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• ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วม
ค้า  

• ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
เกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่  

• ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 

 

 



สรุปความเป็นมา 

      ปรบัปรุงตาม IFRS BV 2016 

สรุปสาระส าคญัเรือ่งท่ีเปลีย่นแปลง:  

ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี28(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  

วนัถอืปฏิบติั : วนัท่ี 1 มกราคม 2560  

1. อนุญาตเพิม่เติม (แต่ไม่เป็นการบงัคบั) กรณีกิจการที่ไม่ไดเ้ป็นกิจการที่ด าเนนิธุรกิจดา้น

การลงทุน (Investment entity/ IE) ที่มีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ที่เป็น IE  

 สามารถใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นวิธี FV ที่บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆใชว้ดัมูลค่า

บริษทัย่อยของตนได ้ 

2. มีการแกไ้ข TAS 27 เรือ่งงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ใหท้างเลือกเพิม่เติมบนงบการเงินเฉพาะฯ ใหใ้ชวิ้ธีส่วนไดเ้สียตามTAS28 ได ้ 

 

ปรบัปรุงยอ้นหลงั 



การเปลีย่นแปลง กลุ่มอุตสาหกรรมทีจ่ะไดร้บั

ผลกระทบ 

ผลกระทบจากการปรบัปรุงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

1. อนุญาตเพ่ิมเติม วิธส่ีวนได้เสยีที่เป็น 

FV ที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็น

IEใช้วัดมูลค่าบริษัทย่อย 

จ ากดัเฉพาะกจิการที่ลงทุนใน IE จนมี

อทิธพิลหรือมีการjoint control  

ลดอุปสรรคในทางปฏบิัติในการถอดFV ของIE

ที่ไม่ได้มีอ านาจควบคุมให้เป็นการ Take equity 

ปกติ 

2. การเพ่ิมทางเลือกวิธส่ีวนได้เสยีบนงบ

การเงินเฉพาะกจิการ  

ทุกอุตสาหกรรม  • งบการเงินเฉพาะเปรียบเทยีบกนัไม่ได้ 

• งบการเงินเฉพาะอาจจะไม่ง่ายอกีต่อไป

ส าหรับวัตถุประสงค์ทางการยื่นภาษีนิติ

บุคคลถ้าเลือกใช้วิธส่ีวนได้เสยี 

• มีผลต่อตัวเลขก าไรสะสมที่ใช้ในการจ่ายเงิน

ปันผล 

ร่างมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี28(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  



สรุปความเป็นมา 

      ปรบัปรุงตาม IFRS BV 2016 

สรุปสาระส าคญัเรือ่งท่ีเปลีย่นแปลง:  

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี12 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน  

วนัถอืปฏิบติั : วนัท่ี 1 มกราคม 2560  

ก าหนดชดัเจนยิง่ข้ึนใหกิ้จการที่เป็น Investment entity โดยวดัมูลค่าFV บนย่อยทั้งหมด (คือ

ไม่มีการท างบการเงินรวม) ตอ้งเปิดเผยตามTFRS 12 อยู่ดี  

• ดุลยพินิจและข้อสมมติที่ส าคัญที่ท  าให้เป็นInvestment entities 

• การเปล่ียนแปลง เหตุผล และผลกระทบของการกลายเป็น/สิ้นสดุการเป็น investment entities  

• รายละเอยีดบริษัทย่อยที่ไม่ได้น ามาจัดท างบการเงินรวมเน่ืองจากกจิการเป็นinvestment entities และใช้ FV to PL เช่น ช่ือ สถานที่

ประกอบกจิการ สดัส่วนความเป็นเจ้าของ ข้อจ ากดัที่ส าคัญ ภาระผูกพันหรือความต้ังใจให้การสนับสนุนบริษัทย่อย  

• รายละเอยีดการร่วมการงานและบริษัทร่วมที่เป็นของ investment entities เช่น ช่ือ สถานที่ประกอบกจิการ สดัส่วนความเป็นเจ้าของ 

ข้อจ ากดัที่ส าคัญ ภาระผูกพัน เป็นต้น (ไม่ต้องเปิดเผยรายละเอยีดข้อมูลทางการเงิน)  



การเปลีย่นแปลง กลุ่มอุตสาหกรรมทีจ่ะไดร้บั

ผลกระทบ 

ผลกระทบจากการปรบัปรุงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

เปิดเผยรายละเอยีดบริษัทย่อยที่ใช้FV 

แม้ไม่ได้มีการจัดท างบการเงินรวม  

จ ากดัเฉพาะกจิการที่เป็น IE  มีความชัดเจนในการเปิดเผย 

 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี12 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน  



สรุปความเป็นมา 

      ปรบัปรุงตาม IFRS BV 2016 

สรุปสาระส าคญัเรือ่งท่ีเปลีย่นแปลง:  

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี11 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การร่วมการงาน 

วนัถอืปฏิบติั : วนัท่ี 1 มกราคม 2560  

การซ้ือส่วนไดเ้สียในการด าเนนิงานร่วมกนั (Joint operation) 

• ถ้าเป็นธรุกจิตาม TFRS3 ให้น าหลักการTFRS3 มาใช้  

• หาFV ของสนิทรัพย์หนี้สนิ 

• ต้นทุนการซื้อเป็นค่าใช้จ่าย 

• รับรู้Deferred tax ที่เกี่ยวข้อง 

• ค่าความนิยม+ทดสอบด้อยค่าทุกปี 

• รวมถึงการจัดตั้ง Joint operation ที่มีการน าExisting business มาร่วมตอนจัดตั้ง  

• การเพ่ิมส่วนได้เสยีใน Joint operation เดิม แต่ยังคงมีอ านาจควบคุมร่วม ไม่ต้องวัดมูลค่าสดัส่วนเดิม 

• ยกเว้น กรณกีารซื้อการด าเนินงานร่วมกนั ภายใต้การควบคุมเดียวกนั  

• เปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป  



การเปลีย่นแปลง กลุ่มอุตสาหกรรมทีจ่ะไดร้บั

ผลกระทบ 

ผลกระทบจากการปรบัปรุงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

การซ้ือส่วนได้เสยีในการด าเนินงาน

ร่วมกนัที่เป็นธุรกจิให้ท าตาม TFRS 3 

จ ากดัเฉพาะธุรกจิที่มีJoint operation 

และมีการซ้ือสญัญาร่วมการงาน  

• ขุดเจาะน า้มัน สนิแร่ 

• ก่อสร้าง เป็นต้น  

มีความชัดเจนมากขึ้น 

ลดความหลากหลายในทางปฏบิัติ 

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี11 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การร่วมการงาน 


