
หลายท่านอาจจะพอได้ยินช่ือ PACK5 กันมาบ้างพอสมควรว่าเป็นกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 5 ฉบับที่ 

จะมีผลบังคับใช้ในปี 2558 ซ่ึงอาจจะมีความรู้สึกที่หลากหลายทั้งเป็นกังวลว่าจะมีปัญหาในการปฏิบัติ หรือรู้สึกเฉยๆ  

ไม่น่าจะยากอะไร หรืออาจมีความไม่แน่ใจอยู่ว่า PACK5 มีผลกระทบกับชีวิตนักบัญชีของท่านหรือไม่ คณะกรรมการก�าหนด
มาตรฐานการบัญชีจึงขออาศัยโอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์และไขข้อข้องใจที่คนส่วนใหญ่มักจะมีขึ้นเมื่อคิดถึง PACK5

ค�าถาม อะไรคอื PACK5 >>
ค�ำตอบ PACK5 คือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 5 ฉบบัท่ี 

เก่ียวข้องกบัเงินลงทนุท่ีกิจการมีอ�านาจควบคมุ มีอ�านาจควบคมุร่วม 

หรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส�าคญัซึง่ทัง้ 5 ฉบบันีจ้ะมีผลบงัคบัใช้พร้อมๆ 

กนัส�าหรับกิจการท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป PACK5 ประกอบด้วยมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม (TFRS10) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 

(TFRS 11) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน (TFRS12) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(TAS27) (ปรับปรุง 2557) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 เร่ือง 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (TAS28) (ปรับปรุง 2557) 

และยกเลกิ TAS31 (ปรับปรุง 2555) เร่ืองสว่นได้เสยีในการร่วมค้า 

ค�าถาม PACK5 แตกตา่งไปจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปัจจุบันที่
เก่ียวข้องกับเงนิลงทนุอยา่งไร >>
ค�ำตอบ PACK5 มีข้อแตกตา่งไปจากฉบบัปัจจบุนัหลาย

ประการแตใ่นท่ีนีจ้ะขอย�า้ถงึการเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญัใน  

3 ประการหลกัดงันี ้ 

• TFRS10  -  นิยามของ “การควบคมุ” ท่ีขยายความให้              

                     ครอบคลมุมากขึน้  

• TFRS 11 - ยกเลกิวิธี Proportionate Consolidation 

• TFRS 12 - ข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีในเงินลงทนุท่ีต้อง 

                    เปิดเผยในงบการเงินมีมากขึน้ 

นิยำมของ “กำรควบคุม” ที่ขยำยควำมให้
ครอบคลุมมำกขึน้
นิยามของ “การควบคมุ” ท่ีก�าหนดใหมใ่น TFRS 10 ขยายความ

ให้ครอบคลมุมากขึน้จากมาตรฐานฉบบัปัจจบุนัซึง่ก็คือ TAS 27 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เป็นดงันี ้

นิยามใหม่ของการควบคุมตาม TFRS10 จะมุ่งเน้นในเร่ือง

เนือ้หาของการลงทุนว่าผู้ ลงทุนมีส่วนได้เสียในผลตอบแทน

ผนัแปรของกิจการท่ีไปลงทุนและผู้ลงทุนต้องมีอ�านาจในการ 

สัง่การกิจกรรมส�าคญัท่ีมีความเก่ียวข้องและก่อให้เกิดผลกระทบ

ตอ่ผลตอบแทนของกิจการท่ีถกูลงทนุ

นอกจากนี ้ TFRS10 ได้มีการระบุข้อชีแ้จงเพ่ิมเติมท่ีส�าคญั

ส�าหรับกรณีท่ีผู้ลงทนุอาจจะสามารถควบคมุผู้ได้รับการลงทนุได้

แม้จะมีสทิธิในการออกเสยีงน้อยกวา่กึง่หนึง่ หรืออาจเรียกได้วา่

มีอ�านาจควบคมุทางพฤตนิยั (De facto control) ตวัอยา่งเชน่ 

กิจการมีสทิธิออกเสยีง 49% และผู้ถือหุ้นรายอ่ืนท่ีมีสทิธิออกเสยีง 

51% นัน้ประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นรายย่อยจ�านวนหลายรายและ

ในทางปฏิบตัิแล้วเป็นการยากท่ีผู้ลงทนุรายย่อยจะรวมตวักนั 

เพ่ือตอ่ต้านหรือคดัค้านกิจการได้ ซึง่ในกรณีนีกิ้จการอาจถือได้ 

ว่ามีอ�านาจควบคุมโดยพฤตินัยดังนัน้ถึงจะถือหุ้ นน้อยกว่า 

กึ่งหนึ่ง ก็อาจถือว่าบริษัทท่ีลงทนุนีเ้ป็นบริษัทย่อยได้

ยกเลกิวธีิ Proportionate Consolidation
TFRS11 เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีแตกตา่งไปจาก 

มาตรฐานการบญัชีปัจจบุนัหรือ TAS31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

สว่นได้เสียในการร่วมค้าโดยเร่ิมต้นตัง้แตช่ื่อมาตรฐานจากเดิม 

“ส่วนได้เสียในการร่วมค้า” เป็น “การร่วมการงาน” รวมไปถึง

แนวคดิในการจดัประเภทและการบนัทกึบญัชีของแตล่ะประเภท

ของการร่วมการงานดงัตอ่ไปนี ้

โดย : คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัชี
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PACK 5  
ก้าวใหม่ของการรายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษัท



TFRS11 เน้นให้พจิารณาเนือ้หาของสทิธิที่ผู้ร่วมค้ามีในการ

ร่วมการงาน  

หากผู้ ร่วมค้ามีสทิธิในสนิทรัพย์สทุธิเม่ือการร่วมการงานเลกิกิจการ

จะถือว่าเป็นการร่วมการงานประเภท “การร่วมค้า” และให้ใช้วิธี 

ส่วนได้เสีย (Equity method) ในการบนัทึกบญัชีในงบการเงิน

ของผู้ ร่วมค้า โดยไม่มีทางเลือกในการใช้วธีิรวมตามสัดส่วน 

(Proportionate consolidation)

แตห่ากผู้ ท่ีมีการควบคมุร่วมมีสทิธิเป็นอยา่งอ่ืนท่ีไมใ่ชใ่นสนิทรัพย์

สทุธิจะถือวา่การร่วมการงานเป็นประเภท “การด�าเนินงานร่วมกนั” 

ซึ่งผู้ ท่ีมีการควบคุมร่วมต้องบันทึกสินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้  

ค่าใช้จ่ายตามเนือ้หาของข้อตกลง 

ข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในเงนิลงทนุที่ต้อง
เปิดเผยในงบการเงนิมีมากขึน้ 

TFRS12 เป็นมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั 

สว่นได้เสยีในกิจการอ่ืน   การเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูก�าหนดในมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัปัจจบุนันัน้จะยงัคงอยู่และรวมถึงการมีข้อก�าหนด 

ในการเปิดเผยข้อมลูท่ีส�าคญัเพ่ิมเตมิขึน้อีกหลายประการ ตวัอยา่งเชน่ 

 » การเปิดเผยเร่ืองดุลยพินิจและสมมติฐานท่ีส�าคัญในการ

พิจารณาการควบคุม/ควบคุมร่วม/อิทธิพลอย่างมีนัยส�าคญัใน

กิจการอ่ืน 

 » การเปิดเผยข้อมลูทางการเงินของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจ

ควบคุมในบริษัทย่อยถ้ามีจ�านวนท่ีมีสาระส�าคัญต่อกิจการท่ี 

น�าเสนอรายงาน 

 » การเปิดเผยข้อมลูเพ่ิมเติมในกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั 

(Structured entities) 

อาจกล่าวโดยภาพรวมได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ี 

เก่ียวกบัเงินลงทนุจะเพ่ิมมากขึน้

ค�าถามมแีนวทางในการเตรียมพรอ้มอยา่งไรเพ่ือที่จะ
สามารถปฏบัิตติาม PACK5 ไดใ้นปีหนา้ >> 

ค�าตอบ ก่อนอ่ืนนกับญัชีควรจะต้องศกึษาท�าความเข้าใจในเนือ้หา

ของ PACK5 เพ่ือน�ามาวิเคราะห์กับข้อมูลจริงของกิจการ โดย 

อาจจะมีแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน เร่ิมจากการรวบรวมข้อมลู

กิจกรรมการลงทนุทัง้หมดของกิจการ รวมถงึข้อตกลงท่ี

ส�าคญัท่ีมีกบัผู้ ร่วมลงทนุรายอ่ืน เชน่ สญัญาการร่วมลงทนุระหวา่ง

ผู้ ถือหุ้น ข้อบงัคบับริษัท และสญัญาอ่ืนใดท่ีมีความเก่ียวข้องกบั

การควบคมุการด�าเนินงานและการเงินของการลงทนุนัน้ๆ ข้อมลู

การประชมุและการออกเสยีงของกรรมการและผู้ถือหุ้นในอดีต 

วิเคราะห์การควบคุมและเนือ้หาของสิทธิตาม 
TFRS10 และ TFRS11 จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ให้ 

พิจารณาเนือ้หาการเข้าลงทุนในแต่ละกิจการกิจกรรมใดเป็น 

กิจกรรมส�าคัญท่ีจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของกิจการ 

ท่ีไปลงทุน พิจารณาลกัษณะการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นทัง้การใช้ 

สทิธิผา่นการแตง่ตัง้ผู้บริหาร กรรมการ และการใช้สทิธิในท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นประกอบกนั เพ่ือวิเคราะห์วา่กิจการสามารถควบคมุ หรือ

ควบคุมร่วม หรือมีเพียงอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคญัตามหลกัการ

ของ PACK5 เพ่ือท่ีจะสามารถจดัประเภทการลงทนุได้ถกูต้องวา่ 

บริษัทท่ีกิจการลงทนุเป็นบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือการร่วมการงาน

รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงบัญชีในกรณีท่ีผลการ

วิเคราะห์ตาม PACK5 มีผลกระทบท�าให้สถานะของการ

ลงทนุเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น หากวิเคราะห์แล้วพบว่ากิจการมี 

De facto control ในบริษัทท่ีลงทนุ 49% ท่ีปัจจบุนับนัทกึด้วยวิธี 

Equity method หรือได้มีการรวมธรุกิจโดยใช้วิธีการซือ้ (Acquisition 

method) ซึง่ต้องปรับปรุงโดยการต้องเตรียมจดัท�างบการเงินรวม 

หรือปรับปรุงวิธีการรวมธรุกิจเป็นวิธีการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุ

เดียวกัน (Under Common Control) หรือกิจการมีการร่วมค้า

ท่ีปัจจบุนัได้เลอืกใช้วิธี Proportionate consolidation ในการจดัท�า

งบการเงินรวมซึง่ต้องปรับปรุงเป็น Equity method เป็นต้น

โดยทัว่ไปหากไมมี่ข้อก�าหนดเป็นอยา่งอ่ืน กิจการต้องมีการปรับปรุง 

ย้อนหลงั (Restate) งบการเงินงวดก่อนท่ีน�ามาเปรียบเทียบกบั 

งบการเงินงวดปัจจบุนั ดงันัน้กิจการต้องมีการเตรียมการเพ่ือหา 

ข้อมลูตวัเลขทางการเงินในอดีตเพ่ือท�าการปรับปรุงรายการ การเตรียม 

ข้อมลูนีอ้าจต้องใช้เวลาในการเตรียมการพอสมควร โดยเฉพาะ 

อยา่งย่ิงส�าหรับบางกรณีท่ีรายการอาจมีความซบัซ้อน  เชน่  มีการซือ้ 

ธุรกิจในอดีตและบริษัทไม่ได้มีข้อมลูมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์

หนีส้นิท่ีได้มา ดงันัน้กิจการต้องเตรียมการเพ่ือการจดัเตรียมข้อมลู

เพ่ือการปรับปรุงรายการให้ได้พร้อมทนัเวลา

รวบรวมข้อมูลเพื่อการเปิดเผยข้อมูล ตามท่ีกล่าว

ข้างต้นวา่ TFRS 12 ก�าหนดให้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่น

ได้เสยีในเงินลงทนุเพ่ิมมากขึน้จากท่ีเปิดเผยอยูใ่นปัจจบุนั กิจการ

ควรมีการเตรียมการหาข้อมลูเพ่ือพร้อมส�าหรับการเปิดเผย

ข้อก�าหนดใหม่ๆ ใน PACK5 นัน้จะเน้นไปท่ีเนือ้หาของรายการ

มากขึน้ ซึง่ท�าให้ต้องมีการใช้ดลุยพินิจและการพิจารณาท่ีละเอียด

ลกึซึง้ ซึง่จะสามารถท�าได้โดยไม่ยากนกัหากนกับญัชีเข้าใจใน

วตัถปุระสงค์ และเนือ้หาของการตดัสนิใจลงทนุเป็นอยา่งดี อีกทัง้ 

นักบญัชีควรเป็นผู้ มีบทบาทส�าคญัในการประสานความเข้าใจ

กบัฝ่ายบริหารเพ่ือให้ได้รับทราบถงึข้อมลูท่ีส�าคญัเพ่ือใช้ประกอบ

การใช้ดลุยพินิจได้อย่างมีเหตผุล เช่น ข้อมลูตามข้อตกลงหรือ

สญัญาระหว่างผู้ ร่วมทุน (Shareholder agreement) เป็นต้น  

คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีหวังว่าบทความนี ้

จะสามารถท�าให้ท่านผู้อ่านเข้าใจเนือ้หาที่ส�าคัญของ PACK5 

และเหน็ภาพผลกระทบส�าคัญที่อาจจะมีต่องบการเงนิในปีที่

น�ามาตรฐานกลุ่มนีม้าใช้เป็นครัง้แรก
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2.

3.

4.
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