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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12   
เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน่  
 

บทน า  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน

กจิการอื่น ให้ถือปฏบัิติกบักจิการซ่ึงมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย ในการร่วมการงาน ในบริษัทร่วม หรือใน
กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม  

การอ่านคู่มือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีควรอ่านควบคู่กบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วม 

การงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28  

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เพ่ือใช้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลโดยให้
กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ 

 

1. เข้าใจถึง 
1.1 ดุลยพินิจและข้อสมมติที่ส าคัญ (รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของดุลยพินิจและข้อสมมติ

เหล่าน้ัน) ซ่ึงกจิการใช้ในการระบุลักษณะของส่วนได้เสยีของกจิการในกจิการอื่นหรือการงานอื่น และที่ใช้
ในการระบุประเภทของการร่วมการงานที่กจิการมีส่วนได้เสยี และ 

1.2  ส่วนได้เสียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุม และ  

2. ประเมิน 

2.1 ลักษณะและขอบเขตของข้อจ ากดัที่ส าคัญเกี่ยวกับความสามารถของกิจการในการเข้าถึง
หรือใช้สนิทรัพย์ และการจ่ายช าระหน้ีของกลุ่มกจิการ 

2.2 ลักษณะและการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงที่เกี่ยวเน่ืองกับส่วนได้เสียของกิจการใน
กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม 

2.3 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึง
ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม และลักษณะและการเปล่ียนแปลงความเสี่ยงที่เกี่ยวเน่ืองกบัส่วนได้เสียน้ัน 

2.4 ลักษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมการงาน 
ในบริษัทร่วม รวมทั้งลักษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวเน่ืองกบัส่วนได้เสยีน้ัน 

2.5 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ที่มีอยู่ในบริษัทย่อยโดยที่
การเปล่ียนแปลงน้ันไม่ท าให้สญูเสยีการควบคุมไป และ 

2.6 ผลกระทบจากการสญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานฯ ฉบับน้ีก าหนดข้อมูลข้ันต ่าที่กิจการต้องเปิดเผย แต่หากการเปิดเผยข้อมูลข้ันต ่า
ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานฯ ฉบับน้ียังไม่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการเปิดเผยข้อมูลแล้ว 
กจิการจะต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ันได้ 

มาตรฐานฯ ฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องพิจารณาระดับของรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ และต้องพิจารณาว่าควรให้ความส าคัญกับข้อก าหนดแต่ละข้อใน
มาตรฐานฯ ฉบับน้ีมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ี กจิการอาจต้องท าการรวมหรือแยกการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือท าให้
ข้อมูลซ่ึงเป็นประโยชน์ไม่ถูกบดบังด้วยรายละเอียดที่ไม่ส าคัญในปริมาณมากหรือจากการน ารายการที่มี
ลักษณะที่แตกต่างกนัไปรวมเข้าไว้ด้วยกนั  

 

ค านยิาม 

ส่วนได้เสียในกิจการอื่น หมายถึง ความเกี่ยวพันทั้งที่เป็นไปตามสัญญาและไม่ใช่ตามสัญญาที่มี
ผลท าให้กจิการได้รับผลตอบแทนในจ านวนที่ไม่แน่นอนจากการด าเนินงานของกจิการอื่น  

กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว หมายถึง กิจการที่ถูกออกแบบมาเพ่ือให้สิทธิในการออกเสียง
หรือสทิธอิื่นใดซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกนัไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการก าหนดว่าใครเป็นผู้ควบคุมกจิการ  

รายได้จากกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว รวมถึง ค่าธรรมเนียมทั้งที่เกิดข้ึนเป็นประจ าและไม่
ประจ า ดอกเบี้ ย เงินปันผล ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าหรือการตัดรายการส่วนได้เสียในกิจการ
ซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว และผลก าไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์และหน้ีสินให้แก่กิจการซ่ึงมี
โครงสร้างเฉพาะตัว เป็นต้น 

 

ดุลยพนิจิ และขอ้สมมติทีส่ าคญั 

 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดุลยพินิจและข้อสมมติที่ส าคัญ (รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของ
ดุลยพินิจและข้อสมมติเหล่าน้ัน) ที่กจิการใช้ในการก าหนด 

- ว่ากิจการมีการควบคุมกิจการอื่น กล่าวคือ ผู้ได้รับการลงทุนตามที่กล่าวในย่อหน้า 5 และ
ย่อหน้า 6 ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม 

- ว่ากจิการมีการควบคุมร่วมในการงาน หรือมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญในกจิการอื่น 

- ประเภทของการร่วมการงาน (ว่าเป็นการด าเนินงานร่วมกัน หรือการร่วมค้า) หากการร่วม
การงานดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

รวมถึงดุลยพินิจและข้อสมมติที่กิจการใช้ เมื่อข้อเทจ็จริงหรือสถานการณ์แวดล้อมได้
เปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ต้องเปล่ียนแปลงข้อสรุปว่ากิจการมีการควบคุม มีการควบคุมร่วม หรือมี
อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

กจิการต้องเปิดเผยดุลยพินิจและข้อสมมติที่ส าคัญซ่ึงกจิการใช้ในการระบุว่า 
1. กจิการไม่ได้ควบคุมกจิการอื่น ถึงแม้ว่าจะมีสทิธใินการออกเสยีงในกจิการอื่นเกนิกว่ากึ่งหน่ึง 
2. กจิการควบคุมกจิการอื่น ถึงแม้ว่ากจิการมีสทิธใินการออกเสียงในกจิการอื่นน้อยกว่ากึ่งหน่ึง 
3. กจิการเป็นตัวแทนหรือตัวการ  
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4. กิจการไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ  ถึงแม้ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่น
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

5. กิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ ถึงแม้ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่นน้อย
กว่าร้อยละ 20 

 

สถานะของกิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน 

เม่ือพิจารณาแล้วว่าเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่จัดท างบการเงินโดยที่บริษัทย่อยทั้งหมด
ของกิจการถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน กิจการดังกล่าวต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับดุลยพินิจและข้อสมมติที่ส าคัญซ่ึงกิจการใช้ในการพิจารณาว่ากิจการเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจ
ด้านการลงทุน  
 

หากกจิการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนไม่เข้าลักษณะปกติของกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนข้อใด
ข้อหน่ึงหรือมากกว่า ดังต่อไปน้ี กิจการต้องเปิดเผยเหตุผลที่ท  าให้สรุปได้ว่ากิจการยังคงเป็นกิจการที่
ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

1. กจิการมีเงินลงทุนมากกว่าหน่ึงแห่ง 
2. กจิการมีผู้ลงทุนมากกว่าหน่ึงราย 

3. กจิการมีผู้ลงทุนที่มิใช่บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบักจิการ 
4. กิจการมีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในรูปแบบของส่วนของเจ้าของ หรือส่วนได้เสียที่

คล้ายคลึงกนั 

 

เมื่อกิจการกลายเป็นหรือสิ้ นสุดการเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องเปิดเผยการ
เปล่ียนแปลงสถานะและเหตุผลส าหรับการเปล่ียนแปลง และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสถานะที่มี
ต่องบการเงินส าหรับงวดที่น าเสนอ ซ่ึงรวมถึง 

1. มูลค่ายุติธรรมรวมของบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะซ่ึงท าให้สิ้นสุดการน ามา
รวมในการจัดท างบการเงินรวม 

2. ผลก าไรหรือขาดทุนรวม กจิการต้องหยุดรวมบริษัทย่อยในการจัดท างบการเงินรวม ณ วันที่
มีการเปล่ียนแปลงสถานะ 

3. รายงานในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงมีการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสถานะ 
(หากมิได้น าเสนอแยกต่างหาก) 

 

 

 

 

 



คู่มอือธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้  ไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ ์2561) คู่มืออธบิาย TFRS 12 หน้า 4 

 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย 

กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายซ่ึงมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มี
สาระส าคัญต่อกจิการที่เสนอรายงาน  ดังต่อไปน้ี 

1. ช่ือของบริษัทย่อย 

2. สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย (และประเทศที่จดทะเบียนจัดต้ัง ในกรณี
ที่ต่างจากสถานที่หลักในการประกอบธุรกจิ) 

3. สดัส่วนของส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจในการควบคุม 

4. สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ในกรณีที่ต่าง
จากสดัส่วนของส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจการควบคุม 

5. ก าไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างรอบ
ระยะเวลารายงาน 

6. ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยสะสม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

7. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อย 

8. ข้อจ ากดัที่ส าคัญ ที่ส่งผลต่อความสามารถของกิจการในการเข้าถึงหรือใช้สินทรัพย์ และการ
จ่ายช าระหน้ีสินของกลุ่มกิจการ และการค า้ประกันหรือข้อก าหนดอื่นซ่ึงจ ากัดการจ่ายเงิน
ปันผลและจ่ายคืนทุนอื่นๆ หรือจ ากัดการให้ (หรือจ่ายช าระเงิน) เงินกู้หรือเงินทดรองแก่ 
(หรือจาก) กจิการอื่นในกลุ่มกจิการ 

9. ลักษณะและขอบเขตของสิทธิเพ่ือการคุ้มครอง ซ่ึงท าให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม
สามารถจ ากัดความสามารถของกิจการในการเข้าถึงหรือใช้สินทรัพย์ และการจ่ายช าระ
หน้ีสนิของกลุ่มกจิการได้อย่างมีนัยส าคัญ  

10. มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิในงบการเงินรวมที่ถูกจ ากดัการเข้าถึงหรือการใช้ 

 

ลกัษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้ง
เฉพาะตวัซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม 

11. กิจการต้องเปิดเผยเง่ือนไขของข้อตกลงที่ก  าหนดให้บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยต้องให้การ
สนับสนุนด้านการเงินแก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมถึง
เหตุการณ์หรือสถานการณ์แวดล้อมที่อาจท าให้กิจการที่เสนอรายงานน้ันประสบกับการ
ขาดทุนได้ 

12. ในกรณีที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ แก่กิจการซ่ึง
มีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ทั้งที่ไม่มี
ภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องให้การสนับสนุนเช่นน้ัน กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล
ดังต่อไปนี้  
- ประเภทของรายการและจ านวนเงินที่ให้การสนับสนุน  
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- เหตุผลของการให้การสนับสนุนดังกล่าว 
13. หากบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ แก่กิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงในอดีตไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม ทั้งๆ ที่ไม่มีภาระผูกพันตาม
สัญญาที่จะได้รับการสนับสนุนเช่นน้ัน การสนับสนุนน้ันส่งผลให้กิจการมีอ านาจควบคุม
กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าว กจิการจะต้องเปิดเผยค าอธิบายถึงปัจจัยส าคัญที่ท  า
ให้ต้องด าเนินการเช่นนั้น 

14. ความต้ังใจในปัจจุบันของตนที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ แก่กิจการซ่ึงมี
โครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม และความต้ังใจที่จะช่วยกิจการซ่ึงมี
โครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าวให้ได้มาซ่ึงการสนับสนุนด้านการเงิน 

 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัย่อยโดยไม่ท าใหก้ิจการ
สูญเสียการควบคุม 

15. น าเสนอรายละเอียดที่แสดงถึงผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่อันเกิด
จากการเปล่ียนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยโดยที่ไม่ท าให้กิจการ
สญูเสยีการควบคุมไป 

 

ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

16. ผลก าไร หรือขาดทุน (ถ้ามี) ซ่ึงค านวณตามย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม รวมทั้ง 
- ส่วนของผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท

ย่อย ที่ยังเหลืออยู่ ณ วันที่กจิการสญูเสยีการควบคุม และ 
- ช่ือของรายการก าไรหรือขาดทุนที่รวมผลก าไรหรือขาดทุนดังกล่าวเข้าไว้ (ในกรณีที่

ไม่ได้แสดงแยกต่างหาก) 
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ตวัอย่างที ่1  

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

รายละเอยีดดังต่อไปน้ีคือบริษัทย่อยที่ถูกถือหุ้นโดยตรงจากกจิการ 
(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่10.1.1 และ 12) 
 

ช่ือบริษทัย่อย 

ประเทศทีจ่ดัตั้ง
และสถานทีห่ลกั

ของธุรกิจ กิจกรรมหลกั 

สดัส่วนการถอืหุน้และ
สิทธิออกเสียงของ
กิจการ (รอ้ยละ) 

25x1 25x0 

บริษัท ทุนนิยม
จ ากดั 

ไทย ค้าปลีกออนไลน์คอมพิวเตอร์
และฮาทแวร์เคร่ืองมือสื่อสาร
โทรคมนาคม 

100 - 

บริษัท ธารา จ ากดั ไทย ค้าปลีกออนไลน์คอมพิวเตอร์
และฮาทแวร์เคร่ืองมือสื่อสาร
โทรคมนาคม 

100 100 

บริษัท ธานี จ ากดั ไทย ออกแบบและจ าหน่ายโทรศัพท์
และอนิทราเนต็แอปพลิเคช่ัน 

70 80 

บริษัท ดาต้า ครอป 
จ ากดั 

สหราชอาณาจักร ค้าปลีกออนไลน์คอมพิวเตอร์
และฮาทแวร์เคร่ืองมือสื่อสาร
โทรคมนาคม 

100 100 

บริษัท ธาดา จ ากดั ไทย ออกแบบและจ าหน่ายโทรศัพท์
และอนิทราเนต็แอปพลิเคช่ัน 

- 100 
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(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่9)  

การตดัสินใจทีส่ าคญัและขอ้สมมติ 

กิจการถือครอง หุ้นสามัญและมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 45 ในบริษัท ธิดา จ ากัด ผู้ลงทุนอีก 2 

บริษัทต่างถือครองบริษัทละร้อยละ 15  ในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 25  ถูกถือครองโดยนักลงทุนต่างๆ ที่
ไม่ได้มีส่วนได้เสียที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีบุคคลใดถือครองมากกว่าร้อยละ  2 ไม่ได้มีการเตรียมการ
ส าหรับผู้ถือหุ้นอื่นในการให้ค าปรึกษาหรือท าหน้าที่ร่วมกัน   และเหตุการณ์ในอดีตมีข้อบ่งช้ีว่ามีเพียง
เลก็น้อยของผู้มีกรรมสทิธิ์ต่างออกมาใช้สทิธใินการออกเสยีง กจิการได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัท
ของบริษัท ธดิา จ ากดั ทั้ง 4 ทา่นจากทั้งหมด 11 ทา่น 

 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานการเงิน ฉบบัที ่10 ย่อหนา้ที ่ข41-46) 

ฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาการมีส่วนร่วมในบริษัท  ธิดา จ ากัด เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบับที่  10  ซ่ึงสามารถสรุปว่าบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่มีสิทธิในการ
ควบคุมโดยตรง  ซ่ึงท าให้เกิดข้อพิจารณาของฝ่ายบริหารในการทบทวนสิทธิการออกเสียงของกิจการ  
ขนาดของความสัมพันธ์  และการกระจายตัวของสิทธิการออกเสียงถือโดยผู้ถือหุ้นอื่น  และการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเหน็ของผู้ถือหุ้นในการประชุมทั่วไป  จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เหน็ว่าผู้ถือหุ้น
กลุ่มเล็กได้สมทบและคล้อยตามไปกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย  เพ่ือป้องกันกิจการในทางปฏิบัติที่
สามารถท ากจิกรรมโดยตรงที่เกี่ยวข้องกนัของบริษัท ธดิา จ ากดัโดยผู้เดียว 
 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่10.1.2, 12.1 – 12.7 และย่อหนา้ที ่ข11) 

บริษทัย่อยทีม่ีส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมทีม่ีสาระส าคญั 

กลุ่มบริษัทได้รวมบริษัทย่อยแห่งหน่ึง คือ บริษัท  ธ ารง จ ากัด  ซ่ึงมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มี
สาระส าคัญ 

 

ช่ือ 

ประเทศที่
จดัตั้งและ
สถานทีห่ลกั
ของธุรกิจ 

สดัส่วนของความเป็น
เจา้ของและสิทธิใน

การออกเสียง              
ทีถ่อืโดยส่วนไดเ้สียที่
ไม่มีอ านาจควบคุม 

(รอ้ยละ) 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จจดัสรร
ส าหรบัส่วนไดเ้สีย

ทีไ่ม่มีอ านาจ
ควบคุม 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจ
ควบคุมสะสม 

25x1 25x0 25x1 25x0 25x1 25x0 

        

บริษัท ธ ารง จ ากดั  ไทย 20 20 121 116 713 592 
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(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่12.7, ข10 และย่อหนา้ที ่ข11) 

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ธ ารง จ ากดั ก่อนตัดรายการระหว่างกนั มีดังน้ี 
 

 25x1 25x0 

สนิทรัพย์หมุนเวียน      5,000       5,100  

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน      3,900       3,400  

   

หน้ีสนิหมุนเวียน    (3,800)    (3,400) 

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน    (1,500)    (2,200) 

   

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม         700         500  

 

 25x1 25x0 

รายได ้      7,600       7,100  
   

ก าไรส าหรับปีส่วนของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม        120         110  
   

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรับปีส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม        120  110 

   

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม - - 

   

เงินสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน        950         780  

เงินสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน       (530)      (670) 

เงินสดสทุธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน        440         (60) 

กระแสเงินสดเพิม่ข้ึนสุทธิ        860           50  

 

 

การเปลีย่นแปลงของส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย 

     ตวัอย่างที ่2.1 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่18) 

ในระหว่างปี  กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท ธานี จ ากัดร้อยละ 10 ท าให้เหลือเงินลงทุนอยู่
ร้อยละ 70 บริษัทได้รับเงินสดจากการขายเงินลงทุนจ านวน 210 บาท ส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สุทธิต ามสัด ส่ วนการถื อ หุ้นจ านวน  170บาทไ ด้ โอนใ ห้แก่ ส่ วนไ ด้ เ สี ยที่ ไ ม่ มีอ า น าจควบ คุม  
(ดูหมายเหตุประกอบงบข้อ  xx) ผลต่างจ านวน 40 บาทระหว่างส่วนเพ่ิมข้ึนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจใน
การควบคุมและการรับเงินจะแสดงเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (ดูหมายเหตุประกอบงบข้อ xx) 
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ตวัอย่างที ่2.2 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่19) 

ณ วันที่ 30 กนัยายน  25x1 บริษัทจ าหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย คือ  บริษัท  ทุนเดิม จ ากัด  ทั้งหมด
ร้อยละ  100 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกจัดประเภทเป็นบริษัทที่ถือไว้เพ่ือขาย และแสดงผลการ
ด าเนินงานเป็นส่วนงานที่ยกเลิกในงบการเงินปี 25x0 (ดูหมายเหตุประกอบงบข้อ xx)  
      

      ณ  วันที่จ าหน่ายที่หุ้น  มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท  ทุนเดิม จ ากัด  แสดงตาม
รายการดังต่อไปนี้  
 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด          1,100  

สนิค้าคงเหลือ                -    

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน          1,100  

    

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์          2,400  

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน          2,400  

    

เจ้าหน้ีการค้า และเจ้าหน้ีอื่น            (230) 

เงินกู้ยืม              (10) 

ประมาณการหน้ีสนิ            (210) 

รวมหน้ีสนิหมุนเวียน            (450) 

    

สินทรพัยสุ์ทธิ          3,050  

    

เงินสดที่ได้รับทั้งหมด          3,000  

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดที่ออกไป                -    

เงินสดรบัทั้งหมด          3,000  

    

ขาดทุนจากการขาย              (50) 

 

ขาดทุนจากการขายได้รวมอยู่ในขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิกในงบก าไรขาดทุนรวม 
(ดูหมายเหตุประกอบงบข้อ xx)  

 

 

 

 



คู่มอือธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้  ไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ ์2561) คู่มืออธบิาย TFRS 12 หน้า 10 

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยที่มิไดน้ ามารวมในการจัดท างบการเงินรวม (กิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการ
ลงทุน) 
 ต้องเปิดเผย 

1. ช่ือของบริษัทย่อย 

2. สถานที่หลักของการประกอบกิจการ (และประเทศที่จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทหากแตกต่าง
จากสถานที่หลักของการประกอบกจิการ) ของบริษัทย่อย 

3. สดัส่วนความเป็นเจ้าของที่ถือโดยกจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุนและสัดส่วนของสิทธิใน
การออกเสยีงหากแตกต่างจากสดัส่วนความเป็นเจ้าของ 

 

หากกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนเป็นบริษัทใหญ่ของกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน
อีกแห่งหน่ึง บริษัทใหญ่ต้องเปิดเผยข้อมูลข้อมูลข้างต้นส าหรับการลงทุนที่ควบคุมโดยกิจการที่ด าเนิน
ธุรกจิด้านการลงทุนที่เป็นบริษัทย่อยของกจิการ 

 

และต้องเปิดเผยเพ่ิมเติม 

4. ลักษณะและขอบเขตข้อจ ากัดที่ส าคัญ ที่มีผลต่อความสามารถของบริษัทย่อยที่ไม่ได้น ามา
รวมในการจัดท างบการเงินรวมที่จะโอนเงินไปยังกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนในรูป
ของเงินสดจ่ายปันผล หรือการจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรือเงินจ่ายล่วงหน้าที่กิจการที่ด าเนินธุรกิจ
ด้านการลงทุนให้แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้น ามารวมในการจัดท างบการเงินรวม 

5. ภาระผูกพันในปัจจุบันหรือความต้ังใจที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ แก่
บริษัทย่อยที่ไม่ได้น ามารวมในการจัดท างบการเงินรวม รวมถึงภาระผูกพันหรือความต้ังใจที่
จะช่วยเหลือบริษัทย่อยในการให้ได้มาซ่ึงการสนับสนุนด้านการเงิน 

 

ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือบริษัทย่อยของ
กิจการได้มีการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ให้แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมอยู่ในการจัดท างบ
การเงินรวมโดยไม่มีภาระผูกพันตามสญัญาใดๆ ให้ท าเช่นนั้น กจิการต้องเปิดเผย 

1. ประเภทและจ านวนเงินของการสนับสนุนให้แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้น ามารวมในการจัดท างบ
การเงินรวมแต่ละแห่ง 

2. เหตุผลของการให้การสนับสนุนดังกล่าว 
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ส่วนไดเ้สียในการร่วมการงานและในบริษทัร่วม 

 ส าหรบัการร่วมการงานและบริษทัร่วมแต่ละรายทีม่ีสาระส าคญัต่อกิจการทีเ่สนอรายงาน 

1. ช่ือของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม 

2. ลักษณะความสมัพันธข์องกจิการกบัการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม 

3. สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม (และประเทศที่ 
จดทะเบียนจัดต้ัง ในกรณีที่ต่างจากสถานที่หลักในการประกอบธุรกจิ) 

4. สัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของหรือส่วนร่วมที่กิจการมีอยู่ และเปิดเผยสัดส่วน
ของสทิธใินการออกเสยีง (หากมีสดัส่วนที่แตกต่าง) 

 ส าหรบัการร่วมคา้และบริษทัร่วมแต่ละรายทีม่ีสาระส าคญัต่อกิจการทีเ่สนอรายงาน 

5. ข้อมูลที่ว่าเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วมน้ัน วัดมูลค่าด้วยวิธีส่วนได้เสียหรือวิธี
มูลค่ายุติธรรม 

6. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าหรือของบริษัทร่วม 

7. มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วม ในกรณีที่กิจการบันทึกเงิน
ลงทุนในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย และเงินลงทุนดั งกล่าวมีราคา
เสนอซ้ือขายในตลาด 

8. มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม ซ่ึงกิจการ
บันทกึบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียแต่ละรายที่ไม่มีสาระส าคัญ และจ านวนรวมของส่วนแบ่งของ
กจิการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมในรายการดังต่อไปนี้  แยกจากกนั 

8.1 ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 
8.2 ก าไรหรือขาดทุนหลังภาษีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก 

8.3 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

8.4 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

ทั้งน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับการร่วมค้าและบริษัทร่วมแยกออกจากกนั 

9. ลักษณะและขอบเขตของข้อจ ากดัที่ส าคัญ ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถของการร่วมค้าหรือของ
บริษัทร่วมในการโอนเงินทุนให้แก่กิจการในรูปของเงินปันผล หรือในการจ่ายคืนเงินกู้ยืม
หรือเงินทดรองให้แก่กจิการ 

10. ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าหรือจากบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับรู้ ทั้งที่เกิดระหว่างรอบ
ระยะเวลารายงานและยอดสะสม  

  

ความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 

11. ภาระผูกพันของกิจการที่เกี่ยวกับการร่วมค้า โดยให้แยกแสดงต่างหากจากจ านวนภาระ
ผูกพันอื่นๆ  

12. หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วม 
โดยให้แสดงแยกต่างหากจากจ านวนหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนอื่นๆ  
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ตวัอย่างที ่3 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 (อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่21.1) 

1) รายละเอยีดของบริษัทร่วมที่ส าคัญ 

รายละเอยีดของบริษัทร่วมที่ส าคัญของกลุ่มบริษัท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เป็นดังน้ี 

 

ช่ือบริษทัร่วม 

ประเทศทีจ่ดัตั้ง
และสถานทีห่ลกั

ของธุรกิจ กิจกรรมหลกั 

สดัส่วนการถอืหุน้/สิทธิ
ออกเสียงของกิจการ 

(รอ้ยละ) 
25x1 25x0 

บริษัท ก จ ากดั 
(1) และ (2) 

F land ขนส่ง 35/ 37 35/ 37 

บริษัท ข จ ากดั (3) ไทย ผลิตเหลก็ 17 17 

 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่21.2.1) 

บริษัทร่วมข้างต้นบันทกึบัญชีโดยใช้วิธส่ีวนได้เสยี ส าหรับงบการเงินรวม 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่21.1.4) 

(1)  ในข้อตกลงของผู้ถือหุ้น บริษัทมีสทิธิในการออกเสยีงร้อยละ 37 ของคะแนนเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

 (อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่9.5) 

(2)  แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะถือหุ้นในบริษัท ข จ ากัดน้อยกว่าร้อยละ 20 และมีสิทธิออกเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 แต่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเน่ืองจากมีสิทธิ
ตามสญัญาที่จะแต่งต้ังกรรมการ 2 ใน 7 ของกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่21.2.2,  ข12 และย่อหนา้ที ่ข14.1) 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระส าคัญเป็นดังน้ี  
 

บริษทั ก จ ากดั 

 25x1 25x0 

   

สนิทรัพย์หมุนเวียน      10,000       9,000  

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน      5,000       4,000  

   

หน้ีสนิหมุนเวียน    (3,500)    (3,000) 

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน    (4,200)    (4,200) 
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 25x1 25x0 

   

รายได ้      2,500       2,600  

   

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง        1,300         1,200  

ก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก        -         -  

ก าไรส าหรบัปี        1,300        1,200  

   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปี - - 

 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปี 1,300 1,200 

   

เงินปันผลรบัจากบริษทัร่วมระหว่างปี 30 25 

 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่ข14.2) 

กระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกบัมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัท ก จ ากดั ที่รับรู้ใน    
งบการเงินรวม 

 

สนิทรัพย์สทุธขิองบริษัทร่วม        7,300         5,800  

สดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในบริษัท ก จ ากดั (ร้อยละ)       35      35 

ค่าความนิยม - - 

รายการปรับปรุงอื่น  (โปรดระบุ) - - 

มูลค่าตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในบริษทั ก จ ากดั        2,555        2,030  

 

บริษทั ข จ ากดั 

 25x1 25x0 

   

สนิทรัพย์หมุนเวียน      19,000       18,000  

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน      18,000       17,000  

   

หน้ีสนิหมุนเวียน    (15,000)   (14,000) 

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน    (6,000)    (8,000) 
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 25x1 25x0 

   

รายได ้      5,800       5,900  

   

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง        2,200         2,300  

ก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก        -         -  

ก าไรส าหรบัปี        2,200        2,300  

   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปี - - 

 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปี 2,200 2,300 

   

เงินปันผลรบัจากบริษทัร่วมระหว่างปี - - 

 

กระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกบัมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัท ข จ ากดั ที่รับรู้ใน     
งบการเงินรวม 

สนิทรัพย์สทุธขิองบริษัทร่วม        16,000       13,000  

สดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในบริษัท ข จ ากดั (ร้อยละ) 17     17 

ค่าความนิยม - - 

รายการปรับปรุงอื่น  (โปรดระบุ) - - 

มูลค่าตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในบริษทั ข จ ากดั        2,720        2,210  

 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่21.3.2 และย่อหนา้ที ่ข16) 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมทั้งหมดทีแ่ต่ละรายไม่มีสาระส าคญั 

 25x1 25x0 

   

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากกจิการที่ยังด าเนินงาน      100  500 

ส่วนแบ่งก าไรก่อนภาษี (ขาดทุน) จากกจิการที่ยกเลิก - - 

ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสรจ็อื่น - - 

ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสรจ็รวม 100 500 

ผลรวมมูลค่าตามบัญชีของบริษัทร่วม 300 1,000 
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 (อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่22.3) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมทีย่งัไม่ไดร้บัรู ้
 25x1 25x0 

   

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับรู้      -  - 

   

ผลสะสมของส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม    - - 

  
(อา้งอิงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28  ย่อหนา้ที ่22) 

การเปลีย่นแปลงสดัส่วนความเป็นเจา้ของในบริษทัร่วม 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทถือเงินลงทุนในบริษัท ค จ ากัดร้อยละ 40 และบันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม   
ในเดือนธนัวาคม 25x1 กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท ค จ ากดั ร้อยละ 30 ให้แก่บุคคลอื่น โดยได้รับ
เงินจ านวน 1.3 ล้านบาท (ได้รับเมื่อเดือนมกราคม 25x2) กลุ่มบริษัทได้บันทกึส่วนที่เหลือร้อยละ 10 เป็น
เงินลงทุนที่ถือไว้เผ่ือขายซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ขายเท่ากับ 360,000 บาท ซ่ึงพิจารณาโดยใช้วิธีกระแส
เงินสดคิดลด รายการดังกล่าวมีผลให้รับรู้ก าไรในงบก าไรขาดทุน ซ่ึงค านวณได้ดังน้ี 

  

         (หน่วย : พันบาท) 
 

เงินสดที่ได้รับจากการขาย          1,300  

บวก: มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ (ร้อยละ 10)                 360    

หกั:  มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่สญูเสียอทิธิพลอย่างมีนัยส าคัญ (1,000) 

รบัรูก้ าไร  660        

 

 ก าไรที่รับรู้ในปีปัจจุบันประกอบด้วยก าไรที่เกดิข้ึนจริงจ านวน 550,000 บาท (เกิดจากเงินสดรับ 1.3 

ล้านบาท หักมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ขายออกไปจ านวน 750,000 บาท) และก าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง
จ านวน 110,000 บาท (จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนที่เหลืออยู่ร้อยละ 10 ใหม่  ณ วันที่สูญเสีย
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ) ภาษีเงินได้จ านวน 110,000 บาท เกิดจากก าไรที่เกิดข้ึนจริงส าหรับปี  และภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีจ านวน 22,000 บาท จะรับรู้ตามสัดส่วนของการรับรู้ก าไรเม่ือส่วนที่เหลือได้ถูกขาย
ออกไป  
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ตวัอย่างที ่4  
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่21.1) 

กลุ่มบริษัทมีการร่วมค้าที่เป็นสาระส าคัญ ได้แก่  

   

สดัส่วนผูถ้อืหุน้ทีถ่อืโดย               

กลุ่มบริษทั ณ ส้ินปี (รอ้ยละ) 

ช่ือการร่วมคา้ 
สถานทีต่ั้ง
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 25x1 25x0 

     

การร่วมค้าทุน
ทรัพย์ 

ไทย 

 

ขายผลิตภัณฑพ์วกซอฟแวร์
และฮาร์ดแวร์ออนไลน์ 50 50 

 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่21.2.1) 

เงินลงทุนในการร่วมค้าทุนทรัพย์ บันทกึโดยวิธส่ีวนได้เสยีในงบการเงินรวม 

 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่ข14) 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส าคัญ แสดงตามตารางข้างล่าง ข้อมูลทางการเงินโดย
สรุปข้างล่าง แสดงถึงงบการเงินของการร่วมค้าที่จัดท าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (ปรับปรุงโดย
กลุ่มบริษัทเพ่ือจัดท าตามวิธส่ีวนได้เสยี) 
 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่21.2.2, ข12, ข13 และย่อหนา้ที ่ข14.1) 

การร่วมคา้ทนุทรพัยจ์ ากดั 

  25x1 25x0 

   

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 60  80  

สนิทรัพย์หมุนเวียน  840 500 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 530 300 
      

หน้ีสนิทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหน้ีการค้า เจ้าหน้ีอื่น และ
ประมาณการหน้ีสนิ) (100) - 

หน้ีสนิหมุนเวียน (240) (300) 

หน้ีสนิทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหน้ีการค้า เจ้าหน้ีอื่น 

และประมาณการหน้ีสนิ) (80) - 
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หน้ีสนิไม่หมุนเวียน  (160) (140) 

  25x1 25x0 

   

รายได ้ 1,200 730 

      

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 522 258 

ก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก - - 

ก าไรส าหรบัปี 522 258 

     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปี -  - 

      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปี - - 

      

เงินปันผลรบัจากการร่วมคา้ส าหรบัปี - - 

  
(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่ ข13) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีข้างต้น รวมรายการดังต่อไปนี้  
 

ค่าเสือ่มราคา 30 20 

 

ดอกเบี้ ยรบั - - 

      

ดอกเบี้ ยจ่าย 20 15 

 

ภาษีเงินได ้ 60 50 
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(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่ ข14.2) 

การกระทบยอดข้อมูลสรุปทางการเงินข้างต้นไปมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงรับรู้ใน 

งบการเงินรวม 

  25x1 25x0 

   

สนิทรัพย์สทุธขิองการร่วมค้า 970 360 

สดัส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า (ร้อยละ) 50  50 

ค่าความนิยม - - 

รายการปรับปรุงอื่น (โปรดระบุ) - - 

มูลค่าตามบญัชีของมูลค่าการลงทุนในบริษทั ทุนทรพัย ์จ ากดั 485 180 

 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่21.3.1 และย่อหนา้ที ่ข16) 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของการร่วมคา้ทั้งหมดทีแ่ต่ละรายไม่มีสาระส าคญั 

 

 25x1 25x0 

   

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากกจิการที่ยังด าเนินงาน      -  - 

ส่วนแบ่งก าไรก่อนภาษี (ขาดทุน) จากกจิการที่ยกเลิก - - 

ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสรจ็อื่น - - 

ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสรจ็รวม - - 

ผลรวมมูลค่าตามบัญชีของการร่วมค้า - - 

 

 (อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่22.3) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ทีย่งัไม่ไดร้บัรู ้
 25x1 25x0 

   

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าที่ยังไม่ได้รับรู้      -  - 

   

ผลสะสมของส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า    - - 
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ตวัอย่างที ่5 

การร่วมการงาน 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่21.1) 

กลุ่มบริษัทมีการร่วมการงานที่มีสาระส าคัญ คือ โครงการ ก ข ค กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ของ
ทรัพย์สินที่ ต้ังอยู่ที่ประเทศ ฉ ทรัพย์สินเม่ือเสร็จแล้วจะถูกน าไปให้เช่า กลุ่มบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับ    
ส่วนแบ่งตามสดัส่วนของรายได้ค่าเช่าและตามสดัส่วนของค่าใช้จ่ายในการร่วมการงาน 

 

 

ตามย่อหน้าที่ ข17 เมื่อส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย ในการร่วมค้า หรือในบริษัทร่วม 
(หรือส่วนหน่ึงของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า หรือในบริษัทร่วม) ซ่ึงได้ถูกจัดประเภทเป็น
สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก ให้เปิดเผยตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ทั้งน้ีมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
โดยสรุปส าหรับบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมน้ัน 

 

ส่วนไดเ้สียในกิจการทีม่ีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 

 ลกัษณะส่วนไดเ้สีย 

1. เปิดเผยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงรวมถึงลักษณะ วัตถุประสงค์ ขนาดและ
กจิกรรม และข้อมูลที่แสดงให้เหน็ว่ากจิการดังกล่าวได้รับการค า้จุนด้านเงินทุนอย่างไร 

2. ในกรณีที่กิจการได้ร่วมก่อต้ังกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงิน
รวม แต่กจิการไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในเร่ืองลักษณะความเสี่ยง (เช่น เน่ืองจาก
กิจการไม่ได้มีส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว) กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลใน
รูปแบบตาราง (ยกเว้นในกรณีที่รูปแบบอื่นมีความเหมาะสมมากกว่า) และต้องจัดประเภท
กจิกรรมร่วมตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องด้วย ดังต่อไปนี้  
1) กจิการก าหนดอย่างไรว่า กจิการใดเป็นกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวที่ตนร่วมก่อต้ัง 
2) รายได้จากกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวเหล่าน้ันที่เกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน รวมถึงค าอธบิายเกี่ยวกบัประเภทของรายได้ที่แสดง และ 
3) มูลค่าตามบัญชี (ณ เวลาที่โอน) ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่โอนไปให้แก่กิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวเหล่านั้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

 

ตวัอย่างที ่6 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่27) 

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่กิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัวหลายแห่ง กลุ่มกิจการ
ออกแบบและก่อตั้งกิจการน้ี ในบางกรณี กลุ่มกิจการได้โอนสินทรัพย์แก่กิจการดังกล่าว และผลิตภัณฑ์
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เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัวได้ใช้ช่ือของบริษัทและ/หรือให้การค ้าประกันเกี่ยวกับ
ความสามารถของกจิการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว 

 

ส าหรับบางกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว กลุ่มบริษัทไม่ได้ถือหุ้น ณ วันที่รายงาน อย่างไรกต็าม มีการ
ขายทรัพย์สินแก่กิจการดังกล่าวในระหว่างรอบระยะเวลารายงานในรูปแบบที่บริษัทไม่มีความเกี่ยวข้อง
ต่อเน่ืองในทรัพย์สินดังกล่าว และมีรายได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวและรายการอื่นที่ท  าส าหรับ
กจิการ ตารางข้างล่างแสดงรายได้ของกลุ่มบริษัทที่รับรู้ระหว่างรอบระยะเวลารายงานและมูลค่ายุติธรรม
ของสนิทรัพย์ที่โอนให้แก่กจิการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัวระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ดังน้ี 

 

รายได้จากกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม โดยที่บริษัทไม่ได้ลงทุน ณ 
วันที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

 

  25x1  25x0 

ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียม  70  50 

ดอกเบี้ ยรับ  40  40 

ก าไรและขาดทุนจากการขายสนิทรัพย์  60  - 

  170  90 

     

แบ่งเป็น:     

แปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จ านอง  100  65 

ที่ดิน  70  25 

  170  90 

 

มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่โอนแก่กิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมใน
รอบระยะเวลารายงาน 

 

  25x1  25x0 

แปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จ านอง  4,000  - 

ที่ดิน  2,000  1,000 

  6,000  1,000 
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ลกัษณะของความเสีย่ง 
3. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีโดยสรุปในรูปแบบตาราง ยกเว้นในกรณีที่รูปแบบอื่นมี

ความเหมาะสมมากกว่า 
1) มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่กจิการรับรู้ 
2) ช่ือของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

3) จ านวนผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดข้ึนจากการที่กิจการมีส่วนได้เสียในกิจการที่มี
โครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมถึงวิธีที่ใช้ในการหาจ านวน
ผลขาดทุนสงูสดุ 

4) เปรียบเทยีบระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการซ่ึงเกี่ยวข้อง
กับส่วนได้เสียในกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม กับ
ขาดทุนสงูสดุที่กจิการอาจได้รับ 

 

4. ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ 
และกจิการมีหรือเคยมีส่วนได้เสยีอยู่ในกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ัน ทั้งๆ ที่กิจการไม่
มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องให้การสนับสนุนดังกล่าว กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล
ดังต่อไปนี้  
1) ประเภทและจ านวนเงินของการสนับสนุน รวมถึงกรณีที่ช่วยกิจการซ่ึงมีโครงสร้าง

เฉพาะตัวให้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน 

2) เหตุผลของการให้การสนับสนุนดังกล่าว 
 

5. กจิการต้องเปิดเผยเกี่ยวกบัความต้ังใจใดๆ ในปัจจุบันที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินและ
ด้านอื่นๆ รวมทั้งความต้ังใจที่จะช่วยให้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินด้วย 

 

 

ตวัอย่างที ่7 

(อา้งอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 ย่อหนา้ที ่29) 
 

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินที่กลุ่มบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในกิจการที่มีโครงสร้าง
เฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี 

  มูลค่าตาม
บัญชี 

 จ านวนขาดทุน
สงูสดุ 

 มูลค่าตาม
บัญชี 

 จ านวน
ขาดทุนสูงสดุ 

  25x1  25x1  25x0  25x0 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธ ิ  4,000  4,000  3,000  3,000 

หุ้นกู้ด้อยสทิธ ิ  7,000  7,000  7,500  7,500 

ลูกหน้ีสญัญาเช่า  2,000  2,000  3,000  3,000 
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หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในบัญชีสินทรัพย์ที่มีเผื่อขาย (Available-for-sale 

(AFS)) จ านวนผลขาดทุนสงูสดุแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รอบระยะเวลารายงาน 
 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในบัญชีเงินกู้และลูกหน้ี จ านวนผลขาดทุนสูงสุด
แสดงด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ณ วันที่รอบระยะเวลารายงาน 

ลูกหน้ีสญัญาเช่ารวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในบัญชีลูกหน้ีอื่น จ านวนผลขาดทุนสูงสุดแสดง
ด้วยมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ี 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

การเปิดเผยข้อมูลส าหรับส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน        
งบการเงินรวม ไม่จ าเป็นต้องใช้กับงวดที่แสดงอยู่ก่อนหน้ารอบระยะเวลาบัญชีแรกที่น ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ  

ส าหรับเร่ืองข้อยกเว้นเกี่ยวกับการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับบริษัทย่อย 
การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมซ่ึงได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะ
จ าหน่าย) กิจการต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงน้ีโดยใช้วิธีปรับย้อนหลัง โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

 

ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

- มาตรฐานฯ ฉบับน้ีท าให้กิจการมีแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของกิจการที่เสนอ
รายงานในกจิการอื่น ทราบถึงก าไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที่เป็นของกิจการที่น าเสนอรายงาน 
เพ่ือช่วยในการหามูลค่าของเงินลงทุนในปัจจุบันหรือในอนาคตของกจิการที่เสนอรายงานได้  
 

- ผู้ได้รับผลกระทบคือกลุ่มบริษัทที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม และกิจการที่
มีโครงสร้างเฉพาะตัวที่ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม เน่ืองจากต้องปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล
เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินประเมินลักษณะของส่วนได้เสียและผลกระทบของส่วนได้เสียเหล่าน้ัน ที่มีต่อ
ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกจิการ  
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(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางมลฐินี    เอี้ยวพิทยากุล)   กรรมการ 

(นายวัชรินทร์    วงศ์ตระกูลชัย)  กรรมการ   

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นายประวิทย์    ตันตราจินต์)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

 



สภาวิชาชพีบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2560-2563(ต่อ) 

นางณัฐสรัคร์  สโรชนันทจี์น  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายเทวา ด าแดง   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  



สภาวิชาชพีบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2560-2563 

นางสาววราพร     ประภาศิริกุล   ประธานอนุกรรมการ 

นางสาวกฤตยาภร    อารีโสภณพิเชฐ  อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นางสาววิไลวรรณ   กาญจนกนัต ิ  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
(นางสาวถนอมทรัพย์     โสภณศิริกุล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวทศวรรณ     บุษปะเกษ)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาวโสภา     รุ่งสริุยะศิลป์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์     ภานุเดชทพิย์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

นายภาณพุงศ์     ศิริอคัรกรกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

นายอุดม    ธนูรัตน์พงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายวีระเดช    เตชะวรินทร์เลิศ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 


