เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๑๘/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔๕/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 12 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ย วกั บ ส่ ว นได้ เ สีย ในกิจ การอื่ น ซึ่ ง เป็ น
ฉบั บ ปรั บ ปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชี ร ะหว่ า งประเทศที่ส้ ิน สุดในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2557
(IFRS 12 : Disclosure of Interests in Other Entities (Bound volume 2015 Consolidated without early
application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรั บปรุงจากฉบับปี 2557 โดยปรั บปรุ งย่อหน้ าที่ 2
ภาคผนวก ก และการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บอื่น และเพิ่ มบทนํา 12 ย่ อ หน้ าที่ 9ก
ถึง 9ข 19ก ถึง 19ช 21ก 25ก และ ค1ข
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียใน
กิ จ การอื่ น ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ า ที่ 1 ถึ ง 31 และภาคผนวก ก ถึ ง ค ทุ ก ย่ อ หน้ า มี ค วามสํา คั ญ เท่ า กั น
ย่อหน้ าที่พิมพ์ ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการสําคัญ คํานิ ยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็ นครั้ งแรกใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะเป็ นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องอ่าน
โดยคํา นึ ง ถึ ง ข้ อ กํา หนดของกรอบแนวคิ ด สํา หรั บ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุ ง 2558) (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติ
ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
ส่วนได้เสียในกิจการอื่น ให้ ถือปฏิบัติกับกิจการซึ่งมีส่วนได้ เสียในบริ ษัทย่อย ในการร่ วมการงาน
ในบริษัทร่วม หรือในกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
บทนํา 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ น ไป ทั้ง นี้ อนุ ญ าตให้ กิจ การนํา ไปใช้ ก่ อ นวั น ที่มีผ ล
บังคับใช้

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนํา 3 ผู้ใช้ งบการเงินจํานวนมากได้ เรียกร้ องมาโดยตลอดให้ มีการปรับปรุงการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ส่ว นได้ เ สียของกิจ การที่เ สนอรายงานในกิจ การอื่น เพื่ อ ช่ วยให้ ทราบถึงกํา ไรหรื อ ขาดทุ น และ
กระแสเงิ น สดที่เ ป็ นของกิ จ การที่ เ สนอรายงาน และเพื่ อ ช่ ว ยในการหามู ล ค่ า ของเงิ น ลงทุ น
ในปัจจุบันหรือในอนาคตของกิจการที่เสนอรายงานได้
บทนํา 4 ผู้ ใช้ งบการเงิ น ได้ เ น้ น ถึ ง ความจํา เป็ นที่จ ะต้ อ งมีข้อ มู ล ที่ดีข้ ึ นเกี่ยวกับ บริ ษั ทย่ อ ยซึ่ งรวมอยู่ ใ น
งบการเงินรวม รวมถึงส่วนได้ เสียของกิจการในการร่ วมการงานและในบริษัทร่ วมซึ่งไม่ได้ รวมอยู่
ในงบการเงินรวมแต่กจิ การมีความสัมพันธ์พิเศษกับกิจการเหล่านั้น
บทนํา 5 วิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกที่เกิดขึ้นในปี 2550 ได้ ช้ ีให้ เห็นถึงการขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงซึ่งกิจการที่เสนอรายงานมีฐานะเปิ ดต่อความเกี่ยวพันที่กจิ การมีกบั กิจการซึ่งมีโครงสร้ าง
เฉพาะตัว รวมทั้งกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวที่กจิ การที่เสนอรายงานร่วมก่อตั้ง
บทนํา 6 เพื่อตอบสนองต่อข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้ใช้ งบการเงินและผู้อ่ืนรวมทั้งผู้นาํ กลุ่ม G20 และคณะกรรมการ
เสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Board) คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
จึงได้ ตัดสินใจออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น เพื่อให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่นที่ดี
ขึ้นเมื่อกิจการที่เสนอรายงานมีความสัมพันธ์พิเศษกับกิจการอื่นเหล่านั้น
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บทนํา 7 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศจึงถือโอกาสรวบรวมและจัดทําข้ อกําหนดเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม และกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว
ซึ่ งไม่ ได้ รวมอยู่ ในงบการเงิ นรวมให้ มีความสอดคล้ องต้ องกัน และรวมข้ อกําหนดเหล่ านั้ นไว้ ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศฉบั บเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศได้ สังเกตว่ าข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ฉบั บที่ 27 เรื่ อง งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ มาตรฐานการบั ญชีระหว่ าง
ประเทศ ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 31
เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการร่ ว มค้า มี ความซํ้าซ้ อ นกั นในหลายเรื่ อ ง และกรรมการหลายท่า นยั งมี
ความเห็นว่าข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรั บส่วนได้ เสียในกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ง
ไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวมนั้นไม่ควรรวมอยู่ในมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม ดังนั้น
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศจึงสรุปว่าการรวมมาตรฐานที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสําหรับส่วนได้ เสียในกิจการอื่นเข้ าไว้ ด้วยกันจะทําให้ เกิดความเข้ าใจและสามารถปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมู ลสําหรั บบริ ษั ทย่ อย การร่ วมค้ า บริ ษัทร่ วม และกิจการซึ่ งมี
โครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวมได้ ดีย่งิ ขึ้น

หลักการสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนํา 8 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กํา หนดให้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เพื่ อ ช่ วยให้ ผ้ ู ใ ช้
งบการเงินประเมินเรื่องดังต่อไปนี้ได้
8.1 ลักษณะของส่วนได้ เสียของกิจการในกิจการอื่นและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง และ
8.2 ผลกระทบของส่ ว นได้ เสี ย เหล่ า นั้ น ที่ มี ต่ อ ฐานะการเงิ น ผลการดํ า เนิ น งาน และ
กระแสเงินสดของกิจการ
ข้อกําหนดทัว่ ไป
บทนํา 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยให้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถ
9.1 เข้ าใจถึง
9.1.1 ดุลยพิ นิจและข้ อสมมติท่ีมีนัยสําคัญ (รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของดุลยพินิจและ
ข้ อสมมติเหล่านั้น) ซึ่งกิจการใช้ ในการระบุลักษณะของส่วนได้ เสียของกิจการใน
กิจ การอื่นหรื อ ในการงานอื่น (ซึ่ งกล่ าวคือ การควบคุ ม การควบคุ มร่ ว ม หรื อ
การมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญ) และที่ใช้ ในการระบุประเภทของการร่ วมการงานที่
กิจการมีส่วนได้ เสีย และ
9.1.2 ส่วนได้ เสียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่
มีอาํ นาจควบคุม และ
9.2 ประเมิน
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9.2.1 ลักษณะและขอบเขตของข้ อจํากัดที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับความสามารถของกิจการ
ในการเข้ าถึงหรือใช้ สนิ ทรัพย์ และการจ่ายชําระหนี้สนิ ของกลุ่มกิจการ
9.2.2 ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนได้ เสียของกิจการ
ในกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม
9.2.3 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้ เสียของกิจการในกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว
ซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม และลักษณะและการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงที่
เกี่ยวเนื่องกับส่วนได้ เสียนั้น
9.2.4 ลั ก ษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงิ น ของส่ ว นได้ เ สี ย ของกิ จ การใน
การร่ วมการงานและในบริษัทร่ วม รวมทั้งลักษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับ
ส่วนได้ เสียนั้น
9.2.5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
ในบริษัทย่อยโดยไม่ทาํ ให้ สญ
ู เสียการควบคุม และ
9.2.6 ผลกระทบจากการสูญ เสียการควบคุ มในบริ ษั ทย่ อ ยในระหว่ างรอบระยะเวลา
รายงาน
บทนํา 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กํา หนดข้ อ มู ล ขั้ น ตํ่า ที่ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผย แต่ ห าก
การเปิ ดเผยข้ อมู ล ขั้ น ตํ่ า ตามที่ ก ํา หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ยั ง ไม่
เพี ยงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลแล้ ว กิจการจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่จาํ เป็ น
เพิ่มเติมเพื่อให้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์น้ันได้
บทนํา 11 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการต้ องพิ จารณาระดับของรายละเอียดที่
จําเป็ นของข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ และต้ องพิจารณาว่าควรให้
ความสําคัญกับข้ อกําหนดแต่ ละข้ อในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้มากน้ อยเพียงใด
ทั้ ง นี้ กิ จ การต้ อ งทํา การรวมหรื อ แยกการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เพื่ อ ทํา ให้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ นประโยชน์
ไม่ถูกบดบังด้ วยรายละเอียดที่ไม่มีนัยสําคัญในปริ มาณมากหรื อจากการนํารายการที่มีลักษณะที่
แตกต่างกันไปรวมเข้ าไว้ ด้วยกัน
บทนํา 12 กิ จการที ด่ ําเนิ นธุรกิ จด้านการลงทุนที่ปรั บปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ย วกับ ส่ว นได้ เสียในกิจ การอื่น และ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) ได้ กาํ หนดข้ อยกเว้ นสําหรั บ หลัก การที่ว่าบริ ษัทย่อ ยทั้งหมดต้ อ งนํามารวมใน
การจัดทํางบการเงินรวมตามที่กล่าวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง
2558) เรื่ อ ง งบการเงิ น รวม (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) การปรั บ ปรุ งนี้ ให้ คํา นิ ยามของกิจ การที่
ดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุน และกําหนดให้ บริ ษัทใหญ่ ท่ีเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
ต้ อ งวั ด มู ลค่ า เงิน ลงทุ นในบริ ษัทย่ อ ยเหล่ า นั้ น ด้ วยมู ลค่า ยุ ติธรรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุน ตามที่
กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) (หรื อ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรับ รู แ้ ละการวัด มูล ค่ า เครื ่อ งมื อ
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ทางการเงิ น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่มี าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่ อง
เครื่องมือทางการเงิน ยังไม่นาํ มาถือปฏิบัติ) แทนการรวมบริ ษัทย่อยเหล่ านั้นในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ การปรั บปรุงดังกล่ าวยังได้ นาํ เสนอข้ อกําหนดใหม่ในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสําหรับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และ
ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่
วัตถุประสงค์
1

2

3
4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ กําหนดให้กิจการเปิ ดเผยข้อมู ลเพื่อ
ช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินประเมินเรือ่ งดังต่อไปนี้ ได้
1.1 ลักษณะของส่วนได้เสียของกิจการในกิจการอื่นและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง และ
1.2 ผลกระทบของส่วนได้เสียเหล่านั้นที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
ของกิจการ
การบรรลุวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 1 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
2.1 ดุลยพินิจและข้ อสมมติท่สี าํ คัญซึ่งกิจการใช้ ในการกําหนด
2.1.1 ลักษณะของส่วนได้ เสียของกิจการในกิจการอื่นหรือในการงานอื่น
2.1.2 ประเภทของการร่วมการงานที่กจิ การมีส่วนได้ เสีย (ย่อหน้ าที่ 7 ถึง 9)
2.1.3 กิจการเป็ นไปตามคํานิยามของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน (หากกิจการเป็ น
กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน) (ย่อหน้ าที่ 9ก)
2.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของกิจการในกิจการดังต่อไปนี้
2.2.1 บริษัทย่อย (ย่อหน้ าที่ 10 ถึง 19)
2.2.2 การร่วมการงาน และบริษัทร่วม (ย่อหน้ าที่ 20 ถึง 23) และ
2.2.3 กิ จ การซึ ่ง มี โ ครงสร้า งเฉพาะตัว ที่ ไ ม่ ถู ก ควบคุ ม โดยกิ จ การ (กิ จ การซึ่ ง มี โ ครงสร้ า ง
เฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม) (ย่อหน้ าที่ 24 ถึง 31)
หากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อ มู ลตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ อื่น ๆ ไม่ ทาํ ให้ บ รรลุ วัตถุ ป ระสงค์ใน
ย่อหน้ าที่ 1 แล้ ว กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่จาํ เป็ นเพิ่มเติมเพื่อให้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์น้ันได้
กิจการต้ องพิจารณาระดับของรายละเอียดของข้ อมูลที่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
กล่ าวไว้ และต้ องพิ จารณาว่ าควรให้ ความสําคัญกับข้ อกําหนดแต่ละข้ อในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้มากน้ อยเพียงใด ทั้งนี้ กิจการต้ องทําการรวมหรือแยกการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อทําให้ ข้อมูล
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ซึ่งเป็ นประโยชน์ไม่ถูกบดบังด้ วยรายละเอียดที่ไม่มีนัยสําคัญในปริมาณมากหรือจากการนํารายการที่มี
ลักษณะที่แตกต่างกันไปรวมเข้ าไว้ ด้วยกัน (ดูย่อหน้ าที่ ข2 ถึง ข6)

ขอบเขต
5

6

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติกบั กิจการซึ่งมีส่วนได้ เสียในกิจการดังต่อไปนี้
5.1 บริษัทย่อย
5.2 การร่วมการงาน (กล่าวคือการดําเนินงานร่วมกัน หรือ การร่วมค้ า)
5.3 บริษัทร่วม
5.4 กิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ให้ ถือปฏิบัติกบั
6.1 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน หรื อโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานซึ่ง
อยู่ ในขอบเขตของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 19 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
6.2 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรั บปรุง 2558)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) อย่างไรก็ตาม หากกิจการมีส่วนได้ เสียใน
กิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ ในงบการเงินรวม โดยที่กิจการจัดทํางบการเงิน
เฉพาะกิจการเพี ยงอย่ างเดียว ในการจั ดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ ให้ กิจการต้ องปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 24 ถึง 31
6.3 ส่วนได้ เสียที่ถือโดยกิจการที่เข้ าร่วมการงานแต่ไม่ได้ มีการควบคุมร่ วมในการร่ วมการงาน ยกเว้ น
ในกรณีท่สี ่วนได้ เสียนั้นส่งผลให้ กิจการนั้นมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือการร่ วมการงาน หรือ
เป็ นส่วนได้ เสียในกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว
6.4 ส่ว นได้ เ สียในกิจ การอื่น ที่บั น ทึกบั ญ ชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่ อ ง
เครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) อย่างไรก็ตาม ในกรณีตามที่กล่าวต่อไปนี้ กิจการ
ต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
6.4.1 เมื่ อ ส่ ว นได้ เสี ย นั้ น เป็ นส่ ว นได้ เสี ย ในบริ ษั ท ร่ ว มหรื อ การร่ ว มค้ า ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ วย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 (ปรั บ ปรุ ง
2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ
6.4.2 เมื่อส่วนได้ เสียนั้นเป็ นส่วนได้ เสียในกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ ได้ รวมอยู่ใน
งบการเงินรวม

ดุลยพินจิ และข้อสมมติทีม่ ีนยั สําคัญ
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กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับดุลยพินิจและข้อสมมติทีม่ ีนยั สําคัญ (รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของดุลยพินจิ และข้อสมมติเหล่านั้น) ทีก่ ิจการใช้ในการกําหนด
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7.1 ว่ า กิ จ การมี ก ารควบคุ มกิ จ การอื่ น กล่ า วคื อ ผู ไ้ ด้ร ับการลงทุ น ตามที่ก ล่ า วในย่ อ หน้าที่ 5
และ 6 ข องมาตรฐานการรายงานท างการเ งิ น ฉ บั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2558)
เรือ่ ง งบการเงินรวม (เมือ่ มีการประกาศใช้)
7.2 ว่ากิจการมีการควบคุมร่วมในการงาน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญเหนือกิจการอื่น และ
7.3 ประเภทของการร่ ว มการงาน (กล่ า วคื อ เป็ นการดํ า เนิน งานร่ ว มกัน หรื อ การร่ ว มค้า )
หากการร่วมการงานดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้ นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก
ดุลยพินิจและข้ อสมมติท่มี ีนัยสําคัญที่ต้องเปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 7 นั้นรวมถึงดุลยพินิจและข้ อสมมติซ่ึง
กิจการใช้ เมื่อข้ อเท็จจริ งหรื อสถานการณ์แวดล้ อมได้ เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ ต้องเปลี่ยนแปลง
ข้ อสรุป ว่ ากิจการมีการควบคุ ม มีก ารควบคุ มร่ วม หรื อมี อิทธิพลอย่างมีนัยสํา คัญหรื อ ไม่ในระหว่ า ง
รอบระยะเวลารายงาน
เพื่อให้ เป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 7 กิจการต้ องเปิ ดเผยดุลยพินิจและข้ อสมมติท่ีมีนัยสําคัญซึ่งกิจการใช้ ใน
การกําหนดว่า
9.1 กิจการไม่ได้ ควบคุมกิจการอื่น ถึงแม้ ว่ากิจการมีสทิ ธิในการออกเสียงในกิจการอื่นเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
9.2 กิจการควบคุมกิจการอื่น ถึงแม้ ว่ากิจการมีสทิ ธิในการออกเสียงในกิจการอื่นน้ อยกว่ากึ่งหนึ่ง
9.3 กิจการเป็ นตัวแทนหรือตัวการ (ดูย่อหน้ าที่ ข58 ถึง ข72 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
9.4 กิจการไม่ มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ ถึงแม้ ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่นตั้งแต่
ร้ อยละ 20 ขึ้นไป
9.5 กิจการมีอิทธิพลอย่ างมีนัยสําคัญ ถึงแม้ ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่นน้ อยกว่ า
ร้ อยละ 20

สถานะของกิจการทีด่ ําเนินธุรกิจด้านการลงทุน
9ก เมื่อบริษทั ใหญ่ได้พิจารณาแล้วว่ าเป็ นกิจการที่ดําเนินธุ รกิจด้านการลงทุนตามย่อหน้าที่ 27 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อ มี
การประกาศใช้) กิจการที่ดําเนินธุ รกิจด้านการลงทุนต้องเปิ ดเผยข้อ มู ลเกี่ยวกับดุ ลยพินิจและ
ข้อสมมติที่สําคัญซึ่ งกิจการใช้ในการพิจารณาว่ ากิจการเป็ นกิจการที่ดําเนินธุ รกิจด้านการลงทุน
หากกิจการทีด่ ําเนินธุรกิจด้านการลงทุนไม่เข้าลักษณะปกติของกิจการที่ดําเนินธุ รกิจด้านการลงทุน
ข้อ ใดข้อหนึ่งหรื อ มากกว่ า (ดู ย่ อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้)) กิจการต้องเปิ ดเผยเหตุผลที่
ทําให้สรุปได้ว่ากิจการยังคงเป็ นกิจการทีด่ ําเนินธุรกิจด้านการลงทุน
9ข เมื่ อ กิ จ การกลายเป็ นหรื อ สิ้ น สุ ด การเป็ นกิจ การที่ด ํา เนิ น ธุร กิจ ด้ า นการลงทุ น กิจ การต้ อ งเปิ ดเผย
การเปลี่ยนแปลงในสถานะของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนและเหตุผลสําหรับการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ กิ จ การที่ ก ลายเป็ นกิ จ การที่ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น ต้ อ งเปิ ดเผยผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสถานะที่มีต่องบการเงินสําหรับงวดที่นาํ เสนอ ซึ่งรวมถึง

8

9ข.1 มูลค่ายุติธรรมรวมของบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะซึ่งทําให้ ส้ นิ สุดการนํามารวม
ในการจัดทํางบการเงินรวม
9ข.2 กํา ไรหรื อ ขาดทุ น รวม (หากมี ) ซึ่ งคํา นวณตามย่ อ หน้ า ที่ ข101 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
9ข.3 รายการในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ซึ่ ง มี ก ารรั บ รู้ ผ ลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการเปลี่ ย นแปลงสถานะ
(หากมิได้ นาํ เสนอแยกต่างหาก)

ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย
10 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลซึ่งทําให้ผใู ้ ช้งบการเงินรวมของกิจการสามารถ
10.1 เข้าใจถึง
10.1.1 ส่วนประกอบของกลุ่มกิจการ และ
10.1.2 ส่วนได้เสียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็ นของส่ วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม (ย่อหน้าที่ 12) และ
10.2 ประเมิน
10.2.1 ลักษณะและขอบเขตของข้อจํ ากัดทีม่ ีนยั สําคัญเกีย่ วกับความสามารถของกิจการ
ในการเข้ า ถึ ง หรื อ ใช้ สิ น ทรั พ ย์ และการจ่ ายชํ า ระหนี้ สิ น ของกลุ่ ม กิ จ การ
(ย่อหน้าที่ 13)
10.2.2 ลัก ษณะของความเสี่ย งที่เ กี่ย วเนื่อ งกับ ส่ ว นได้เ สี ย ของกิ จ การในกิ จ การซึ่ ง มี
โครงสร้า งเฉพาะตัวซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสีย่ งนั้น (ย่อหน้าที่ 14 ถึง 17)
10.2.3 ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของในบริษทั ย่อย
โดยไม่ทําให้กิจการสูญเสียการควบคุม (ย่อหน้าที่ 18) และ
10.2.4 ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อยไปในระหว่างรอบระยะเวลา
รายงาน (ย่อหน้าที่ 19)
11 ในกรณี ท่ี ง บการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ใ ช้ ในการจั ด ทํา งบการเงิ น รวมมี วั น ที่ ใ นงบการเงิ น หรื อ
รอบระยะเวลาแตกต่างจากวันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินรวม (ดูย่อหน้ าที่ ข92 และ ข93 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง งบการเงิ น รวม (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ )) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
11.1 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินของบริษัทย่อยนั้น และ
11.2 เหตุผลที่ใช้ วันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินที่แตกต่างกัน
ส่วนได้เสียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม
12 กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ย่ อ ยแต่ ล ะรายซึ่ ง มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ที่ มี
สาระสําคัญต่อกิจการที่เสนอรายงานดังต่อไปนี้
12.1 ชื่อของบริษัทย่อย
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12.2 สถานที่หลั กในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย (และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง ในกรณีท่ี
ต่างจากสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ)
12.3 สัดส่วนของส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของที่ถือโดยส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
12.4 สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงที่ถื อโดยส่ว นได้ เสียที่ไม่มีอ าํ นาจควบคุ ม ในกรณีท่ีต่า งจาก
สัดส่วนของส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของที่ถือโดยส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
12.5 กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ แ บ่ ง ให้ กั บ ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ในบริ ษั ท ย่ อ ยในระหว่ า ง
รอบระยะเวลารายงาน
12.6 ยอดสะสมของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่อย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
12.7 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยนั้น (ดูย่อหน้ าที่ ข10)
ลักษณะและขอบเขตของข้อจํ ากัดทีม่ ีนยั สําคัญ
13 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
13.1 ข้ อ จํา กั ด ที่มี นั ย สํา คั ญ (เช่ น ข้ อ จํา กัด ทางกฎหมาย ข้ อ จํา กัด ตามสัญ ญา และข้ อ จํา กัด ตาม
ข้ อบังคับ) ที่ส่งผลต่อความสามารถของกิจการในการเข้ าถึงหรื อใช้ สินทรั พย์ และการจ่ ายชําระ
หนี้สนิ ของกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น
13.1.1 ข้ อ จํา กัด ซึ่ งส่ งผลต่ อ ความสามารถของบริ ษั ทใหญ่ หรื อ บริ ษั ทย่ อ ยในการโอน (หรื อ
รับโอน) เงินสดหรือสินทรัพย์อ่นื ให้ กบั กิจการอื่นภายในกลุ่มกิจการ
13.1.2 การคํา้ ประกันหรือข้ อกําหนดอื่นซึ่งอาจจํากัดการจ่ายเงินปั นผลและการจ่ายคืนทุนอื่นๆ
หรื อจํากัดการให้ (หรื อจ่ ายชําระเงิน) เงินกู้หรือเงินทดรองแก่ (หรื อจาก) กิจการอื่น
ภายในกลุ่มกิจการ
13.2 ลักษณะและขอบเขตของสิทธิเพื่อการคุ้มครองซึ่งทําให้ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมสามารถ
จํากัดความสามารถของกิจการในการเข้ าถึงหรื อใช้ สินทรั พย์ และการจ่ ายชําระหนี้สินของกลุ่ ม
กิจการได้ อย่างมีนัยสําคัญ (ตัวอย่างเช่ น กําหนดให้ บริ ษัทใหญ่ ต้องจ่ ายชําระหนี้สินของบริษัท
ย่อยให้ เสร็จสิ้นก่อนที่จะจ่ ายชําระหนี้สินของตนเอง หรื อ การเข้ าถึงสินทรั พย์หรือการจ่ายชําระ
หนี้สนิ ของบริษัทย่อยจะต้ องได้ รับการอนุมัติจากส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมก่อน เป็ นต้ น)
13.3 มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ในงบการเงิ น รวมที่ถู ก จํา กัด การเข้ า ถึ ง หรื อ การใช้
เนื่องด้ วยข้ อจํากัดเหล่านั้น
ลักษณะของความเสี่ยงที่เกีย่ วเนือ่ งกับส่วนได้เสียของกิจการในกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่ง
รวมอยู่ในงบการเงินรวม
14 กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยเงื่ อ นไขของข้ อ ตกลงตามสัญ ญาที่ก าํ หนดให้ บ ริ ษั ทใหญ่ หรื อ บริ ษั ทย่ อ ยต้ อ งให้
การสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น แก่ กิ จ การซึ่ ง มีโ ครงสร้ า งเฉพาะตั ว ซึ่ ง รวมอยู่ ใ นงบการเงิน รวม รวมถึ ง
เหตุ ก ารณ์หรื อ สถานการณ์แ วดล้ อมที่ทาํ ให้ กิจ การที่เสนอรายงานมีฐานะเปิ ดต่ อ การขาดทุน (เช่ น
ข้ อตกลงการให้ สภาพคล่องทางการเงิน หรือภาระผูกพันที่จะต้ องซื้อสินทรัพย์จากกิจการซึ่งมีโครงสร้ าง
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เฉพาะตั ว หรื อที่จะต้ องให้ การสนั บ สนุ น ด้ า นการเงินหากอันดับความน่ าเชื่ อ ถือลดลงถึงระดับหนึ่ ง
เป็ นต้ น)
15 ในกรณี ท่ี บ ริ ษั ท ใหญ่ ห รื อ บริ ษั ท ย่ อ ยรายหนึ่ ง รายใดให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น หรื อ ด้ า นอื่ น ๆ
แก่กิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมในระหว่ างรอบระยะเวลารายงาน (เช่น
การซื้อสินทรั พย์จากกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว หรื อการซื้อตราสารที่ออกโดยกิจการดังกล่ าว)
ทั้งๆที่ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้ องให้ การสนับสนุนเช่นนั้น กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
15.1 ประเภทของรายการและจํานวนเงินที่ให้ การสนับสนุน รวมทั้งสถานการณ์ท่บี ริษัทใหญ่หรือบริษัท
ย่อยช่วยกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวให้ ได้ รับการสนับสนุนทางการเงิน และ
15.2 เหตุผลของการให้ การสนับสนุนดังกล่าว
16 ในระหว่ างรอบระยะเวลารายงาน หากบริ ษัทใหญ่ หรื อบริ ษัทย่ อยรายหนึ่ งรายใดได้ ให้ การสนั บสนุ น
ด้ า นการเงิ น หรื อด้ านอื่นๆ แก่กิจ การซึ่ งมีโครงสร้ า งเฉพาะตัวซึ่ งในอดีตไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงิ น
รวมทั้งๆ ที่ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้ องให้ การสนับสนุนเช่นนั้น โดยที่การสนับสนุ นนั้นส่งผลให้
กิจการมีอาํ นาจควบคุมกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวดังกล่าว กิจการต้ องเปิ ดเผยคําอธิบายถึงปั จจัย
สําคัญที่ทาํ ให้ ต้องดําเนินการเช่นนั้น
17 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจในปั จจุ บันของตนที่จะให้ การสนับสนุ นด้ านการเงินหรื อ
ด้ านอื่นๆ แก่กจิ การซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม และความตั้งใจที่จะช่วยกิจการ
ซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวดังกล่าวให้ ได้ มาซึ่งการสนับสนุนด้ านการเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่ในบริษทั ย่อย
โดยไม่ทําให้กิจการสูญเสียการควบคุม
18 กิจการต้ องนําเสนอรายละเอียดแสดงถึงผลกระทบต่อส่วนของเจ้ าของที่เป็ นของบริษัทใหญ่อันเกิดจาก
การเปลี่ ย นแปลงของส่ ว นได้ เ สี ย ในความเป็ นเจ้ าของในบริ ษั ท ย่ อ ยโดยไม่ ท ํา ให้ กิ จ การสู ญ เสี ย
การควบคุม
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อยในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
19 กิจการต้ องเปิ ดเผยผลกําไรหรือขาดทุน (ถ้ ามี) ซึ่งคํานวณตามย่อหน้ าที่ 25 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) รวมทั้ง
19.1 ส่วนของผลกําไรหรื อขาดทุ นที่เกิดจากการวั ดมู ลค่า ยุติธรรมของเงิน ลงทุ นในบริ ษัทย่อยเดิม
ที่ยังเหลืออยู่ ณ วันที่กจิ การสูญเสียการควบคุม และ
19.2 ชื่ อของรายการในกําไรหรื อขาดทุ นที่รวมผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ นดังกล่ าวเข้ า ไว้ (ในกรณีท่ีไม่ ได้
แสดงแยกต่างหาก)
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ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยที่มิได้นํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม (กิจการที่ดําเนินธุ รกิจ
ด้านการลงทุน)

19ก กิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้ านการลงทุ นตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ที่ต้องปฏิบัติตามข้ อยกเว้ นในการจัดทํา
งบการเงิ น รวมและต้ อ งบั น ทึก เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
19ข สํา หรั บแต่ ละบริ ษั ทย่ อ ยที่ไม่ ได้ รวมในการจั ดทํางบการเงิน รวม กิจการที่ดําเนิน การด้ า นการลงทุ น
ต้ องเปิ ดเผย
19ข.1 ชื่อของบริษัทย่อย
19ข.2 สถานที่หลักของการประกอบกิจการ (และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหากแตกต่างจาก
สถานที่หลักของการประกอบกิจการ) ของบริษัทย่อย และ
19ข.3 สัดส่วนของความเป็ นเจ้ าของที่ถือโดยกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนและสัดส่วนของสิทธิ
ในการออกเสียงหากแตกต่างจากสัดส่วนของความเป็ นเจ้ าของ
19ค หากกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนเป็ นบริษัทใหญ่ของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนอีกแห่ง
หนึ่ง บริ ษัทใหญ่ ต้องเปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 19ข.1 ถึง 19ข.3 สําหรั บการลงทุ นที่ควบคุ มโดยกิจการ
ที่ด ํา เนิ น ธุ ร กิจ ด้ า นการลงทุ น ที่เ ป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของกิจ การ การเปิ ดเผยดั งกล่ า วอาจกระทํา ได้ โ ดย
การเปิ ดเผยงบการเงินของบริ ษัทย่ อย (หนึ่ งแห่ งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง) ที่มีข้อมูลตามข้ างต้ น ไว้ ใน
งบการเงินของบริษัทใหญ่
19ง กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องเปิ ดเผย
19ง.1 ลั กษณะและขอบเขตของข้ อจํากัดที่สาํ คัญ (เช่ น ที่เป็ นผลจากข้ อตกลงการกู้ ยืม ข้ อกําหนด
ด้ านกฎหมาย หรื อข้ อตกลงตามสัญญา) ที่มีผลต่อความสามารถของบริ ษัทย่อยที่ไม่ได้ นาํ มา
รวมในการจัดทํางบการเงินรวมที่จะโอนเงินไปยังกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนในรูปของ
เงิ น สดจ่ า ยปั น ผล หรื อ การจ่ า ยคื น เงิ น กู้ ยื ม หรื อ เงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้ า ที่ กิ จ การที่ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
ด้ านการลงทุนให้ แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้ นาํ มารวมในการจัดทํางบการเงินรวม และ
19ง.2 ภาระผูกพันในปัจจุบันหรือความตั้งใจที่จะให้ การสนันสนุ นด้ านการเงินหรือด้ านอื่นๆแก่บริษัท
ย่อยที่ไม่ได้ รวมในการจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันหรือความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ
บริษัทย่อยในการให้ ได้ มาซึ่งการสนับสนุนด้ านการเงิน
19จ ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนหรือบริษัทย่อยของกิจการได้
มีการให้ ความสนับสนุ นด้ านการเงินหรื อด้ านอื่นๆให้ แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้ รวมในการจัดทํางบการเงิน
รวมโดยไม่ มีภ าระผู ก พั นตามสัญ ญาใดๆให้ ทาํ เช่ นนั้ น (เช่ น การซื้ อสิน ทรั พ ย์ของบริ ษั ทย่อ ย หรื อ
ตราสารที่ อ อกโดยบริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ การช่ ว ยเหลื อ บริ ษั ท ย่ อ ยในการให้ ได้ ม าซึ่ ง การสนั บ สนุ น
ด้ านการเงิน) กิจการต้ องเปิ ดเผย
19จ.1 ประเภทและจํา นวนเงิ น ของการสนั บ สนุ น ที่ ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยที่ ไ ม่ ไ ด้ ร วมในการจั ด ทํา
งบการเงินรวมแต่ละแห่ง และ
19จ.2 เหตุผลในการให้ การสนับสนุนดังกล่าว
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19ฉ กิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องเปิ ดเผยเงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาที่สามารถกําหนดให้
กิจการหรือบริษัทย่อยที่ไม่ได้ รวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ องให้ การสนับสนุนด้ านการเงินแก่กิจการ
ซึ่ งมีโครงสร้ า งเฉพาะตั วซึ่ งถู ก ควบคุ มแต่ ไม่ ได้ ร วมอยู่ ในงบการเงิน รวม ซึ่ งรวมถึงเหตุก ารณ์หรื อ
สถานการณ์แวดล้ อมที่ทาํ ให้ กิจการที่เสนอรายงานมีฐานะเปิ ดต่อการขาดทุน (เช่ น ข้ อตกลงการให้
สภาพคล่องทางการเงิน หรือภาระผูกพันที่จะต้ องซื้อสินทรัพย์จากกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว หรือ
ที่จะต้ องให้ การสนับสนุนด้ านการเงินหากอันดับความน่าเชื่อถือลดลงถึงระดับหนึ่ง เป็ นต้ น)
19ช ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน หรือบริษัทย่อยที่ไม่ได้ รวมใน
การจัดทํางบการเงินรวมของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนให้ การสนับสนุ นด้ านการเงินแก่กิจการ
ซึ่งมีโครงสร้ า งเฉพาะตั ว ซึ่ งไม่ ได้ ควบคุ มและไม่ ได้ ร วมอยู่ ในงบการเงิน รวมโดยมิได้ มีภ าระผู ก พั น
ตามสัญญาให้ ต้องทําเช่นนั้น และหากภาระจากการสนับสนุนดังกล่าวเป็ นผลจากการควบคุมกิจการซึ่งมี
โครงสร้ า งเฉพาะตั ว โดยกิจ การที่ดํา เนิ น ธุร กิจ ด้ า นการลงทุ น กิจ การที่ดํา เนิ น ธุร กิจ ด้ า นการลงทุ น
ต้ องเปิ ดเผยคําอธิบายถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้ องในการตัดสินใจให้ การสนับสนุนดังกล่าว

ส่วนได้เสียในการร่วมการงานและในบริษทั ร่วม

20 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพือ่ ทําให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินเรือ่ งดังต่อไปนี้ ได้
20.1 ลักษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมการงาน
และในบริษทั ร่วม รวมทั้งลักษณะและผลกระทบของความสัมพันธ์ตามสัญญาที่กิจการมีกบั
ผูล้ งทุนรายอื่นที่มีการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญเหนือการร่วมการงาน
และบริษทั ร่วม (ย่อหน้าที่ 21 และ 22) และ
20.2 ลักษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้าหรือในบริษทั ร่วม
รวมทั้งการเปลีย่ นแปลงของความเสีย่ งดังกล่าว (ย่อหน้าที่ 23)
ลักษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมการงานและใน
บริษทั ร่วม
21 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
21.1 สําหรับการร่วมการงานและบริษัทร่วมแต่ละรายที่มีสาระสําคัญต่อกิจการที่เสนอรายงาน
21.1.1 ชื่อของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม
21.1.2 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการกับการร่ วมการงานหรือกับบริษัทร่ วมนั้น (เช่น อธิบาย
ถึงลักษณะกิจกรรมของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม และอธิบายว่ากิจกรรมนั้นมี
ความสําคัญเชิงกลยุทธ์ต่อกิจกรรมของกิจการหรือไม่)
21.1.3 สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม (และประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตั้ง หากต่างจากสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ)
21.1.4 สัดส่ วนของส่ ว นได้ เ สียในความเป็ นเจ้ า ของหรื อ ส่ว นร่ ว มที่กิจ การมีอ ยู่ และเปิ ดเผย
สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียง (หากมีสดั ส่วนที่แตกต่าง)
21.2 สําหรับการร่วมค้ าและบริษัทร่วมแต่ละรายที่มีสาระสําคัญต่อกิจการที่เสนอรายงาน
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21.2.1 ข้ อมูลที่ว่าเงินลงทุนในการร่ วมค้ าหรือในบริ ษัทร่ วมนั้นวัดมูลค่าด้ วยวิธีส่วนได้ เสียหรือ
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
21.2.2 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้ าหรือของบริษัทร่วมตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข12
และ ข13
21.2.3 มู ลค่ ายุ ติธรรมของเงินลงทุนในการร่ ว มค้ า หรื อ ในบริ ษัทร่ วม ในกรณีท่ีกิจ การบันทึก
เงิน ลงทุ นในการร่ วมค้ าหรื อในบริ ษั ทร่ ว มโดยใช้ วิ ธีส่ว นได้ เสีย ถ้ า เงินลงทุน ดังกล่ า ว
มีราคาเสนอซื้อขายในตลาด
21.3 ข้ อมู ลทางการเงินตามที่ระบุ ไว้ ในย่อหน้ าที่ ข16 โดยเปิ ดเผยแยกจากกันสําหรั บเงินลงทุนใน
การร่วมค้ าและในบริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระสําคัญโดยเปิ ดเผยแยกจากกัน
21.3.1 ข้ อมูลทางการเงินโดยรวมของการร่วมค้ าทั้งหมดที่แต่ละรายไม่มีสาระสําคัญ และ
21.3.2 ข้ อมูลทางการเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่แต่ละรายไม่มีสาระสําคัญ
21ก กิ จ การที่ ด ํา เนิ น ธุ ร กิจ ด้ า นการลงทุ น ไม่ จํา เป็ นต้ อ งเปิ ดเผยตามข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 21.2 ถึ ง
ย่อหน้ าที่ 21.3
22 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้ด้วย
22.1 ลักษณะและขอบเขตของข้ อจํากัดที่มีนัยสําคัญ (เช่น ข้ อจํากัดที่เกิดจากข้ อตกลงการกู้ยืมเงิน
ข้ อกํา หนดตามกฎหมาย หรื อข้ อตกลงตามสัญ ญาระหว่ า งผู้ลงทุนที่มีการควบคุมร่ วมในหรื อ
มี อิ ทธิ พ ลอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ เหนื อ การร่ ว มค้ า หรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม) ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ ความสามารถของ
การร่วมค้ าหรือของบริษัทร่วมในการโอนเงินทุนให้ แก่กจิ การในรูปของเงินปันผล หรือในการจ่าย
คืนเงินกู้ยืมหรือเงินทดรองให้ แก่กจิ การ
22.2 หากงบการเงิ น ของการร่ ว มค้ า หรื อ ของบริ ษั ทร่ ว มที่นํา มาใช้ ส ํา หรั บ วิ ธีส่ว นได้ เ สีย มี วั น ที่ใ น
งบการเงิ น หรื อ รอบระยะเวลาแตกต่ า งจากงบการเงิน ของกิจ การ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล
ดังต่อไปนี้
22.2.1 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินของการร่วมค้ าหรือของบริษัทร่วมนั้น และ
22.2.2 เหตุผลที่ใช้ วันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินที่แตกต่างกัน
22.3 ส่ว นแบ่ ง ขาดทุ น จากการร่ ว มค้ า หรื อ จากบริ ษั ท ร่ ว มที่ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ รู้ ทั้งที่เ กิ ด ในระหว่ า งรอบ
ระยะเวลารายงานและยอดสะสม ในกรณีท่ีกิจการหยุดรั บรู้ส่วนแบ่ งขาดทุนตามวิ ธีส่วนได้ เสีย
จากการร่วมค้ าหรือจากบริษัทร่วมนั้น
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้าและในบริษทั ร่วม
23 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
23.1 ภาระผู กพั นของกิจการที่เ กี่ยวกับ การร่ วมค้ า โดยให้ แ สดงแยกต่ างหากจากจํานวนของภาระ
ผูกพันอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข18 ถึง ข20
23.2 หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของกิจการในการร่วมค้ าหรือในบริษัทร่วม (รวมทั้ง
ส่ว นแบ่ ง ในหนี้ สิน ที่อ าจเกิด ขึ้ นซึ่ ง เกิด ขึ้ นร่ ว มกับ ผู้ ล งทุ น รายอื่น ที่มีก ารควบคุ มร่ ว ม หรื อ มี
อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญในการร่ วมค้ าหรื อในบริ ษัทร่ วม) โดยให้ แสดงแยกต่างหากจากจํานวน
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ของหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นอื่นๆ ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 37
(ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิ ดขึ้ น
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ยกเว้ นในกรณีท่เี ป็ นไปได้ ยากที่การขาดทุนนั้นจะเกิดขึ้น

ส่วนได้เสียในกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม

24 กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทีจ่ ะทําให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถ
24.1 เข้าใจลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้เสียของกิจการในกิจการซึ่ งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่ง
ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม (ย่อหน้าที่ 26 ถึง 28) และ
24.2 ประเมิ น ลัก ษณะของความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วเนื่อ งกับ ส่ ว นได้เ สี ย ของกิ จ การในกิ จ การซึ่ ง มี
โครงสร้า งเฉพาะตัว ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ร วมอยู่ ใ นงบการเงิ น รวม รวมทั้ง การเปลี่ ย นแปลงของ
ความเสีย่ งนั้น (ย่อหน้าที่ 29 ถึง 31)
25 ข้ อ มู ล ที่ ร ะบุ ใ นย่ อ หน้ าที่ 24.2 นั้ น รวมถึ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งของกิ จ การเนื่ อ งจากการมี
ความเกี่ยวพั นกับกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวมในงวดก่อนๆ ด้ วย
(เช่ น เนื่ อ งจากการร่ ว มก่ อ ตั้ งกิ จการซึ่ งมี โครงสร้ างเฉพาะตั ว เป็ นต้ น ) ถึ งแม้ ว่ า กิ จการจะไม่ ได้ มี
ความเกี่ยวพันตามสัญญากับกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวดังกล่าว ณ วันที่ในรายงานนั้นแล้ วก็ตาม
25ก กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 24 สําหรับกิจการ
ซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวมที่กจิ การมีอาํ นาจควบคุมและให้ กิจการเปิ ดเผย
ตามย่อหน้ าที่ 19ก ถึง 19ช
ลักษณะของส่วนได้เสีย
26 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของกิจ การในกิจ การซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้
รวมอยู่ในงบการเงินรวมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งรวมถึงลักษณะ วัตถุประสงค์ ขนาด และ
กิจกรรมของกิจการซึ่ งมีโครงสร้ า งเฉพาะตัวนั้ น และข้ อมู ลซึ่ งแสดงให้ เห็น ว่ ากิจการซึ่ งมีโครงสร้ า ง
เฉพาะตัวนั้นได้ รับการคํา้ จุนด้ านเงินทุนอย่างไร
27 ในกรณีท่กี จิ การได้ ร่วมก่อตั้งกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม แต่กิจการ
ไม่ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 29 (เช่น เนื่องจากกิจการไม่ได้ มีส่วนได้ เสียในกิจการซึ่ง
มีโครงสร้ างเฉพาะตัว ณ วันที่ในรายงาน) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
27.1 กิจการกําหนดได้ อย่างไรว่ากิจการใดเป็ นกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวที่ตนร่วมก่อตั้ง
27.2 รายได้จากกิ จการซึ ่งมี โครงสร้างเฉพาะตัวเหล่านัน้ ที่เกิดขึ้นในระหว่ างรอบระยะเวลารายงาน
รวมถึงคําอธิบายเกี่ยวกับประเภทของรายได้ ท่แี สดง และ
27.3 มู ลค่ า ตามบั ญ ชี (ณ เวลาที่โอน) ของสิน ทรั พย์ท้ังหมดที่โอนไปให้ แ ก่กิจ การซึ่ งมีโครงสร้ า ง
เฉพาะตัวเหล่านั้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
28 กิจการต้ องแสดงข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 27.2 และ 27.3 ในรูปแบบของตาราง ยกเว้ นในกรณีท่รี ูปแบบ
อื่นมีความเหมาะสมมากกว่ า และต้ องจัดประเภทกิจกรรมที่กิจการร่วมก่อตั้งตามหมวดหมู่ท่เี กี่ยวข้ อง
ด้ วย (ดูย่อหน้ าที่ ข2 ถึง ข6)
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ลักษณะของความเสีย่ ง
29 กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ดั ง ต่ อ ไปนี้ โดยสรุ ป ในรู ป แบบของตาราง ยกเว้ น ในกรณี ท่ีรู ป แบบอื่ น มี
ความเหมาะสมมากกว่า
29.1 มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ที่กิ จ การรั บ รู้ ใ นงบการเงิ น ของตนซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ส่วนได้ เสียของกิจการในกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
29.2 ชื่อของรายการในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งรวมสินทรัพย์และหนี้สนิ เหล่านั้นเข้ าไว้
29.3 จํา นวนผลขาดทุ น สูง สุด ที่อ าจเกิด ขึ้น จากการที่กิจ การมีส่ ว นได้ เ สียในกิจ การซึ่ ง มีโครงสร้ า ง
เฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมถึงวิธีท่ีใช้ ในการหาจํานวนผลขาดทุนสูงสุดนั้น
ทั้งนี้ หากกิจการไม่ สามารถกําหนดจํานวนผลขาดทุนสูงสุดของกิจการจากการมีส่วนได้ เสียใน
กิจ การซึ่ งมี โครงสร้ า งเฉพาะตั วซึ่ งไม่ ได้ ร วมอยู่ ในงบการเงิน รวมนั้ น ได้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงและเหตุผลนั้น
29.4 การเปรี ยบเทียบระหว่ า งมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของสิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน ของกิจ การซึ่ งเกี่ ยวข้ อ งกับ
ส่วนได้ เสียในกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม กับขาดทุนสูงสุดที่
กิจการอาจได้ รับจากกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว
30 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการให้ การสนับสนุ นด้ านการเงินหรือด้ านอื่นๆ แก่กิจการซึ่งมี
โครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม และกิจการมีหรือเคยมีส่วนได้ เสียอยู่ในกิจการซึ่ง
มีโครงสร้ า งเฉพาะตั ว นั้ น (ตั ว อย่ า งเช่ น ซื้ อสิน ทรั พ ย์หรื อ ตราสารที่อ อกโดยกิจ การซึ่ งมีโครงสร้ า ง
เฉพาะตัวดังกล่าว) ทั้งๆ ที่กจิ การไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้ องให้ การสนับสนุนดังกล่าว กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
30.1 ประเภทและจํา นวนเงิ น ของการสนั บ สนุ น รวมถึ ง กรณี ท่ีกิ จ การช่ ว ยกิจ การซึ่ ง มี โ ครงสร้ า ง
เฉพาะตัวให้ ได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงิน และ
30.2 เหตุผลของการให้ การสนับสนุนดังกล่าว
31 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับความตั้ งใจใดๆ ในปั จ จุ บันที่จะให้ การสนับสนุ น ด้ านการเงินและ
ด้ านอื่นๆ แก่กิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมทั้งความตั้งใจที่จะ
ช่วยกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวให้ ได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงินด้ วย
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ รายได้
รายได้จากกิจการซึ่งมี
จากกิจการซึ่ งมีโครงสร้างเฉพาะตัว หมายรวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่
โครงสร้างเฉพาะตัว
เพี ยงค่ าธรรมเนี ยมทั้งที่เกิดขึ้นเป็ นประจําและไม่ ประจํา ดอกเบี้ ย
เงินปั นผล ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าหรือการตัดรายการ
ส่ ว นได้ เ สีย ในกิจ การซึ่ งมี โครงสร้ างเฉพาะตั ว และผลกํา ไรหรื อ
ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์และหนี้สินให้ แก่กิจการซึ่งมีโครงสร้ าง
เฉพาะตัว เป็ นต้ น
ส่วนได้เสียในกิจการอื่น

เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้
ส่วนได้ เสียในกิจการอื่น หมายถึง ความเกี่ยวพั นทั้งที่เป็ นไปตาม
สัญญาและไม่ใช่ ตามสัญญาที่มีผลทําให้ กิจการมีฐานะเปิ ดต่อความ
ผันแปรของผลตอบแทนจากการดําเนินงานของกิจการอื่น ตัวอย่าง
ของการมีส่วนได้ เสียในกิจการอื่นสามารถเห็นได้ จากแต่ ไม่จํากัด
อยู่ เ พี ย งการถื อ ครองตราสารทุ น หรื อตราสารหนี้ รวมถึ ง
ความเกี่ ย วพั น ในรู ป แบบอื่ น ๆ เช่ น การให้ เงิ น ทุ น การให้
การสนั บ สนุ น ทางด้ า นสภาพคล่ อ ง การเพิ่ มความน่ า เชื่ อ ถื อ และ
การคํา้ ประกัน เป็ นต้ น นอกจากนี้ ส่วนได้ เสียในกิจการอื่นยังรวมถึง
การที่กจิ การมีอาํ นาจควบคุม หรือการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสําคัญเหนื อกิจการอื่น อย่า งไรก็ตาม ไม่ถือว่ ากิจการมี
ส่วนได้ เสียในกิจการอื่นเพี ยงเพราะว่ ามีความสัมพั นธ์กันในฐานะที่
เป็ นผู้ ซ้ ื อและผู้ ขายกั น ตามปกติ ย่ อ หน้ า ที่ ข7 ถึ ง ข9 ให้ ข้ อ มู ล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น ย่อหน้ าที่ ข55 ถึง ข57 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2558)
เรื่ อง งบการเงิน รวม (เมื่อมีก ารประกาศใช้ ) ได้ อ ธิบ ายเกี่ยวกับ
ความผันแปรของผลตอบแทน

กิจการซึ่งมีโครงสร้าง
เฉพาะตัว

หมายถึง กิจการที่ถูกออกแบบมาเพื่ อให้ สิทธิในการออกเสียงหรือ
สิ ท ธิ อ่ื น ใดซึ่ ง มี ลั ก ษณะคล้ ายคลึ ง กั น ไม่ ไ ด้ เป็ นปั จ จั ย หลั ก ใน
การกํา หนดว่ า ใครเป็ นผู้ ค วบคุ ม กิจ การ เช่ น กํา หนดให้ สิ ท ธิ ใ น
การออกเสียงเกี่ยวข้ องกับงานด้ านการบริหารเท่านั้น ส่วนกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องจะถูกกําหนดโดยข้ อตกลงตามสัญญา
ย่ อ หน้ าที่ ข22 ถึ ง ข24 ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ กิ จ การซึ่ ง มี
โครงสร้ างเฉพาะตัว
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คํานิยามของคําศัพท์ดังต่อไปนี้ได้ ระบุอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงิน
เฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนใน
บริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง
2558) เรื่ อ ง งบการเงิ น รวม (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 11
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และได้ นาํ มาใช้ ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบั บ นี้โดยมีความหมายเช่ นเดียวกับ ที่ระบุ ไว้ ในมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเหล่านั้น
• บริษัทร่วม
• งบการเงินรวม
• การควบคุมกิจการ
• วิธสี ่วนได้ เสีย
• กลุ่มกิจการ
• กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
• การร่วมการงาน
• การควบคุมร่วม
• การดําเนินงานร่วมกัน
• การร่วมค้ า
• ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
• บริษัทใหญ่
• สิทธิเพื่อการคุ้มครอง
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
• งบการเงินเฉพาะกิจการ
• หน่วยงานแยกต่างหาก
• อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
• บริษัทย่อย

18

ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ ซึ ่งอธิ บ ายแนวทางปฏิ บัติของ
ย่อหน้าที ่ 1 ถึง 31 และมีความเทียบเท่ากับส่วนอื ่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข1

ตัวอย่างในภาคผนวกนี้แสดงให้ เห็นสถานการณ์สมมติ ถึงแม้ ว่าบางแง่มุมของตัวอย่างอาจนําเสนอใน
รู ป แบบตามความเป็ นจริ ง ข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ท่ีเ กี่ยวข้ อ งทั้ง หมดของรู ป แบบข้ อ เท็จ จริ ง
บางอย่างจะต้ องนํามาประเมินเมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น มาประยุกต์ใช้

การรวมข้อมูล (ย่อหน้าที่ 4)
ข2

ข3

ข4

ข5

ข6

ในแต่ละสถานการณ์ กิจการต้ องตัดสินใจว่า ควรจะแสดงรายละเอียดของข้ อมูลมากน้ อยเพี ยงใดเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ ใช้ งบการเงิน ควรจะให้ ความสําคัญกับแง่มุมต่างๆ ของข้ อกําหนด
มากน้ อ ยเพี ยงใด และควรจะรวมข้ อ มู ลอย่ า งไร ทั้งนี้ เป็ นความจํา เป็ นที่ต้อ งทํา ให้ เกิด ความสมดุ ล
ระหว่างการจัดทํางบการเงินที่ให้ รายละเอียดมากเกินไปจนอาจไม่เกิดประโยชน์แก่ผ้ ูใช้ งบการเงิน และ
การรวมข้ อมูลเข้ าด้ วยกันมากเกินไปจนทําให้ ข้อมูลถูกบดบังไป
กิจการอาจรวมการเปิ ดเผยข้ อมู ลตามที่กาํ หนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรั บ
ส่วนได้ เสียในกิจการที่มีความคล้ ายคลึงกันเข้ าด้ วยกัน หากการรวมข้ อมูลนั้นสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของการเปิ ดเผยข้ อมูลและข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ ข4 และไม่ทาํ ให้ ข้อมูลที่นาํ เสนอนั้นถูกบดบัง ทั้งนี้
กิจการต้ องเปิ ดเผยถึงวิธกี ารที่ใช้ ในการรวมส่วนได้ เสียในกิจการที่มีความคล้ ายคลึงกันเข้ าไว้ ด้วยกัน
กิจการต้ องแสดงข้ อมูลสําหรับส่วนได้ เสียในกิจการดังต่อไปนี้แยกจากกัน
ข4.1 บริษัทย่อย
ข4.2 การร่วมค้ า
ข4.3 การดําเนินงานร่วมกัน
ข4.4 บริษัทร่วม และ
ข4.5 กิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
ในการกํา หนดว่ า กิ จ การควรจะรวมข้ อ มู ล เข้ า ด้ ว ยกัน หรื อ ไม่ น้ั น กิจ การต้ อ งพิ จ ารณาข้ อ มู ล ทั้ง ใน
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับลักษณะของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันของแต่ละ
กิจการที่จะนําข้ อมู ลมารวมกัน รวมไปถึงความสําคัญของแต่ละกิจการที่มีต่อกิจการที่เสนอรายงาน
กิจ การต้ อ งนํา เสนอการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เพื่ อ อธิบ ายลั ก ษณะและขอบเขตของส่ ว นได้ เสีย ของกิจ การ
ในกิจการอื่นเหล่านั้นให้ แก่ผ้ ูใช้ งบการเงินอย่างชัดเจน
ตัวอย่างของระดับในการรวมข้ อมูลในแต่ละประเภทของกิจการตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ ข4 ที่ถือว่า
เหมาะสมมีดังนี้
ข6.1 ลั ก ษณะของกิ จ กรรม (เช่ น กิจ การที่เกี่ยวข้ อ งกับ การวิ จั ยและพั ฒ นา กิจ การที่เกี่ยวข้ อ งกับ
การแปลงลูกหนี้บัตรเครดิตเป็ นหลักทรัพย์)
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ข6.2 ประเภทอุตสาหกรรม
ข6.3 ภูมิศาสตร์ (เช่น ประเทศ หรือภูมิภาค)

ส่วนได้เสียในกิจการอืน่
ส่วนได้ เสียในกิจ การอื่น หมายถึ ง ความเกี่ยวพั นทั้งที่เป็ นไปตามสัญญาและไม่ใช่ ตามสัญญาที่มีผล
ทํา ให้ กิ จ การมี ฐ านะเปิ ดต่ อ ความผั น แปรของผลตอบแทนจากการดํา เนิ น งานของกิ จ การอื่ น
การพิ จ ารณาถึ งวั ตถุ ประสงค์และความมุ่ งหมายของกิจการอื่นนั้ นอาจช่ วยให้ กิจ การที่เสนอรายงาน
ประเมินได้ ว่ากิจการมีส่วนได้ เสียในกิจการอื่นนั้นหรือไม่ และกิจการจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนด
ไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้หรื อไม่ การประเมินดังกล่ าวต้ องรวมถึงการพิจารณาถึง
ความเสี่ยงที่กจิ การอื่นนั้นได้ ถูกออกแบบให้ ก่อขึ้นและความเสี่ยงที่กิจการอื่นนั้นถูกออกแบบให้ ส่งผ่าน
ไปยังกิจการที่เสนอรายงานและผู้อ่นื ด้ วย
ข8 โดยทั่วไป กิจการที่เสนอรายงานมีฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการดําเนินงานของ
กิจการอื่นอันเนื่องมาจากการถือตราสาร (เช่ น ตราสารทุ นหรื อตราสารหนี้ท่ีออกโดยกิจการอื่นนั้น)
หรือจากการมีความเกี่ยวพันอื่นที่รับเอาความผันแปรเข้ าไว้ ตัวอย่างเช่น สมมติให้ กิจการซึ่งมีโครงสร้ าง
เฉพาะตัวมีเงินให้ ก้ ูอยู่กลุ่มหนึ่ง ซึ่งกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวนี้ได้ ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนความเสี่ยง
จากการผิ ด นั ด ชํา ระหนี้ (credit default swap) ของเงิ น ให้ กู้ น้ ี กั บ อี ก กิ จ การหนึ่ ง (กิ จ การที่เ สนอ
รายงาน) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้ นของเงินให้ กู้ยืมนั้น ดังนั้น
กิจการที่เสนอรายงานมีความเกี่ยวพันที่ทาํ ให้ กิจการมีฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจาก
การดําเนินงานของกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวดังกล่าว เนื่องจากสัญญาแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจาก
การผิด นั ดชํา ระหนี้ นั้ น ได้ รั บ เอาความผัน แปรของผลตอบแทนของกิจการซึ่ งมีโครงสร้ า งเฉพาะตั ว
ดังกล่าวไว้
ข9 ตราสารบางอย่างได้ ถูกออกแบบเพื่ อโอนความเสี่ยงจากกิจการที่เสนอรายงานไปยังกิจการอื่น ทําให้
กิจการอื่นประสบกับความผันแปรของผลตอบแทนที่จะได้ รับ แต่โดยปกติจะไม่ทาํ ให้ กิจการที่เสนอ
รายงานมี ฐ านะเปิ ดต่ อ ความผั น แปรของผลตอบแทนจากการดํา เนิ น งานของกิ จ การอื่ น ไปด้ ว ย
ตัวอย่างเช่ น สมมติให้ กิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวได้ จัดตั้งขึ้นเพื่ อเปิ ดโอกาสด้ านการลงทุนให้ กับ
ผู้ลงทุนที่ต้องการมีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการ ฮ (กิจการ ฮ ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับ
กิจการใดๆ ที่เข้ าร่ วมข้ อตกลงนั้น) โดยกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวนี้ระดมทุนจากผู้ลงทุนเหล่านั้น
โดยการออกตราสารที่อ้างอิงกับความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการ ฮ (ตราสารที่อ้างอิงกับเครดิต) แล้ ว
นําเงินที่ได้ รั บนั้ น ไปลงทุ นในกลุ่ มสิน ทรั พ ย์ทางการเงินที่ไม่มีความเสี่ยง อย่ างไรก็ตาม กิจ การซึ่งมี
โครงสร้ างเฉพาะตัวดังกล่าวได้ รับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านเครดิตของกิจการ ฮ โดยการเข้ าไปทํา
สัญญาแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้กับคู่สัญญารายหนึ่ง ซึ่งทําให้ กิจการซึ่งมีโครงสร้ าง
เฉพาะตั ว นี้ ได้ รั บ ฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของกิจ การ ฮ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นกับ การได้ รั บ
ผลตอบแทนเป็ นค่าธรรมเนียมจากคู่สัญญาดังกล่าว ดังนั้ น จึงทําให้ ผ้ ูลงทุนในกิจการซึ่งมีโครงสร้ าง
เฉพาะตัวได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้ วย ผลตอบแทนจากกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินของ
กิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวและค่าธรรมเนียมรั บจากสัญญาแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการผิดนัด
ข7
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ชําระหนี้ คู่สัญญาดังกล่ าวไม่มีความเกี่ยวพันกับกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวผู้ซ่ึงเป็ นเหตุต้องให้
คู่สัญญานั้นมีฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการดําเนินงานของกิจการซึ่งมีโครงสร้ าง
เฉพาะตัว เนื่องจากสัญญาแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ได้ โอนความผันแปรไปให้ แก่
กิจการซึ่ งมี โครงสร้ า งเฉพาะตั วแล้ ว แทนที่จ ะรั บเอาความผัน แปรของผลตอบแทนของกิจการซึ่งมี
โครงสร้ างเฉพาะตัวนั้น

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษทั ย่อย การร่วมค้าและบริษทั ร่วม (ย่อหน้าที่ 12 และ 21)
ข10 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับบริษัทย่อยแต่ละรายที่มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ
ต่อกิจการที่เสนอรายงานดังต่อไปนี้
ข10.1 เงินปันผลที่จ่ายให้ กบั ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ข10.2 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปเกี่ยวกับสินทรั พย์ หนี้สิน กําไรหรือขาดทุน และกระแสเงินสดของ
บริษัทย่อย ที่สามารถทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงส่วนได้ เสียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของ
กลุ่มกิจการที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ตัวอย่างของข้ อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงแต่
ไม่ จํ า กั ด อยู่ เ พี ย งสิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย น สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น หนี้ สิ น หมุ น เวี ย น หนี้ สิ น
ไม่หมุนเวียน รายได้ กําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม เป็ นต้ น
ข11 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ ข10.2 ต้ องแสดงด้ วยจํานวนก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน
ข12 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้สาํ หรับการร่วมค้ าและบริษัทร่วมแต่ละรายที่มีสาระสําคัญต่อกิจการ
ที่เสนอรายงาน
ข12.1 เงินปันผลรับจากการร่วมค้ าหรือจากบริษัทร่วม
ข12.2 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับการร่วมค้ าหรือบริษัทร่วม (ดูย่อหน้ าที่ ข14 และ ข15) ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงรายการดังต่อไปนี้
ข12.2.1 สินทรัพย์หมุนเวียน
ข12.2.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ข12.2.3 หนี้สนิ หมุนเวียน
ข12.2.4 หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ข12.2.5 รายได้
ข12.2.6 กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
ข12.2.7 กําไรหรือขาดทุนหลังภาษีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
ข12.2.8 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ข12.2.9 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ข13 นอกเหนื อจากการเปิ ดเผยข้ อมู ลทางการเงินโดยสรุปที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ ข12 กิจการต้ องเปิ ดเผย
จํานวนเงินของรายการดังต่อไปนี้สาํ หรับการร่วมค้ าแต่ละรายที่มีสาระสําคัญต่อกิจการที่เสนอรายงาน
ข13.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่รวมอยู่ในรายการในย่อหน้ าที่ ข12.2.1
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ข13.2 หนี้สินทางการเงินหมุนเวี ยน (ไม่รวมเจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อ่ืน และประมาณการหนี้สิน)
ที่รวมอยู่ในรายการในย่อหน้ าที่ ข12.2.3
ข13.3 หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อ่ืน และประมาณการหนี้สิน)
ที่รวมอยู่ในรายการในย่อหน้ าที่ ข12.2.4
ข13.4 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ข13.5 รายได้ ดอกเบี้ย
ข13.6 ค่าใช้ จ่ายดอกเบี้ย
ข13.7 ค่าใช้ จ่ายหรือรายได้ ภาษีเงินได้
ข14 ข้ อ มู ล ทางการเงิ น โดยสรุ ป ที่แ สดงตามย่ อ หน้ า ที่ ข12 และ ข13 ต้ อ งเป็ นจํา นวนเงิ น ที่ร วมอยู่ ใ น
งบการเงินของการร่ วมค้ าหรื อบริ ษัทร่ วมที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ซึ่งไม่ใช่
เพี ยงแค่ ส่ ว นแบ่ งของกิ จ การในการร่ ว มค้ า หรื อ บริ ษั ท ร่ ว มดั งกล่ า ว) ในกรณี ท่ีกิจ การบั น ทึก บั ญ ชี
ส่วนได้ เสียของกิจการในการร่วมค้ าหรือบริษัทร่วมโดยใช้ วิธสี ่วนได้ เสีย กิจการจะต้ องปฏิบัติดังนี้
ข14.1 จํา นวนที่ ร วมอยู่ ใ นงบการเงิ น ของการร่ ว มค้ า หรื อ บริ ษั ท ร่ ว มที่ จั ด ทํา ขึ้ นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินนั้น ต้ องได้ รับการปรับปรุงเพื่อให้ สะท้ อนถึงรายการปรับปรุงที่ได้ จัดทํา
ขึ้นโดยกิจการเพื่อการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้ เสีย เช่น การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
ซื้อ และการปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชี
ข14.2 กิ จ การต้ อ งแสดงการกระทบยอดรายการระหว่ า งข้ อ มู ล ทางการเงิ น โดยสรุ ป ดั ง กล่ า วกั บ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้ เสียของกิจการในการร่วมค้ าหรือบริษัทร่วม
ข15 ในกรณีดังต่อไปนี้ กิจการอาจแสดงข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ ข12 และ ข13
โดยยึดถืองบการเงินของการร่วมค้ าหรือบริษัทร่วมได้ หาก
ข15.1 กิจการวั ดมู ลค่ าส่ วนได้ เ สียของกิจการในการร่ ว มค้ า หรื อ บริ ษั ทร่ ว มด้ วยมู ลค่า ยุติธรรมตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
ข15.2 การร่วมค้ าหรือบริษัทร่ วมนั้นไม่ได้ จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
การจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่ าวไม่สามารถทําได้
ในทางปฏิบัติหรือต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกินควร
ในกรณีดังกล่าว กิจการต้ องเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการจัดเตรียมข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
ข16 กิจการต้ องเปิ ดเผยมูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้ เสียของกิจการในการร่วมค้ าหรือบริษัทร่ วมแต่ละ
รายที่ไม่มีสาระสําคัญซึ่งกิจการบันทึกบัญชีตามวิธสี ่วนได้ เสีย นอกจากนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนรวม
ของส่วนแบ่งของกิจการในการร่วมค้ าหรือบริษัทร่วมในรายการดังต่อไปนี้แยกจากกัน
ข16.1 กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
ข16.2 กําไรหรือขาดทุนหลังภาษีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
ข16.3 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ข16.4 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ทั้งนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับการร่วมค้ าและบริษัทร่วมแยกจากกัน
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ข17 เมื่อส่วนได้ เสียของกิจการในบริษัทย่อย ในการร่วมค้ า หรือในบริษัทร่วม (หรือส่วนหนึ่งของส่วนได้ เสีย
ของกิจ การในการร่ ว มค้ า หรื อ ในบริ ษั ทร่ ว ม) ได้ ถู ก จั ด ประเภทเป็ นสิน ทรั พ ย์ท่ีถือ ไว้ เพื่ อ ขายตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่
ขายและการดําเนิ นงานทีย่ กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการไม่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินโดย
สรุปสําหรับบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วมนั้นตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ ข10 ถึง ข16

ภาระผูกพันสําหรับการร่วมค้า (ย่อหน้าที่ 23.1)
ข18 กิจการต้ องเปิ ดเผยภาระผูกพั นทั้งหมดที่กิจการมีแต่ยังไม่ได้ รับรู้ ณ วันที่ท่รี ายงาน (รวมถึงส่วนแบ่ง
ของกิจการในภาระผูกพันที่มีร่วมกันกับผู้ลงทุนรายอื่นที่มีการควบคุมร่วมในการร่ วมค้ า) ซึ่งเกี่ยวข้ อง
กับส่วนได้ เสียของกิจการในการร่ วมค้ า ทั้งนี้ ภาระผูกพัน หมายถึง ภาระที่อาจทําให้ กิจการต้ องสูญเสีย
กระแสเงินสดหรือทรัพยากรอื่นไปในอนาคต
ข19 ภาระผูกพั นที่ยังไม่ได้ รับรู้ท่ีอาจทําให้ กิจการต้ องสูญเสียกระแสเงินสดหรื อทรั พยากรอื่นไปในอนาคต
นั้นรวมถึงรายการดังต่อไปนี้
ข19.1 ภาระผู ก พั น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ รู้ จากการที่ จ ะต้ อ งให้ การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น หรื อ ทรั พ ยากรอื่ น
อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น
ข19.1.1 ข้ อตกลงหรือสัญญาเข้ าซื้อการร่วมค้ า (ตัวอย่างเช่น กําหนดให้ กิจการต้ องสนับสนุ น
เงินทุนตามระยะเวลาที่กาํ หนด)
ข19.1.2 โครงการที่ต้องใช้ ทุนสูงซึ่งดําเนินการโดยการร่วมค้ า
ข19.1.3 ภาระผู ก พั น ในการซื้ อโดยไม่ มี เ งื่ อ นไขซึ่ ง อุ ป กรณ์ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ กิ จ การ
ได้ ผูกมัดที่จะซื้อจากหรือในนามของการร่วมค้ า
ข19.1.4 ภาระผู ก พั น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ รู้ จากการที่ จ ะต้ อ งให้ กู้ ยื ม เงิ น หรื อ ให้ การสนั บ สนุ น
ด้ านการเงินอื่นแก่การร่วมค้ า
ข19.1.5 ภาระผู ก พั น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ รู้ จากการที่จ ะต้ อ งให้ ท รั พ ยากรอื่น แก่ ก ารร่ ว มค้ า เช่ น
สินทรัพย์หรือบริการ
ข19.1.6 ภาระผูกพันอื่นๆที่ยังไม่ได้ รับรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการร่วมค้ าซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้
ข19.2 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้ รับรู้จากการที่ต้องซื้อส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของ (หรือส่วนหนึ่งของ
ส่ ว นได้ เ สีย ในความเป็ นเจ้ า ของ) ในการร่ ว มค้ า จากบุ คคลหรื อ กิจ การอื่น หากเหตุก ารณ์
บางอย่างเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคต
ข20 ข้ อกําหนดและตัวอย่างในย่อหน้ าที่ ข18 และ ข19 แสดงให้ เห็นถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลบางลักษณะตามที่
กําหนดในย่อหน้ าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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ส่วนได้เสียในกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม (ย่อหน้าที่ 24
ถึง 31)
กิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัว
ข21 กิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว คือ กิจการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ สิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิอ่นื ใด
ซึ่งมีลักษณะคล้ ายคลึงกันไม่ได้ เป็ นปัจจัยหลักในการกําหนดว่าใครเป็ นผู้ควบคุมกิจการ เช่น กําหนดให้
สิทธิในการออกเสียงเกี่ยวข้ องกับงานด้ านการบริหารเท่านั้น ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องจะถูกกําหนดโดย
ข้ อตกลงตามสัญญา
ข22 กิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวมักมีลักษณะหรือคุณสมบัติดังต่อไปนี้ท้งั หมดหรือเพียงบางส่วน
ข22.1 มีกจิ กรรมที่จาํ กัด
ข22.2 มีวัตถุ ประสงค์ท่ีแคบและระบุไว้ อย่างชัดเจน เช่ น เพื่ อทําให้ การเช่ าได้ รับประโยชน์ด้านภาษี
อากรสูงสุด เพื่อดําเนินกิจกรรมด้ านการวิจัยและพัฒนา เพื่ อจัดหาแหล่งทุนหรื อเงินทุนให้ กับ
กิจการ หรือเพื่อหาโอกาสในการลงทุนให้ กับผู้ลงทุนโดยการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่
เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ของกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวนั้นไปยังผู้ลงทุน
ข22.3 มีทุนในจํานวนที่ไม่เพียงพอที่จะทําให้ กจิ การซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวนั้นดําเนินกิจกรรมของตน
ได้ หากปราศจากการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม
ข22.4 มีการจัดหาเงินในรูปแบบของการออกตราสารที่อ้างอิงกับสัญญาต่างๆ ให้ แก่ผ้ ูลงทุน ซึ่งทําให้
เกิดการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้ านเครดิตและด้ านอื่นๆ (กลุ่ม (tranches))
ข23 ตัวอย่างของกิจการที่ถือว่าเป็ นกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว มีดังนี้
ข23.1 กิจการเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (securitisation vehicles)
ข23.2 กิจการที่จัดหาเงินโดยมีสนิ ทรัพย์หนุนหลัง (asset-backed financings)
ข23.3 กองทุนเพื่อการลงทุนบางประเภท
ข24 กิจการที่ถูกควบคุมโดยสิทธิในการออกเสียงไม่ถือว่าเป็ นกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว เพียงด้ วยเหตุ
ที่ว่ากิจการนั้นได้ รับเงินทุนจากบุคคลที่สามเนื่องจากการปรับโครงสร้ างกิจการ
ลักษณะของความเสี่ยงจากการมีส่วนได้เสียในกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ใน
งบการเงินรวม (ย่อหน้าที่ 29 ถึง 31)
ข25 นอกเหนื อ จากการเปิ ดเผยข้ อ มู ลตามที่ก าํ หนดในย่ อ หน้ า ที่ 29 ถึ ง 31 กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล
เพิ่มเติมที่จาํ เป็ นเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 24.2
ข26 ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของข้ อมูลเพิ่มเติมที่อาจจําเป็ นสําหรับการประเมินความเสี่ยงที่กิจการมีฐานะเปิ ด
ต่อการมีส่วนได้ เสียในกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง
ข26.1 เงื่ อ นไขของข้ อ ตกลงที่ก ํา หนดให้ กิจ การต้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น แก่ กิจ การซึ่ ง มี
โครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม (เช่ น ข้ อตกลงการให้ สภาพคล่ องทาง
การเงิน หรือภาระผูกพันที่จะต้ องซื้อสินทรัพย์จากกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว หรือที่จะต้ อง
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ข26.2
ข26.3
ข26.4

ข26.5
ข26.6
ข26.7

ให้ การสนับสนุนด้ านการเงินหากอันดับความน่าเชื่อถือลดลงถึงระดับหนึ่ง เป็ นต้ น) และรวมถึง
ข้ อมูลดังต่อไปนี้
ข26.1.1 คําอธิบายของเหตุการณ์หรือสถานการณ์แวดล้ อมที่อาจทําให้ กิจการที่เสนอรายงาน
นั้นมีฐานะเปิ ดต่อการขาดทุน
ข26.1.2 มีเงื่อนไขซึ่งจํากัดภาระผูกพันดังกล่าวหรือไม่
ข26.1.3 มีบุคคลหรือกิจการอื่นที่ให้ การสนับสนุนด้ านการเงินอีกหรือไม่ ซึ่งในกรณีท่มี ีบุคคล
หรื อกิจการอื่นให้ การสนั บสนุ นอยู่ จะต้ องพิ จารณาว่ าภาระผูกพั นในการสนับสนุ น
ด้ านการเงินของกิจการที่เสนอรายงานได้ รับการจัดลําดับอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ
การสนับสนุนจากบุคคลหรือกิจการอื่น
ผลขาดทุนของกิจการซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานซึ่งเกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของ
กิจการในกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
ประเภทของรายได้ ท่ีกิจการได้ รับในระหว่ างรอบระยะเวลารายงานอันเนื่องมาจากส่วนได้ เสีย
ของกิจการในกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
กิจการต้ องแบกรับขาดทุนของกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
ก่อนบุคคลหรือกิจการอื่นหรือไม่ จํานวนขาดทุนสูงสุดที่กิจการต้ องแบกรับ และให้ แสดงลําดับ
ที่และจํานวนขาดทุนที่อาจต้ องแบกรับโดยผู้อ่นื ซึ่งมีส่วนได้ เสียในลําดับที่ต่าํ กว่าส่วนได้ เสียของ
กิจการในกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม (หากเกี่ยวข้ อง)
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงการให้ สภาพคล่ อง การคํา้ ประกัน หรื อภาระผูกพั นอื่น ที่มีกับ
บุคคลภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมหรือความเสี่ยงของส่วนได้ เสียของกิจการ
ในกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
ความยุ่งยากที่กิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวมได้ ประสบจาก
การจัดหาเงินให้ กบั กิจกรรมของกิจการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
รูปแบบของการจัดหาเงินทุนของกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงิน
รวม (เช่น ตราสารหนี้พาณิชย์ หรือตัว๋ เงินระยะปานกลาง) และอายุของเงินทุนโดยเฉลี่ย ข้ อมูล
ดั ง กล่ า วอาจรวมถึ ง การวิ เ คราะห์ อ ายุ ข องสิน ทรั พ ย์ แ ละเงิ น ทุ น ของกิจ การซึ่ ง มี โ ครงสร้ า ง
เฉพาะตัวซึ่งไม่ ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม หากกิจการดังกล่ าวใช้ แหล่งเงินทุนระยะสั้นเพื่ อ
จัดหาสินทรัพย์ท่มี ีอายุยาว
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ภาคผนวก ค
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึง่ มีความเทียบเท่ากับส่วนอื่นของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง
ค1 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เ ริ่ มในหรื อ หลั งวัน ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ กิจ การนําไปใช้ ก่อ นวั น ที่มีผล
บังคับใช้
ค1ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ค1ข กิจ การที ่ดํา เนิ น ธุ รกิ จ ด้า นการลงทุน (ที่ได้ ปรั บ ปรุ งในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 10
(ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงิน รวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น และ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรั บปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ทําให้
เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 2 ภาคผนวก ก และเพิ่มย่อหน้ าที่ 9ก ถึง 9ข 19ก ถึง 19ช 21ก และ 25ก
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อน
วั นที่มีผลบั งคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงนี้และถือปฏิบัติตามการปรับปรุงทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับกิจการที ่
ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนพร้ อมกัน
ค2 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ค2ก ข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่จาํ เป็ นต้ องใช้ กับงวดบัญชี
ที่ถูกนําเสนอที่มีวันเริ่ มต้ นก่อนงวดปี ก่อนปี แรกที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้
ค2ข การเปิ ดเผยข้ อมูลที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 24 ถึง 31 และแนวทางปฏิบัติในย่อหน้ าที่ ข21 ถึง ข26 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่จาํ เป็ นต้ องใช้ กับงวดที่แสดงอยู่ก่อนหน้ ารอบระยะเวลาบัญชี
แรกที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
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การอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้)
ค3 หากกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติแต่ยังไม่ได้ นาํ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฎิบัติ การอ้ างอิงใดๆ
ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ให้ หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
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