
ร่างมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 27 (ปรบัปรุง 2559)  

เรื่อง งบเฉพาะกิจการ 



สรุปความเป็นมา 

      ปรบัปรุงตาม IFRS BV 2016 

สรุปสาระส าคญัเรือ่งท่ีเปลีย่นแปลง:  

ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรบัปรุง 2559) เร่ือง งบเฉพาะกิจการ  

วนัถอืปฏิบติั : วนัท่ี 1 มกราคม 2560  

ใหท้างเลือกเพิม่เติมบนงบการเงินเฉพาะกิจการ ใหใ้ชวิ้ธีส่วนไดเ้สียตามTAS28 ได ้ 

โดยท าการปรบัปรุงยอ้นหลงั 
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สรุปสาระส าคญัของมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 27  

เรือ่ง 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 



เงินลงทุน วิธีทางบญัชี 

 

• บริษัทย่อย 

• บริษัทร่วม 

• การร่วค้า 

• ราคาทุน 

• มูลค่ายุติธรรม ตามTFRS 9 

เมื่อมีผลบังคับใช้ 

• ตามวิธส่ีวนได้เสยีตามTAS 28 

 

 

ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27(ปรบัปรุง 2559) เร่ือง งบเฉพาะกิจการ  



วิธีราคาทุน วิธีตามมูลค่ายุติธรรม วิธีส่วนไดเ้สีย 

• ราคาทุน รวมต้นทุนที่

เกยีวข้องโดยตรง 

• รายได้เงินปันผล

บันทกึเข้าก าไร

ขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรม ตาม

TFRS 9 เมื่อมีผล

บังคับใช้ 

• รายได้เงินปันผล

บันทกึเข้าก าไร

ขาดทุน 

 

 

 

เร่ิมแรกบันทกึตาม

ราคาทุน 

เงินลงทุนเพ่ิมลดตาม

ก าไร/ขาดทุนตสดัส่วย 

เงินปันผลรับลดมูลค่า

เงินลงทุน 

ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27(ปรบัปรุง 2559) เร่ือง งบเฉพาะกิจการ  



การจดัโครงสรา้งของกลุ่มโดยจดัตั้งกิจการข้ึนมาใหม่(new co.) 

1) บริษัทใหญ่ที่จัดตั้งขึ้ นใหม่ได้รับควบคุมจากบริษัทใหญ่เดิม โดยการออกตราสารทุนเพ่ือ

แลกเปล่ียนกบัตราสารทุนที่มีอยู่ของบริษัทใหญ่เดิม 

2) สินทรัพย์และหนี้ สินของกลุ่มกิจการใหม่และกลุ่มกิจการเดิมเหมือนกันทั้งก่อนและ 

หลังการปรับโครงสร้างและ 

3) เจ้าของบริษัทใหญ่เดิมก่อนที่จะปรับโครงสร้างมีส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของ 

กลุ่มกจิการเดิมและกลุ่มกจิการใหม่ทั้งก่อนและหลังการปรับโครงสร้างเหมือนเดิม 

และบริษัทใหญ่ที่จัดตั้งขึ้ นใหม่ได้บันทกึเงินลงทุนในบริษัทใหญ่เดิมตามวีราคาทุนในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ บริษัทใหญ่ที่จัดตั้งขึ้ นใหม่ต้องวัดราคาทุนด้วยมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียใน

ส่วนของเจ้าของที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เดิม ณ วันที่มีการปรับ

โครงสร้าง 

 

ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27(ปรบัปรุง 2559) เร่ือง งบเฉพาะกิจการ  



นิยาม กิจการที่ด าเนินุรกิจดา้นการลงทุนInvestment entity (IE) 
 

• ได้รับเงินทุนจากผู้ลงทุนหนึ่งรายหรือมากกว่าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

จัดให้มีการบริการด้านการบริหารเงินลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเหล่านั้น 

• ให้ค ามั่นกับผู้ลงทุนว่าวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจของกิจการคือการน า

เงินทุนไปลงทุนเพ่ือให้ได้มาเฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพ่ิม

มูลค่าเงินทุน รายได้จากการลงทุน หรือทั้งสองกรณี และ 

• วัดและประเมินผลการด าเนินงานจากเงินลงทุนเกือบจะทั้งหมดด้วย

เกณฑมู์ลค่ายุติธรรม 

ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27(ปรบัปรุง 2559) เร่ือง งบเฉพาะกิจการ  



กิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน 

 

ไม่ต้องจัดท างบการเงินรวม จัดท าเฉพาะงบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

วัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทบริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุน(ตามTFRS 9) 

 

ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27(ปรบัปรุง 2559) เร่ือง งบเฉพาะกิจการ  



IE    Non IE Non IE   IE 

• ทุนใช้ FV มาเป็น Deem cost 

• คงใช้ FV ต่อไป 

• วัดด้วย FV ผลต่างระหว่างรารา

ตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ 

วันที่มีการเปล่ียนแปลสภาพให้เข้า 

ก าไรขาดทุน 

• ผลปรับปรุงสะสมที่ เคยรับรู้ใน 

OCI ต้องรับรู้ เสมือนว่า IE ได้ขาย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่าน้ัน 

ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27(ปรบัปรุง 2559) เร่ือง งบเฉพาะกิจการ  



การเปลีย่นแปลง กลุ่มอุตสาหกรรมทีจ่ะไดร้บั

ผลกระทบ 

ผลกระทบจากการปรบัปรุงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

การเพ่ิมทางเลือกวิธส่ีวนได้เสยีบนงบ

การเงินเฉพาะกจิการ  

ทุกอุตสาหกรรม  

 

• งบการเงินเฉพาะเปรียบเทยีบกนัไม่ได้ 

• มีผลต่อตัวเลขก าไรสะสมที่ใช้ในการจ่ายเงิน

ปันผล 

 

ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27(ปรบัปรุง 2559) เร่ือง งบเฉพาะกิจการ  



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง งบการเงินรวม 



สรุปความเป็นมา 

      ปรบัปรุงตาม IFRS BV 2016 

สรุปสาระส าคญัเรือ่งท่ีเปลีย่นแปลง:  

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงินรวม  

วนัถอืปฏิบติั : วนัท่ี 1 มกราคม 2560  

• มีการปรบัปรุงใหช้ดัเจนข้ึนเกี่ยวกบัขอ้ยกเวน้ในการจัดท างบการเงินรวม ในกรณีที่บริษทั

ย่อยของกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน ซ่ึงบริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการหรือมี

กิจกรรมที่เกียวเนือ่งกบัการลงทุน บริษทัใหญ่จะตอ้ง 

1กรณีที่บริษทัย่อยมิไดเ้ป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน ใหร้วมบริษทัย่อยดงักล่าวใน

การจดัท างบการเงินรวม(เดิม) 

2 กรณีที่บริษทัย่อยเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน วดัค่าบริษทัย่อยดงักล่าวดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (เพิม่เติมใหช้ดัเจนข้ึน) 

• ปรบัปรุงโดยวิธียอ้นหลงั 
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สรุปสาระส าคญั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่10  

เรื่อง  งบการเงินรวม 



นิยามของการควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ านาจใน 

การควบคุม 

 

ความสามารถในการ

ใชอ้ านาจ ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อจ านวน

ผลตอบแทน 

 

ค่าตอบแทน 

ผนัแปร 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงินรวม  



มีการใหแ้นวทางปฏิบติัมากมาย เช่น 

• การพิจารณาเร่ืองการควบคุม 

• ในการประเมินต้องดูถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

• ในการพิจารณาอ านาจให้พิจารณาจากสทิธทิี่มีความส าคัญ 

• พิจาณาบนกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

• สทิธเิพ่ือการคุ้มครอง 

• ขั้นตอนในการจัดท างบการเงินรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงินรวม  



ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงินรวม  

ขอ้ก าหนดของการจดัท างบการเงินรวม 

• เร่ิม เมื่อมีอ านาจควบคุม 

• หยุดเมื่อสญูเสยีอ านาจในการควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้ก าหนดของการเปลีย่นสดัส่วนเมือ่ไม่สูญเสียการควบคุม 

 

เม่ือสัดส่วนของเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเปล่ียนแปลง 

กิจการต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่มีอ านาจควบคุมและ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ือสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียใน

บริษัทย่อย กจิการต้องรับรู้ โดยตรงในส่วนของเจ้าของส าหรับส่วนต่างระหว่างส่วน

ได้เสียที่ ไ ม่ มีอ านาจควบคุมที่ มีการปรับปรุงแล้วและมูลค่ายุติธรรมของ

ผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับ และแสดงเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงินรวม  



ขอ้ก าหนดของการเปลีย่นสดัส่วนเมือ่สูญเสียการควบคุม 

• ต้องตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยเดิมที่ เคยมีการควบคุมออกจาก 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

• รับรู้ เงินลงทุนที่เหลือในบริษัทย่อยเดิมที่เคยมีการควบคุมในมูลค่ายุติธรรม เมื่อสูญเสีย 

การควบคุมและหลังจากนั้นรับรู้ เงินลงทุนและรายการลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้ กับบริษัทย่อยเดิม

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมที่กล่าวถงึน้ันถือเป็นมูลค่า

ยุติธรรมเร่ิมแรกที่รับรู้ของสนิทรัพย์ทางการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือเป็นราคาทุนเร่ิมแรกที่รับรู้ของเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

• รับรู้ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียเดิมที่เคยมี

การควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงินรวม  



ขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวมของกิจการที่ด าเนินุรกิจดา้นการลงทุน 

• กิจการด้านลงทุนต้องไม่รวมบริษัทย่อย แต่ต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่กล่าวไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

• หากกจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุนมีบริษัทย่อยซ่ึงบริษัทย่อยน้ันมิได้เป็นกจิการที่ด าเนิน

ธุรกิจด้านการลงทุนและมีวัตถุประสงค์หลักและกิจกรรมหลักที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ

กจิกรรมการลงทุนของกจิการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องรวมบริษัทย่อยในการ

จัดท างบการเงนิรวม 

• บริษัทใหญ่ของกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องรวมกิจการทั้งหมดที่บริษัทใหญ่มี

อ านาจควบคุมในการจัดท างบการเงนิรวม ซ่ึงรวมถงึกจิการที่ถูกควบคุมผ่านบริษัทย่อยซ่ึงเป็น

กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน ยกเว้นบริษัทใหญ่น้ันด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนด้วย

ตัวเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงินรวม  



การเปลีย่นแปลง กลุ่มอุตสาหกรรมทีจ่ะไดร้บั

ผลกระทบ 

ผลกระทบจากการปรบัปรุงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

 กรณีที่บริษทัย่อยของกิจการที่ด าเนิน

ธุรกิจดา้นการลงทุน ซ่ึงบริษทัย่อย

ดงักล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมที่

เกียวเนื่องกับการลงทุนและบริษัท

ย่อยเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้น

การลงทุน บริษัทใหญ่ต้องวัดค่า

บ ริ ษัท ย่ อ ยดัง ก ล่ า ว ด้ว ย มู ล ค่ า

ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 

 

 

 เฉพาะกลุ่มกจิการทเีข้านิยามกิจการที่

ด าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน 

อาจส่งผลกระทบกบัวิธรีายงานเช่นจากเดิมอาจ

จัดท างบการเงินรวม หลังปรับปรุงวัดค่าเงิน

ลงทุนด้วยวิธมูีลค่ายุติธรรม 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงินรวม  



Thank you 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any 
particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no 
guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the 
future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination 
of the particular situation. Materials published may only be reproduced with the consent of FAP. 

 


