนาํ

รายการที่มีลักษณะที่แตกต่างกนัไปรวมเข้าไว้ด้วยกนั (ดูย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข6) 
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ขอบเขต 
 

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องถือปฏิบัติกับกิจการซ่ึงมีส่วนได้เสียในกิจการ

ดังต่อไปน้ี 

5.1 บริษัทย่อย 

5.2 การร่วมการงาน (กล่าวคือการดาํเนินงานร่วมกนั หรือ การร่วมค้า) 

5.3 บริษัทร่วม 

5.4 กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ให้ถือปฏบัิติกบั 

6.1 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน หรือโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

ซ่ึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์

ของพนกังาน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

6.2 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้) อย่างไรกต็าม  

6.2.1 หากกิจการมีส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน 

งบการเงินรวม โดยที่กิจการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพียงอย่างเดียว 

ในการจัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ ให้กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อ

หน้าที่ 24 ถึง 31  

6.2.2 กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่จัดทาํงบการเงินโดยที่บริษัทย่อยทั้งหมดของ

กิจการถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่กาํหนดไว้ในย่อ

หน้าที่ 31 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจการ 

ที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่ถูกกาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี  

6.3 ส่วนได้เสียที่ถือโดยกิจการที่เข้าร่วมการงานแต่ไม่ได้มีการควบคุมร่วมในการร่วมการงาน 

ยกเว้นในกรณีที่ ส่วนได้เสียน้ันส่งผลให้กิจการน้ันมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือ 

การร่วมการงาน หรือเป็นส่วนได้เสยีในกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว 

6.4 ส่วนได้เสียในกิจการอื่นที่บันทกึบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) อย่างไรกต็าม ในกรณีตามที่กล่าวต่อไปน้ี 

กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

6.4.1 เม่ือส่วนได้เสียน้ันเป็นส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่วัดมูลค่าด้วย 

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ 

6.4.2 เม่ือส่วนได้เสียน้ันเป็นส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่

ในงบการเงินรวม 
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ดุลยพินจิและขอ้สมมติทีมี่นยัสําคญั 
 

7 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัดุลยพินิจและขอ้สมมติที่มีนยัสําคญั (รวมทั้งการเปลีย่นแปลง

ของดุลยพนิจิและขอ้สมมติเหล่านั้น) ทีกิ่จการใชใ้นการกําหนด 

7.1 ว่ากิจการมีการควบคุมกิจการอื่น กล่าวคือผูไ้ดร้บัการลงทุนตามที่กล่าวในย่อหนา้ที ่5 และ 6 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

7.2 ว่ากิจการมีการควบคุมร่วมในการงาน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเหนอืกิจการอื่น และ  

7.3 ประเภทของการร่วมการงาน (กล่าวคือ เป็นการดําเนินงานร่วมกนั หรือ การร่วมคา้)    

หากการร่วมการงานดงักล่าวไดจ้ัดตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

8 ดุลยพินิจและข้อสมมติที่มีนัยสําคัญที่ ต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 7 น้ันรวมถึงดุลยพินิจและ 

ข้อสมมติซ่ึงกิจการใช้เม่ือข้อเทจ็จริงหรือสถานการณ์แวดล้อมได้เปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ 

ต้องเปล่ียนแปลงข้อสรุปว่ากิจการมีการควบคุม มีการควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญ

หรือไม่ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

9 เพ่ือให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 7 กิจการต้องเปิดเผยดุลยพินิจและข้อสมมติที่มีนัยสาํคัญซ่ึงกิจการใช้

ในการกาํหนดว่า 

9.1 กจิการไม่ได้ควบคุมกจิการอื่น ถึงแม้ว่ากจิการมีสทิธใินการออกเสยีงในกจิการอื่นเกนิกว่ากึ่งหน่ึง 

9.2 กจิการควบคุมกจิการอื่น ถึงแม้ว่ากจิการมีสทิธใินการออกเสยีงในกจิการอื่นน้อยกว่ากึ่งหน่ึง 

9.3 กิจการเป็นตัวแทนหรือตัวการ (ดูย่อหน้าที่ ข58 ถึง ข72 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

9.4 กิจการไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญ ถึงแม้ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่น

ตั้งแต่ร้อยละ 20 ข้ึนไป 

9.5 กจิการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญ ถึงแม้ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่นน้อยกว่าร้อย

ละ 20 

 

สถานะของกิจการทีดํ่าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน 
 

9ก เมื่อบริษทัใหญ่ไดพ้ิจารณาแลว้ว่าเป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจดา้นการลงทุนตามย่อหนา้ที่ 27 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม 

(เมื่อมีการประกาศใช)้ กิจการที่ดําเนินธุรกิจดา้นการลงทุนตอ้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั 

ดุลยพนิจิและขอ้สมมติทีสํ่าคญัซ่ึงกิจการใชใ้นการพิจารณาว่ากิจการเป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจ 

ดา้นการลงทุน หากกิจการที่ดําเนินธุรกิจดา้นการลงทุนไม่เข้าลกัษณะปกติของกิจการที ่

ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า (ดูย่อหนา้ที่ 28 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงินรวม (เมือ่มีการประกาศใช)้) 

กิจการตอ้งเปิดเผยเหตุผลทีทํ่าใหส้รุปไดว่้ากิจการยงัคงเป็นกิจการทีดํ่าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 
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9ข เม่ือกิจการกลายเป็นหรือสิ้นสุดการเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องเปิดเผย      

การเปล่ียนแปลงในสถานะของกิจการที่ดําเ นินธุรกิจด้านการลงทุนและเหตุผลสําหรับ 

การเปล่ียนแปลง นอกจากน้ี กิจการที่กลายเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องเปิดเผย

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสถานะที่มีต่องบการเงินสาํหรับงวดที่นาํเสนอ ซ่ึงรวมถึง 

9ข.1 มูลค่ายุติธรรมรวมของบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะซ่ึงทาํให้สิ้นสุดการนาํมารวม

ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

9ข.2 ผลกาํไรหรือขาดทุนรวม (หากมี) ซ่ึงคาํนวณตามย่อหน้าที่ ข101 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) และ 

9ข.3 รายการในกาํไรหรือขาดทุนซ่ึงมีการรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสถานะ     

(หากมิได้นาํเสนอแยกต่างหาก) 

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย 
 

10 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงทําใหผู้ใ้ชง้บการเงินรวมของกิจการสามารถ  

10.1 เขา้ใจถงึ 

10.1.1 ส่วนประกอบของกลุ่มกิจการ และ 

10.1.2 ส่วนไดเ้สียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็นของส่วนไดเ้สีย

ทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม (ย่อหนา้ที ่12) และ 

10.2 ประเมิน  

10.2.1 ลกัษณะและขอบเขตของขอ้จํากดัที่มีนยัสําคญัเกี่ยวกบัความสามารถของ

กิจการในการเขา้ถงึหรือใชสิ้นทรพัย ์และการจ่ายชําระหนี้ สินของกลุ่มกิจการ  

(ย่อหนา้ที ่13) 

10.2.2 ลกัษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวเนือ่งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการซ่ึงมี

โครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมทั้งการเปลีย่นแปลงของ 

ความเสีย่งนั้น (ย่อหนา้ที ่14 ถงึ 17)  

10.2.3 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อย

โดยไม่ทําใหกิ้จการสูญเสียการควบคุม (ย่อหนา้ที ่18) และ 

10.2.4 ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยไปในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน (ย่อหนา้ที ่19) 

11 ในกรณีที่งบการเงินของบริษัทย่อยที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงินรวมมีวันที่ในงบการเงินหรือ 

รอบระยะเวลาแตกต่างจากวันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินรวม (ดูย่อหน้าที่ ข92 และ ข93 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมี         

การประกาศใช้)) กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

11.1 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินของบริษัทย่อยน้ัน และ  

11.2 เหตุผลที่ใช้วันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินที่แตกต่างกนั 
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ส่วนไดเ้สียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอํานาจ

ควบคุม 
 

12 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายซ่ึงมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มี

สาระสาํคัญต่อกจิการที่เสนอรายงานดังต่อไปน้ี 

12.1 ช่ือของบริษัทย่อย 

12.2  สถานที่หลักในการประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย (และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง ในกรณีที่ 

ต่างจากสถานที่หลักในการประกอบธุรกจิ) 

12.3 สดัส่วนของส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 

12.4 สดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ในกรณีที่ต่างจาก

สดัส่วนของส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 

12.5 กาํไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่าง 

รอบระยะเวลารายงาน 

12.6 ยอดสะสมของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

12.7 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยน้ัน (ดูย่อหน้าที่ ข10) 

 

ลกัษณะและขอบเขตของขอ้จํากดัทีมี่นยัสําคญั 
 

13 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

13.1 ข้อจาํกัดที่มีนัยสาํคัญ (เช่น ข้อจาํกัดทางกฎหมาย ข้อจาํกัดตามสัญญา และข้อจาํกัดตาม

ข้อบังคับ) ที่ส่งผลต่อความสามารถของกิจการในการเข้าถึงหรือใช้สินทรัพย์ และการจ่ายชาํระ

หน้ีสนิของกลุ่มกจิการ ตัวอย่างเช่น 

13.1.1 ข้อจาํกัดซ่ึงส่งผลต่อความสามารถของบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยในการโอน (หรือ     

รับโอน) เงินสดหรือสนิทรัพย์อื่นให้กบักจิการอื่นภายในกลุ่มกจิการ 

13.1.2 การคํา้ประกนัหรือข้อกาํหนดอื่นซ่ึงอาจจาํกดัการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนทุนอื่นๆ 

หรือจาํกดัการให้ (หรือจ่ายชาํระเงิน) เงินกู้หรือเงินทดรองแก่ (หรือจาก) กิจการอื่น

ภายในกลุ่มกจิการ 

13.2 ลักษณะและขอบเขตของสิทธิเพ่ือการคุ้มครองซ่ึงทาํให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

สามารถจํากัดความสามารถของกิจการในการเข้าถึงหรือใช้สินทรัพย์ และการจ่ายชําระ

หน้ีสนิของกลุ่มกจิการได้อย่างมีนัยสาํคัญ (ตัวอย่างเช่น กาํหนดให้บริษัทใหญ่ต้องจ่ายชาํระ

หน้ีสินของบริษัทย่อยให้เสร็จสิ้ นก่อนที่จะจ่ายชําระหน้ีสินของตนเอง หรือ การเข้าถึง

สินทรัพย์หรือการจ่ายชําระหน้ีสินของบริษัทย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจากส่วนได้เสีย 

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมก่อน เป็นต้น) 

13.3 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินรวมที่ถูกจาํกัดการเข้าถึงหรือการใช้    

เน่ืองด้วยข้อจาํกดัเหล่าน้ัน 
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ลักษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้ง

เฉพาะตวัซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม 
 

14 กิจการต้องเปิดเผยเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาที่กาํหนดให้บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยต้องให้    

การสนับสนุนด้านการเงินแก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมถึง

เหตุการณ์หรือสถานการณ์แวดล้อมที่ทาํให้กิจการที่เสนอรายงานมีฐานะเปิดต่อการขาดทุน  

(เช่น ข้อตกลงการให้สภาพคล่องทางการเงิน หรือภาระผูกพันที่จะต้องซ้ือสินทรัพย์จากกิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัว หรือที่จะต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินหากอันดับความน่าเช่ือถือลดลงถึง

ระดับหน่ึง เป็นต้น) 

15 ในกรณีที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยรายหน่ึงรายใดให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ         

แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

(เช่น การซ้ือสินทรัพย์จากกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว หรือการซ้ือตราสารที่ออกโดยกิจการ

ดังกล่าว) ทั้งๆ ที่ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องให้การสนับสนุนเช่นน้ัน กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

15.1 ประเภทของรายการและจาํนวนเงินที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งสถานการณ์ที่บริษัทใหญ่หรือ

บริษัทย่อยช่วยกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวให้ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน และ 

15.2 เหตุผลของการให้การสนับสนุนดังกล่าว 

16 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยรายหน่ึงรายใดได้ให้การสนับสนุน  

ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงในอดีตไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ทั้งๆ ที่ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องให้การสนับสนุนเช่นน้ัน โดยที่การสนับสนุนน้ันส่งผล

ให้กจิการมีอาํนาจควบคุมกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผยคาํอธิบายถึง

ปัจจัยสาํคัญที่ทาํให้ต้องดาํเนินการเช่นน้ัน 

17 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความต้ังใจในปัจจุบันของตนที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงิน

หรือด้านอื่นๆ แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม และความต้ังใจที่จะ

ช่วยกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าวให้ได้มาซ่ึงการสนับสนุนด้านการเงิน 

 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อย

โดยไม่ทําใหกิ้จการสูญเสียการควบคุม 
 

18 กจิการต้องนาํเสนอรายละเอยีดแสดงถึงผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่อันเกิด

จากการเปล่ียนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยโดยไม่ทาํให้กิจการสูญเสีย 

การควบคุม 
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ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 
 

19 กิจการต้องเปิดเผยผลกําไรหรือขาดทุน (ถ้ามี) ซ่ึงคํานวณตามย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) รวมทั้ง 

19.1 ส่วนของผลกาํไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเดิม  

ที่ยังเหลืออยู่ ณ วันที่กจิการสญูเสยีการควบคุม และ 

19.2 ช่ือของรายการในกาํไรหรือขาดทุนที่รวมผลกาํไรหรือขาดทุนดังกล่าวเข้าไว้ (ในกรณีที่ไม่ได้

แสดงแยกต่างหาก) 

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยที่มิไดน้ํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม (กิจการที่ดําเนิน

ธุรกิจดา้นการลงทุน) 
 

19ก  กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) ที่ต้องปฏิบัติตามข้อยกเว้น 

ในการจัดทาํงบการเงินรวมและต้องบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร 

หรือขาดทุนต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

19ข  สาํหรับแต่ละบริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมในการจัดทาํงบการเงินรวม กจิการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน   

ต้องเปิดเผย 

19ข.1 ช่ือของบริษัทย่อย 

19ข.2 สถานที่หลักของการประกอบกิจการ (และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหากแตกต่าง

จากสถานที่หลักของการประกอบกจิการ) ของบริษัทย่อย และ 

19ข.3 สดัส่วนของความเป็นเจ้าของที่ถือโดยกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนและสัดส่วนของ

สทิธใินการออกเสยีงหากแตกต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจ้าของ 

19ค  หากกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนเป็นบริษัทใหญ่ของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนอีก

แห่งหน่ึง บริษัทใหญ่ต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 19ข.1 ถึง 19ข.3 สาํหรับการลงทุนที่ควบคุมโดย

กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนที่เป็นบริษัทย่อยของกิจการ การเปิดเผยดังกล่าวอาจกระทาํได้

โดยการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทย่อย (หน่ึงแห่งหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง) ที่มีข้อมูลตามข้างต้น 

ไว้ในงบการเงินของบริษัทใหญ่ 

19ง กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนต้องเปิดเผย 

19ง.1 ลักษณะและขอบเขตของข้อจาํกดัที่สาํคัญ (เช่น ที่เป็นผลจากข้อตกลงการกู้ยืม ข้อกาํหนด 

ด้านกฎหมาย หรือข้อตกลงตามสัญญา) ที่มีผลต่อความสามารถของบริษัทย่อยที่ไม่ได้

นาํมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมที่จะโอนเงินไปยังกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน

ในรูปของเงินสดจ่ายปันผล หรือการจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรือเงินจ่ายล่วงหน้าที่กิจการที่ดาํเนินธุรกิจ

ด้านการลงทุนให้แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้นาํมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวม และ 
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19ง.2 ภาระผูกพันในปัจจุบันหรือความตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ  

แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมในการจัดทาํงบการเงินรวม ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพันหรือความตั้งใจ

ที่จะช่วยเหลือบริษัทย่อยในการให้ได้มาซ่ึงการสนับสนุนด้านการเงิน 

19จ ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือบริษัทย่อยของ

กิจการได้มีการให้ความสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ให้แก่บริษัทย่อยที่ ไม่ได้รวม 

ในการจัดทาํงบการเงินรวมโดยไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาใดๆ ให้ทาํเช่นน้ัน (เช่น การซ้ือ

สนิทรัพย์ของบริษัทย่อยหรือตราสารที่ออกโดยบริษัทย่อย หรือ การช่วยเหลือบริษัทย่อยในการให้

ได้มาซ่ึงการสนับสนุนด้านการเงิน) กจิการต้องเปิดเผย 

19จ.1 ประเภทและจํานวนเงินของการสนับสนุนที่ให้แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมในการจัดทาํ 

งบการเงินรวมแต่ละแห่ง และ 

19จ.2 เหตุผลในการให้การสนับสนุนดังกล่าว 

19ฉ กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องเปิดเผยเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาที่สามารถ

กาํหนดให้กิจการหรือบริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมในการจัดทาํงบการเงินรวมต้องให้การสนับสนุน 

ด้านการเงินแก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงถูกควบคุมแต่ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม ซ่ึง

รวมถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์แวดล้อมที่ทาํให้กิจการที่เสนอรายงานมีฐานะเปิดต่อการขาดทุน 

(เช่น ข้อตกลงการให้สภาพคล่องทางการเงิน หรือภาระผูกพันที่จะต้องซ้ือสินทรัพย์จากกิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัว หรือที่จะต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินหากอันดับความน่าเช่ือถือลดลงถึง

ระดับหน่ึง เป็นต้น) 

19ช ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน หรือบริษัทย่อยที่ไม่ได้

รวมในการจัดทาํงบการเงินรวมของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนให้การสนับสนุนด้านการเงิน

แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้ควบคุมและไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมโดยมิได้มี

ภาระผูกพันตามสัญญาให้ต้องทาํเช่นน้ัน และหากภาระจากการสนับสนุนดังกล่าวเป็นผลจาก 

การควบคุมกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวโดยกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน กจิการที่ดาํเนินธุรกจิ

ด้านการลงทุนต้องเปิดเผยคาํอธบิายถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสนิใจให้การสนับสนุนดังกล่าว 

 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมการงานและในบริษทัร่วม 
 

20 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ทําใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเรือ่งดงัต่อไปนี้ ได ้

20.1 ลกัษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมการงาน

และในบริษทัร่วม รวมทั้งลกัษณะและผลกระทบของความสมัพนัธต์ามสญัญาที่กิจการ

มีกับผูล้งทุนรายอื่นที่มีการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคัญเหนือ 

การร่วมการงานและบริษทัร่วม (ย่อหนา้ที ่21 และ 22) และ 

20.2 ลกัษณะของความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้หรือในบริษทัร่วม 

รวมทั้งการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งดงักล่าว (ย่อหนา้ที ่23) 
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ลกัษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมการงานและ

ในบริษทัร่วม 
 

21 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

21.1 สาํหรับการร่วมการงานและบริษัทร่วมแต่ละรายที่มีสาระสาํคัญต่อกจิการที่เสนอรายงาน  

21.1.1 ช่ือของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม 

21.1.2 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการกับการร่วมการงานหรือกับบริษัทร่วมน้ัน (เช่น 

อธิบายถึงลักษณะกิจกรรมของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม และอธิบายว่า

กจิกรรมน้ันมีความสาํคัญเชิงกลยุทธต่์อกจิกรรมของกจิการหรือไม่)  

21.1.3 สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม (และ

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง หากต่างจากสถานที่หลักในการประกอบธุรกจิ)  

21.1.4 สัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของหรือส่วนร่วมที่กิจการมีอยู่ และเปิดเผย

สดัส่วนของสทิธใินการออกเสยีง (หากมีสดัส่วนที่แตกต่าง) 

21.2 สาํหรับการร่วมค้าและบริษัทร่วมแต่ละรายที่มีสาระสาํคัญต่อกจิการที่เสนอรายงาน 

21.2.1 ข้อมูลที่ว่าเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วมน้ันวัดมูลค่าด้วยวิธีส่วนได้เสีย

หรือด้วยมูลค่ายุติธรรม  

21.2.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าหรือของบริษัทร่วมตามที่ระบุไว้ใน 

ย่อหน้าที่ ข12 และ ข13 

21.2.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วม ในกรณีที่กิจการบันทกึ 

เงินลงทุนในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ถ้าเงินลงทุนดังกล่าว      

มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาด  

21.3 ข้อมูลทางการเงินตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข16 โดยเปิดเผยแยกจากกันสาํหรับเงินลงทุนใน   

การร่วมค้าและในบริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระสาํคัญโดยเปิดเผยแยกจากกนั 

21.3.1 ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของการร่วมค้าทั้งหมดที่แต่ละรายไม่มีสาระสาํคัญ และ 

21.3.2 ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่แต่ละรายไม่มีสาระสาํคัญ 

21ก กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 21.2 ถึง 21.3 

22 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีด้วย 

22.1 ลักษณะและขอบเขตของข้อจาํกัดที่มีนัยสาํคัญ (เช่น ข้อจาํกัดที่เกิดจากข้อตกลงการกู้ยืมเงิน 

ข้อกาํหนดตามกฎหมาย หรือข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ลงทุนที่มีการควบคุมร่วมในหรือ 

มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม) ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถของ

การร่วมค้าหรือของบริษัทร่วมในการโอนเงินทุนให้แก่กิจการในรูปของเงินปันผล หรือใน

การจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรือเงินทดรองให้แก่กจิการ 

22.2 หากงบการเงินของการร่วมค้าหรือของบริษัทร่วมที่นาํมาใช้สาํหรับวิธีส่วนได้เสียมีวันที่ใน 

งบการเงินหรือรอบระยะเวลาแตกต่างจากงบการเงินของกิจการ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ดังต่อไปน้ี 
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22.2.1 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินของการร่วมค้าหรือของบริษัทร่วมน้ัน 

และ 

22.2.2 เหตุผลที่ใช้วันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินที่แตกต่างกนั 

22.3 ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าหรือจากบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับรู้ ทั้งที่ เกิดในระหว่าง 

รอบระยะเวลารายงานและยอดสะสม ในกรณีที่กิจการหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตาม 

วิธส่ีวนได้เสยีจากการร่วมค้าหรือจากบริษัทร่วมน้ัน 

 

ความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 
 

23 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

23.1 ภาระผูกพันของกิจการที่เกี่ยวกับการร่วมค้า โดยให้แสดงแยกต่างหากจากจํานวนของ 

ภาระผูกพันอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข18 ถึง ข20 

23.2 หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วม 

(รวมทั้งส่วนแบ่งในหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงเกิดข้ึนร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นที่มีการควบคุมร่วม 

หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วม) โดยให้แสดงแยกต่างหาก

จากจาํนวนของหน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึนอื่นๆ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์่

อาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) ยกเว้นในกรณีที่เป็นไปได้ยากที่การขาดทุนน้ันจะเกดิข้ึน 

 

ส่วนไดเ้สียในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 
 

24 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทีจ่ะทําใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถ 

24.1 เขา้ใจลกัษณะและขอบเขตของส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวั

ซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม (ย่อหนา้ที ่26 ถงึ 28) และ 

24.2 ประเมินลกัษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการซ่ึงมี

โครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม รวมทั้ งการเปลี่ยนแปลงของ 

ความเสีย่งนั้น (ย่อหนา้ที ่29 ถงึ 31) 

25 ข้อมูลที่ระบุในย่อหน้าที่ 24.2 น้ันรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกิจการเน่ืองจากการมี 

ความเกี่ยวพันกบักจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมในงวดก่อนๆ ด้วย 

(เช่น เน่ืองจากการร่วมก่อต้ังกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว เป็นต้น) ถึงแม้ว่ากิจการจะไม่ได้มี       

ความเกี่ยวพันตามสญัญากบักิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าว ณ วันที่ในรายงานน้ันแล้วกต็าม 

25ก กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 24 สาํหรับ

กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมที่กิจการมีอาํนาจควบคุมและ 

ให้กจิการเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 19ก ถึง 19ช 
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ลกัษณะของส่วนไดเ้สีย 
 

26 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้

รวมอยู่ในงบการเงินรวมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงรวมถึงลักษณะ วัตถุประสงค์ ขนาด 

และกิจกรรมของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ัน และข้อมูลซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวน้ันได้รับการคํา้จุนด้านเงินทุนอย่างไร 

27 ในกรณีที่กิจการได้ร่วมก่อตั้งกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม  

แต่กิจการไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตามที่ก ําหนดในย่อหน้าที่ 29 (เช่น เน่ืองจากกิจการไม่ได้มี 

ส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว ณ วันที่ในรายงาน) กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ดังต่อไปน้ี 

27.1 กจิการกาํหนดได้อย่างไรว่ากจิการใดเป็นกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวที่ตนร่วมก่อตั้ง 

27.2 รายไดจ้ากกิจการซึง่มีโครงสรา้งเฉพาะตวัเหล่านัน้ที่เกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

รวมถึงคาํอธบิายเกี่ยวกบัประเภทของรายได้ที่แสดง และ 

27.3 มูลค่าตามบัญชี (ณ เวลาที่โอน) ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่โอนไปให้แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้าง

เฉพาะตัวเหล่าน้ันในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

28 กิจการต้องแสดงข้อมูลตามย่อหน้าที่ 27.2 และ 27.3 ในรูปแบบของตาราง ยกเว้นในกรณีที่

รูปแบบอื่นมีความเหมาะสมมากกว่า และต้องจัดประเภทกจิกรรมที่กิจการร่วมก่อตั้งตามหมวดหมู่

ที่เกี่ยวข้องด้วย (ดูย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข6) 

 

ลกัษณะของความเสีย่ง 
 

29 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีโดยสรุปในรูปแบบของตาราง ยกเว้นในกรณีที่รูปแบบอื่นมี 

ความเหมาะสมมากกว่า  

29.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่กิจการรับรู้ในงบการเงินของตนซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 

ส่วนได้เสยีของกจิการในกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

29.2 ช่ือของรายการในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงรวมสนิทรัพย์และหน้ีสนิเหล่าน้ันเข้าไว้ 

29.3 จาํนวนผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดข้ึนจากการที่กิจการมีส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้าง

เฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมถึงวิธทีี่ใช้ในการหาจาํนวนผลขาดทุนสูงสุดน้ัน 

ทั้งน้ีหากกิจการไม่สามารถกาํหนดจาํนวนผลขาดทุนสูงสุดของกิจการจากการมีส่วนได้เสีย 

ในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมน้ันได้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลน้ัน 

29.4 การเปรียบเทยีบระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการซ่ึงเกี่ยวข้องกับ   

ส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม กับขาดทุน

สงูสดุที่กจิการอาจได้รับจากกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว 

30 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากกจิการให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ แก่กิจการ

ซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม และกิจการมีหรือเคยมีส่วนได้เสียอยู่ใน
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กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ัน (ตัวอย่างเช่น ซ้ือสินทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยกิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าว) ทั้งๆ ที่กิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องให้การสนับสนุน

ดังกล่าว กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ี 

30.1 ประเภทและจํานวนเงินของการสนับสนุน รวมถึงกรณีที่กิจการช่วยกิจการซ่ึงมีโครงสร้าง

เฉพาะตัวให้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน และ 

30.2 เหตุผลของการให้การสนับสนุนดังกล่าว 

31 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความต้ังใจใดๆ ในปัจจุบันที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินและ 

ด้านอื่นๆ แก่กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมทั้งความตั้งใจที่

จะช่วยกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวให้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินด้วย 
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ภาคผนวก ก  

คํานยิาม 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
 

รายไดจ้ากกิจการซ่ึงมี

โครงสรา้งเฉพาะตวั 

หมายถึง เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี รายได้

จากกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวั หมายรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่

เพียงค่าธรรมเนียมทั้งที่เกิดข้ึนเป็นประจําและไม่ประจํา ดอกเบ้ีย 

เงินปันผล ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าหรือการตัดรายการ

ส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว และผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์และหน้ีสินให้แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้าง

เฉพาะตัว เป็นต้น 

 

ส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น  หมายถึง เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

ส่วนได้เสียในกิจการอื่น หมายถึง ความเกี่ยวพันทั้งที่เป็นไปตาม

สัญญาและไม่ใช่ตามสัญญาที่มีผลทาํให้กิจการมีฐานะเปิดต่อความ

ผันแปรของผลตอบแทนจากการดาํเนินงานของกิจการอื่น การมี

ส่วนได้เสียในกิจการอื่นสามารถเหน็ได้จากแต่ไม่จาํกัดอยู่เพียงการ

ถือครองตราสารทุนหรือตราสารหน้ี รวมถึงความเกี่ยวพันใน

รูปแบบอื่นๆ เช่น การให้เงินทุน การให้การสนับสนุนทางด้าน

(สภาพคล่อง) การเพ่ิมความน่าเช่ือถือ และการคํา้ประกัน เป็นต้น 

นอกจากน้ี ส่วนได้เสียในกิจการอื่นยังรวมถึงการที่กิจการมีอาํนาจ

ควบคุม หรือการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญ

เหนือกิจการอื่น อย่างไรก็ตาม ไม่ถือว่ากิจการมีส่วนได้เสียใน

กิจการอื่นเพียงเพราะว่ามีความสัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นผู้ซ้ือและ

ผู้ขายกนัตามปกติ  

ย่อหน้าที่  ข7 ถึง  ข9 ให้ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ ยวกับส่วนได้ เสียใน 

กิจการอื่ น ย่อหน้าที่ ข55 ถึง ข57 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 

(เม่ือมีการประกาศใช้) ได้อธิบายเกี่ยวกับความผันแปรของ

ผลตอบแทน 

 

กิจการซ่ึงมีโครงสรา้ง

เฉพาะตวั 

หมายถึง หมายถึง กิจการที่ถูกออกแบบมาเพ่ือให้สิทธิในการออกเสียงหรือ

สิทธิอื่ นใดซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ได้เป็นปัจจัยหลักใน 

การกําหนดว่าใครเป็นผู้ควบคุมกิจการ เช่น กําหนดให้สิทธิใน 
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การออกเสยีงเกี่ยวข้องกบังานด้านการบริหารเทา่น้ัน ส่วนกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องจะถูกกาํหนดโดยข้อตกลงตามสญัญา  

ย่อหน้าที่ ข22 ถึง ข24 ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัว 
 

คาํนิยามของคําศัพท์ดังต่อไปน้ีได้ระบุอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) และได้นาํมาใช้ในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินเหล่าน้ัน 

• บริษัทร่วม 

• งบการเงินรวม 

• การควบคุมกจิการ 

• วิธส่ีวนได้เสยี 

• กลุ่มกจิการ 

• กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

• การร่วมการงาน 

• การควบคุมร่วม 

• การดาํเนินงานร่วมกนั 

• การร่วมค้า 

• ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 

• บริษัทใหญ่ 

• สทิธเิพ่ือการคุ้มครอง 

• กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

• งบการเงินเฉพาะกจิการ 

• หน่วยงานแยกต่างหาก 

• อทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญ 

• บริษัทย่อย 
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ภาคผนวก ข  

แนวทางปฏิบติั 
 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซึง่อธิบายแนวทางปฏิบติัของ 

ย่อหนา้ที ่1 ถึง 31 และมีความเทียบเท่ากบัส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
 

ข1 ตัวอย่างในภาคผนวกน้ีแสดงให้เหน็สถานการณ์สมมติ ถึงแม้ว่าบางแง่มุมของตัวอย่างอาจนาํเสนอ

ในรูปแบบตามความเป็นจริง ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรูปแบบข้อเทจ็จริง

บางอย่างจะต้องนาํมาประเมินเม่ือนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีในกจิการอื่น (เม่ือมีการประกาศใช้) มาประยุกต์ใช้ 

 

การรวมขอ้มูล (ย่อหนา้ที ่4) 
 

ข2 ในแต่ละสถานการณ์ กิจการต้องตัดสินใจว่า ควรจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลมากน้อยเพียงใด

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน ควรจะให้ความสําคัญกับแง่มุมต่างๆ  

ของข้อกาํหนดมากน้อยเพียงใด และควรจะรวมข้อมูลอย่างไร ทั้งน้ีเป็นความจําเป็นที่ต้องทาํให้

เกดิความสมดุลระหว่างการจัดทาํงบการเงินที่ให้รายละเอียดมากเกินไปจนอาจไม่เกิดประโยชน์แก่

ผู้ใช้งบการเงิน และการรวมข้อมูลเข้าด้วยกนัมากเกนิไปจนทาํให้ข้อมูลถูกบดบังไป 

ข3 กิจการอาจรวมการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก ําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

สาํหรับ   ส่วนได้เสียในกิจการที่มีความคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน หากการรวมข้อมูลน้ันสอดคล้อง

กบัวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลและข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ข4 และไม่ทาํให้ข้อมูลที่นาํเสนอ

น้ันถูกบดบัง ทั้งน้ี กิจการต้องเปิดเผยถึงวิธีการที่ใช้ในการรวมส่วนได้เสียในกิจการที่มีความ

คล้ายคลึงกนัเข้าไว้ด้วยกนั 

ข4 กจิการต้องแสดงข้อมูลสาํหรับส่วนได้เสยีในกจิการดังต่อไปน้ีแยกจากกนั 

ข4.1 บริษัทย่อย 

ข4.2 การร่วมค้า 

ข4.3 การดาํเนินงานร่วมกนั 

ข4.4 บริษัทร่วม และ 

ข4.5 กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ข5 ในการกาํหนดว่ากิจการควรจะรวมข้อมูลเข้าด้วยกันหรือไม่น้ัน กิจการต้องพิจารณาข้อมูลทั้งใน 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับลักษณะของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันของ 

แต่ละกิจการที่จะนาํข้อมูลมารวมกัน รวมไปถึงความสาํคัญของแต่ละกิจการที่มีต่อกิจการที่เสนอ

รายงาน กจิการต้องนาํเสนอการเปิดเผยข้อมูลเพ่ืออธิบายลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของ

กจิการในกจิการอื่นเหล่าน้ันให้แก่ผู้ใช้งบการเงินอย่างชัดเจน 
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ข6 ตัวอย่างของระดับในการรวมข้อมูลในแต่ละประเภทของกิจการตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ ข4 ที่ถือว่า

เหมาะสมมีดังน้ี  

ข6.1 ลักษณะของกิจกรรม (เช่น กิจการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา กิจการที่เกี่ยวข้องกับ 

การแปลงลูกหน้ีบัตรเครดิตเป็นหลักทรัพย์) 

ข6.2 ประเภทอุตสาหกรรม 

ข6.3 ภมิูศาสตร์ (เช่น ประเทศ หรือภมิูภาค) 

 

ส่วนไดเ้สียในกิจการอืน่ 
 

ข7 ส่วนได้เสยีในกจิการอื่น หมายถึง ความเกี่ยวพันทั้งที่เป็นไปตามสัญญาและไม่ใช่ตามสัญญาที่มีผล 

ทาํให้กิจการมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการดําเนินงานของกิจการอื่น            

การพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของกิจการอื่นน้ันอาจช่วยให้กิจการที่เสนอรายงาน

ประเมินได้ว่ากิจการมีส่วนได้เสียในกิจการอื่นน้ันหรือไม่ และกิจการจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีหรือไม่ การประเมินดังกล่าวต้องรวมถึง 

การพิจารณาถึงความเสี่ยงที่กิจการอื่นน้ันได้ถูกออกแบบให้ก่อข้ึนและความเสี่ยงที่กิจการอื่นน้ัน 

ถูกออกแบบให้ส่งผ่านไปยังกจิการที่เสนอรายงานและผู้อื่นด้วย  

ข8 โดยทั่วไป กิจการที่เสนอรายงานมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน

ของกจิการอื่นอนัเน่ืองมาจากการถือตราสาร (เช่น ตราสารทุนหรือตราสารหน้ีที่ออกโดยกิจการอื่นน้ัน) 

หรือจากการมีความเกี่ยวพันอื่นที่รับเอาความผันแปรเข้าไว้ ตัวอย่างเช่น สมมติให้กิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวมีเงินให้กู้อยู่กลุ่มหน่ึง ซ่ึงกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ีได้ทําสัญญา

แลกเปล่ียนความเสี่ยงจากการผิดนัดชาํระหน้ี (credit default swap) ของเงินให้กู้น้ีกับอีกกิจการหน่ึง 
(กิจการที่เสนอรายงาน) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชาํระหน้ีดอกเบ้ียและเงินต้นของ 

เงินให้กู้ยืมน้ัน ดังน้ัน กจิการที่เสนอรายงานมีความเกี่ยวพันที่ทาํให้กิจการมีฐานะเปิดต่อความผันแปร

ของผลตอบแทนจากการดาํเนินงานของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าว เน่ืองจากสัญญา

แลกเปล่ียนความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหน้ีน้ันได้รับเอาความผันแปรของผลตอบแทนของ

กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าวไว้ 

ข9 ตราสารบางอย่างได้ถูกออกแบบเพ่ือโอนความเสี่ยงจากกิจการที่เสนอรายงานไปยังกิจการอื่น  

ทาํให้กจิการอื่นประสบกับความผันแปรของผลตอบแทนที่จะได้รับ แต่โดยปกติจะไม่ทาํให้กิจการที่

เสนอรายงานมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการดาํเนินงานของกิจการอื่นไปด้วย 

ตัวอย่างเช่น สมมติให้กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวได้จัดตั้งข้ึนเพ่ือเปิดโอกาสด้านการลงทุน

ให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ ฮ (กิจการ ฮ ไม่มี 

ความเกี่ยวข้องกบักจิการใดๆ ที่เข้าร่วมข้อตกลงน้ัน) โดยกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ีระดมทุน

จากผู้ลงทุนเหล่าน้ันโดยการออกตราสารที่อ้างอิงกับความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ ฮ (ตราสาร

ที่อ้างอิงกับเครดิต) แล้วนาํเงินที่ได้รับน้ันไปลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีความเสี่ยง 

อย่างไรกต็าม กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าวได้รับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของ
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กิจการ ฮ โดยการเข้าไปทาํสัญญาแลกเปล่ียนความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหน้ีกับคู่สัญญา 

รายหน่ึง ซ่ึงทาํให้กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ีได้รับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของ

กจิการ ฮ เพ่ือแลกเปล่ียนกับการได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมจากคู่สัญญาดังกล่าว ดังน้ัน 

จึงทาํให้ผู้ลงทุนในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวได้รับผลตอบแทนที่สูงข้ึน ซ่ึงประกอบไปด้วย 

ผลตอบแทนจากกลุ่มสนิทรัพย์ทางการเงินของกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวและค่าธรรมเนียมรับ

จากสัญญาแลกเปล่ียนความเสี่ยงจากการผิดนัดชาํระหน้ี คู่สัญญาดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวพันกับ

กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวผู้ซ่ึงเป็นเหตุต้องให้คู่สัญญาน้ันมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของ

ผลตอบแทนจากการดาํเนินงานของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว เน่ืองจากสัญญาแลกเปล่ียน

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาํระหน้ีได้โอนความผันแปรไปให้แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวแล้ว 

แทนที่จะรับเอาความผันแปรของผลตอบแทนของกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ัน 

 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปสําหรบับริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วม (ย่อหนา้ที่ 12 

และ 21) 
 

ข10 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลสาํหรับบริษัทย่อยแต่ละรายที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มี

สาระสาํคัญต่อกจิการที่เสนอรายงานดังต่อไปน้ี  

ข10.1 เงินปันผลที่จ่ายให้กบัส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ข10.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน กาํไรหรือขาดทุน และกระแสเงินสด

ของบริษัทย่อย ที่สามารถทาํให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงส่วนได้เสยีในกจิกรรมและกระแสเงินสด

ของกลุ่มกิจการที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ตัวอย่างของข้อมูลดังกล่าว 

อาจรวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยู่เพียงสนิทรัพย์หมุนเวียน สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน หน้ีสินหมุนเวียน 

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน รายได้ กาํไรหรือขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม เป็นต้น 

ข11 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ ข10.2 ต้องแสดงด้วยจาํนวนก่อนการตัดรายการ

ระหว่างกนั 

ข12 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีสาํหรับการร่วมค้าและบริษัทร่วมแต่ละรายที่มีสาระสาํคัญต่อ

กจิการที่เสนอรายงาน  

ข12.1 เงินปันผลรับจากการร่วมค้าหรือจากบริษัทร่วม 

ข12.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสาํหรับการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม (ดูย่อหน้าที่ ข14 และ ข15) 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงรายการดังต่อไปน้ี  

ข12.2.1 สนิทรัพย์หมุนเวียน 

ข12.2.2 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ข12.2.3 หน้ีสนิหมุนเวียน 

ข12.2.4 หน้ีสนิไม่หมุนเวียน 

ข12.2.5 รายได้ 

ข12.2.6 กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
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ข12.2.7 กาํไรหรือขาดทุนหลังภาษีจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 

ข12.2.8 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ข12.2.9 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

ข13 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุปที่ก ําหนดในย่อหน้าที่ ข12 กิจการต้อง

เปิดเผยจาํนวนเงินของรายการดังต่อไปน้ีสาํหรับการร่วมค้าแต่ละรายที่มีสาระสาํคัญต่อกิจการที่

เสนอรายงาน  

ข13.1 เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดที่รวมอยู่ในรายการในย่อหน้าที่ ข12.2.1 

ข13.2 หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น และประมาณการ

หน้ีสนิ) ที่รวมอยู่ในรายการในย่อหน้าที่ ข12.2.3 

ข13.3 หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น และประมาณการ

หน้ีสนิ) ที่รวมอยู่ในรายการในย่อหน้าที่ ข12.2.4 

ข13.4 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 

ข13.5 รายได้ดอกเบ้ีย 

ข13.6 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 

ข13.7 ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้ 

ข14 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปที่แสดงตามย่อหน้าที่ ข12 และ ข13 ต้องเป็นจํานวนเงินที่รวมอยู่ใน        

งบการเงินของการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมที่จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ซ่ึงไม่ใช่

เพียงแค่ส่วนแบ่งของกิจการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมดังกล่าว) ในกรณีที่กิจการบันทึกบัญชี      

ส่วนได้เสยีของกจิการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมโดยใช้วิธส่ีวนได้เสยี กจิการจะต้องปฏบัิติดังน้ี 

ข14.1 จํานวนที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมที่จัดทาํข้ึนตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินน้ัน ต้องได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้สะท้อนถึงรายการปรับปรุงที่ได้

จัดทาํข้ึนโดยกจิการเพ่ือการบันทกึบัญชีตามวิธส่ีวนได้เสยี เช่น การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ซ้ือ และการปรับปรุงเกี่ยวกบัความแตกต่างของนโยบายการบัญชี 

ข14.2 กิจการต้องแสดงการกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับ 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสยีของกจิการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม 

ข15 ในกรณีดังต่อไปน้ี กจิการอาจแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ ข12 และ ข13 

โดยยึดถืองบการเงินของการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมได้หาก 

ข15.1 กจิการวัดมูลค่าส่วนได้เสยีของกิจการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมด้วยมูลค่ายุติธรรมตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 

การร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) และ 

ข15.2 การร่วมค้าหรือบริษัทร่วมน้ันไม่ได้จัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่

สามารถทาํได้ในทางปฏบัิติหรือต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่เกนิควร 

ในกรณีดังกล่าว กจิการต้องเปิดเผยหลักเกณฑท์ี่ใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
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ข16 กจิการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม

แต่ละรายที่ไม่มีสาระสาํคัญซ่ึงกจิการบันทกึบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย นอกจากน้ี กิจการต้องเปิดเผย

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งของกจิการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมในรายการดังต่อไปน้ีแยกจากกนั 

ข16.1 กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

ข16.2 กาํไรหรือขาดทุนหลังภาษีจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 

ข16.3 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ข16.4 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

ทั้งน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลสาํหรับการร่วมค้าและบริษัทร่วมแยกจากกนั 

ข17 เม่ือส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย ในการร่วมค้า หรือในบริษัทร่วม (หรือส่วนหน่ึงของ 

ส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า หรือในบริษัทร่วม) ได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้ 

เพ่ือขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย ์

ไม่หมุนเวียนทีถื่อไวเ้พื่อขายและการดําเนินงานทีย่กเลิก (เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการไม่ต้อง

เปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสาํหรับบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมน้ันตามที่กาํหนด

ในย่อหน้าที่ ข10 ถึง ข16 

 

ภาระผูกพนัสําหรบัการร่วมคา้ (ย่อหนา้ที ่23.1) 
 

ข18 กิจการต้องเปิดเผยภาระผูกพันทั้งหมดที่กิจการมีแต่ยังไม่ได้รับรู้ ณ วันที่ที่รายงาน (รวมถึง 

ส่วนแบ่งของกิจการในภาระผูกพันที่มีร่วมกันกับผู้ลงทุนรายอื่นที่มีการควบคุมร่วมในการร่วมค้า) 

ซ่ึงเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า ทั้งน้ี ภาระผูกพัน หมายถึง ภาระที่อาจทาํให้

กจิการต้องสญูเสยีกระแสเงินสดหรือทรัพยากรอื่นไปในอนาคต 

ข19 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้ที่อาจทาํให้กิจการต้องสูญเสียกระแสเงินสดหรือทรัพยากรอื่นไปใน

อนาคตน้ันรวมถึงรายการดังต่อไปน้ี 

ข19.1 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการที่จะต้องให้การสนับสนุนเงินทุนหรือทรัพยากรอื่น          

อนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น  

ข19.1.1 ข้อตกลงหรือสัญญาเข้าซ้ือการร่วมค้า (ตัวอย่างเช่น กําหนดให้กิจการต้อง

สนับสนุนเงินทุนตามระยะเวลาที่กาํหนด) 

ข19.1.2 โครงการที่ต้องใช้ทุนสงูซ่ึงดาํเนินการโดยการร่วมค้า 

ข19.1.3 ภาระผูกพันในการซ้ือโดยไม่มีเง่ือนไขซ่ึงอุปกรณ์ สินค้า หรือบริการที่กิจการ        

ได้ผูกมัดที่จะซ้ือจากหรือในนามของการร่วมค้า 

ข19.1.4 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการที่จะต้องให้กู้ยืมเงินหรือให้การสนับสนุน        

ด้านการเงินอื่นแก่การร่วมค้า 

ข19.1.5 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการที่จะต้องให้ทรัพยากรอื่นแก่การร่วมค้า เช่น 

สนิทรัพย์หรือบริการ  
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ข19.1.6 ภาระผูกพันอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมค้าซ่ึงไม่สามารถยกเลิก

ได้ 

ข19.2 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการที่ต้องซ้ือส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ (หรือส่วนหน่ึง

ของส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของ) ในการร่วมค้าจากบุคคลหรือกิจการอื่น หากเหตุการณ์

บางอย่างเกดิข้ึนหรือไม่เกดิข้ึนในอนาคต 

ข20 ข้อกาํหนดและตัวอย่างในย่อหน้าที่ ข18 และ ข19 แสดงให้เหน็ถึงการเปิดเผยข้อมูลบางลักษณะ

ตามที่ก ําหนดในย่อหน้าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (เม่ือมีการประกาศใช้)  
 

ส่วนไดเ้สียในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม (ย่อหนา้ที ่

24 ถงึ 31) 

 

กิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวั 
 

ข21 กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว คือ กิจการที่ถูกออกแบบมาเพ่ือให้สิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิอื่นใด

ซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการกาํหนดว่าใครเป็นผู้ควบคุมกิจการ เช่น 

กาํหนดให้สทิธใินการออกเสียงเกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารเท่าน้ัน ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะ

ถูกกาํหนดโดยข้อตกลงตามสญัญา 

ข22 กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวมักมีลักษณะหรือคุณสมบัติดังต่อไปน้ีทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 

ข22.1 มีกจิกรรมที่จาํกดั 

ข22.2 มีวัตถุประสงค์ที่แคบและระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น เพ่ือทาํให้การเช่าได้รับประโยชน์ 

ด้านภาษีอากรสูงสุด เพ่ือดาํเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือจัดหาแหล่งทุนหรือ

เงินทุนให้กับกิจการ หรือเพ่ือหาโอกาสในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนโดยการโอนความเสี่ยง

และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ันไปยัง 

ผู้ลงทุน 

ข22.3 มีทุนในจาํนวนที่ไม่เพียงพอที่จะทาํให้กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ันดาํเนินกิจกรรม

ของตนได้หากปราศจากการสนับสนุนทางการเงินเพ่ิมเติม 

ข22.4 มีการจัดหาเงินในรูปแบบของการออกตราสารที่อ้างอิงกับสัญญาต่างๆ ให้แก่ผู้ลงทุน  

ซ่ึงทาํให้เกดิการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านอื่นๆ (กลุ่ม (tranches)) 

ข23 ตัวอย่างของกจิการที่ถือว่าเป็นกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว มีดังน้ี 

ข23.1 กจิการเพ่ือการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitisation vehicles) 

ข23.2 กจิการที่จัดหาเงินโดยมีสนิทรัพย์หนุนหลัง (asset-backed financings) 

ข23.3  กองทุนเพ่ือการลงทุนบางประเภท 

ข24 กจิการที่ถูกควบคุมโดยสทิธใินการออกเสยีงไม่ถือว่าเป็นกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว เพียงด้วย

เหตุที่ว่ากจิการน้ันได้รับเงินทุนจากบุคคลที่สามเน่ืองจากการปรับโครงสร้างกจิการ 
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ลกัษณะของความเสีย่งจากการมีส่วนไดเ้สียในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่

ในงบการเงินรวม (ย่อหนา้ที ่29 ถงึ 31) 
 

ข25 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 29 ถึง 31 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

เพ่ิมเติมที่จาํเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 24.2 

ข26 ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของข้อมูลเพ่ิมเติมที่อาจจําเป็นสําหรับการประเมินความเสี่ยงที่กิจการ 

มีฐานะเปิดต่อการมีส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

ข26.1 เง่ือนไขของข้อตกลงที่กาํหนดให้กิจการต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่กิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม (เช่น ข้อตกลงการให้สภาพคล่อง

ทางการเงิน หรือภาระผูกพันที่จะต้องซ้ือสนิทรัพย์จากกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว หรือ

ที่จะต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินหากอันดับความน่าเช่ือถือลดลงถึงระดับหน่ึง เป็นต้น) 

และรวมถึงข้อมูลดังต่อไปน้ี 

ข26.1.1 คาํอธิบายของเหตุการณ์หรือสถานการณ์แวดล้อมที่อาจทาํให้กิจการที่เสนอ

รายงานน้ันมีฐานะเปิดต่อการขาดทุน 

ข26.1.2 มีเง่ือนไขซ่ึงจาํกดัภาระผูกพันดังกล่าวหรือไม่ 

ข26.1.3 มีบุคคลหรือกิจการอื่นที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินอีกหรือไม่ ซ่ึงในกรณีที่มี

บุคคลหรือกิจการอื่นให้การสนับสนุนอยู่ จะต้องพิจารณาว่าภาระผูกพันใน 

การสนับสนุนด้านการเงินของกิจการที่เสนอรายงานได้รับการจัดลาํดับอย่างไร

เม่ือเปรียบเทยีบกบัการสนับสนุนจากบุคคลหรือกจิการอื่น 

ข26.2 ผลขาดทุนของกจิการซ่ึงเกดิข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลารายงานซ่ึงเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสีย

ของกจิการในกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ข26.3 ประเภทของรายได้ที่กิจการได้รับในระหว่างรอบระยะเวลารายงานอันเน่ืองมาจาก 

ส่วนได้เสยีของกจิการในกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ข26.4 กิจการต้องแบกรับขาดทุนของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว ซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน 

งบการเงินรวมก่อนบุคคลหรือกิจการอื่นหรือไม่ จาํนวนขาดทุนสูงสุดที่กิจการต้องแบกรับ 

และให้แสดงลาํดับที่และจาํนวนขาดทุนที่อาจต้องแบกรับโดยผู้อื่นซ่ึงมีส่วนได้เสียในลาํดับ

ที่ตํ่ากว่าส่วนได้เสียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน 

งบการเงินรวม (หากเกี่ยวข้อง) 

ข26.5 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัข้อตกลงการให้สภาพคล่อง การคํา้ประกัน หรือภาระผูกพันอื่นที่มีกับ

บุคคลภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมหรือความเสี่ยงของส่วนได้เสียของ

กจิการในกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ข26.6 ความยุ่งยากที่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมได้ประสบ

จากการจัดหาเงินให้กบักจิกรรมของกจิการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 
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ข26.7 รูปแบบของการจัดหาเงินทุนของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน 

งบการเงินรวม (เช่น ตราสารหน้ีพาณิชย์ หรือตั๋วเงินระยะปานกลาง) และอายุของเงินทุน

โดยเฉล่ีย ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงการวิเคราะห์อายุของสินทรัพย์และเงินทุนของกิจการ

ซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม หากกิจการดังกล่าวใช้ 

แหล่งเงินทุนระยะสั้นเพ่ือจัดหาสนิทรัพย์ที่มีอายุยาว 
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ภาคผนวก ค  

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ซึง่มีความเทียบเท่ากบัส่วนอื่น

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 

ค1 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่

มีผลบังคับใช้ 

ค1ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค1ข กิจการทีด่ําเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ) ทาํให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 2 ภาคผนวก ก 

และเพ่ิมย่อหน้าที่ 9ก ถึง 9ข 19ก ถึง 19ช 21ก และ 25ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น กิจการต้อง

ถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 

เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนําไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ี

และถือปฏบัิติตามการปรับปรุงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบักิจการทีด่าํเนินธุรกิจดา้นการลงทนุพร้อมกนั 

ค1ค ขอ้ยกเวน้ในการจดัทํางบการเงินรวมสําหรับกิจการทีด่ําเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (ที่ปรับปรุงใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนได้เสียในกิจการอื่น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองเงินลงทุนใน 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) ทาํให้เกดิการปรับปรุงย่อหน้าที่ 6 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี กจิการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่มี

ผลบังคับใช้ หากกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย  

ค2 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค2ก  ข้อกาํหนดในการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่จําเป็นต้องใช้กับ 

งวดบัญชีที่ถูกนาํเสนอที่มีวันเร่ิมต้นก่อนงวดปีก่อนปีแรกที่มีการปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ี 
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ค2ข การเปิดเผยข้อมูลที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 24 ถึง 31 และแนวทางปฏบัิติในย่อหน้าที่ ข21 ถึง ข26 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่จําเป็นต้องใช้กับงวดที่แสดงอยู่ก่อนหน้า 

รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ 

 

การอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช)้ 
 

ค3 หากกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติแต่ยังไม่ได้นํามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาถือปฏบัิติ 

การอ้างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมี

การประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่า

เครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


