คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่
บทนา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียใน
กิจการอื่น ให้ ถือปฏิบัติกบั กิจการซึ่งมีส่วนได้ เสียในบริษัทย่อย ในการร่วมการงาน ในบริษัทร่วม หรือใน
กิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
การอ่านคู่มือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ควรอ่านควบคู่กบั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วม
การงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า เพื่อใช้ พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ กาหนดวั ตถุ ประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยให้
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถ
1. เข้ าใจถึง
1.1 ดุลยพิ นิจและข้ อสมมติท่สี าคัญ (รวมทั้งการเปลี่ ยนแปลงของดุ ลยพิ นิจและข้ อสมมติ
เหล่านั้น) ซึ่งกิจการใช้ ในการระบุลักษณะของส่วนได้ เสียของกิจการในกิจการอื่นหรือการงานอื่น และที่ใช้
ในการระบุประเภทของการร่วมการงานที่กจิ การมีส่วนได้ เสีย และ
1.2 ส่วนได้ เสียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่ มี
อานาจควบคุม และ
2. ประเมิน
2.1 ลักษณะและขอบเขตของข้ อจากัดที่สาคัญเกี่ยวกับความสามารถของกิจการในการเข้ าถึง
หรือใช้ สนิ ทรัพย์ และการจ่ายชาระหนี้ของกลุ่มกิจการ
2.2 ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่ องกับส่วนได้ เสียของกิจการใน
กิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม
2.3 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้ เสียของกิจการในกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ ง
ไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม และลักษณะและการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนได้ เสียนั้น
2.4 ลักษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนได้ เสียของกิจการในการร่ วมการงาน
ในบริษัทร่วม รวมทั้งลักษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนได้ เสียนั้น
2.5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้ เสียของบริษัทใหญ่ ท่มี ีอยู่ในบริ ษัทย่อยโดยที่
การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ทาให้ สญ
ู เสียการควบคุมไป และ
2.6 ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
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มาตรฐานฯ ฉบั บนี้ กาหนดข้ อมู ลขั้นต่ าที่กิจการต้ องเปิ ดเผย แต่ หากการเปิ ดเผยข้ อมู ลขั้นต่ า
ตามที่กาหนดในมาตรฐานฯ ฉบั บ นี้ ยังไม่ เพี ยงพอที่จะบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ แห่ งการเปิ ดเผยข้ อมู ลแล้ ว
กิจการจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์น้ันได้
มาตรฐานฯ ฉบับนี้กาหนดให้ กิจการต้ องพิจารณาระดับของรายละเอียดของข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผย
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ และต้ องพิจารณาว่าควรให้ ความสาคัญกับข้ อกาหนดแต่ละข้ อใน
มาตรฐานฯ ฉบับนี้มากน้ อยเพียงใด ทั้งนี้ กิจการอาจต้ องทาการรวมหรือแยกการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อทาให้
ข้ อมูลซึ่งเป็ นประโยชน์ไม่ถูกบดบังด้ วยรายละเอียดที่ไม่สาคัญในปริมาณมากหรือจากการนารายการที่มี
ลักษณะที่แตกต่างกันไปรวมเข้ าไว้ ด้วยกัน
คานิยาม
ส่วนได้ เสียในกิจการอื่น หมายถึง ความเกี่ยวพันทั้งที่เป็ นไปตามสัญญาและไม่ใช่ ตามสัญญาที่มี
ผลทาให้ กจิ การได้ รับผลตอบแทนในจานวนที่ไม่แน่นอนจากการดาเนินงานของกิจการอื่น
กิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว หมายถึง กิจการที่ถูกออกแบบมาเพื่ อให้ สิทธิในการออกเสียง
หรือสิทธิอ่นื ใดซึ่งมีลักษณะคล้ ายคลึงกันไม่ได้ เป็ นปัจจัยหลักในการกาหนดว่าใครเป็ นผู้ควบคุมกิจการ
รายได้ จากกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว รวมถึง ค่าธรรมเนียมทั้งที่เกิดขึ้นเป็ นประจาและไม่
ประจา ดอกเบี้ย เงินปันผล ผลกาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าหรือการตัดรายการส่วนได้ เสียในกิจการ
ซึ่งมีโครงสร้ า งเฉพาะตัว และผลกาไรหรื อขาดทุ นจากการโอนสินทรั พย์แ ละหนี้ สิน ให้ แก่ กิจการซึ่ งมี
โครงสร้ างเฉพาะตัว เป็ นต้ น
ดุลยพินจิ และข้อสมมติทีส่ าคัญ
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับดุลยพินิจและข้ อสมมติท่สี าคัญ (รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ดุลยพินิจและข้ อสมมติเหล่านั้น) ที่กจิ การใช้ ในการกาหนด
- ว่ากิจการมีการควบคุมกิจการอื่น กล่าวคือ ผู้ได้ รับการลงทุนตามที่กล่าวในย่อหน้ า 5 และ
ย่อหน้ า 6 ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
- ว่ากิจการมีการควบคุมร่วมในการงาน หรือมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญในกิจการอื่น
- ประเภทของการร่วมการงาน (ว่าเป็ นการดาเนินงานร่วมกัน หรือการร่วมค้ า) หากการร่วม
การงานดังกล่าวได้ จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก
รวมถึ ง ดุ ล ยพิ นิ จ และข้ อ สมมติ ท่ีกิ จ การใช้ เมื่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง หรื อ สถานการณ์ แ วดล้ อ มได้
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ ต้องเปลี่ยนแปลงข้ อสรุปว่ากิจการมีการควบคุม มีการควบคุมร่วม หรือมี
อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่ ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
กิจการต้ องเปิ ดเผยดุลยพินิจและข้ อสมมติท่สี าคัญซึ่งกิจการใช้ ในการระบุว่า
1. กิจการไม่ได้ ควบคุมกิจการอื่น ถึงแม้ ว่าจะมีสทิ ธิในการออกเสียงในกิจการอื่นเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
2. กิจการควบคุมกิจการอื่น ถึงแม้ ว่ากิจการมีสทิ ธิในการออกเสียงในกิจการอื่นน้ อยกว่ากึ่งหนึ่ง
3. กิจการเป็ นตัวแทนหรือตัวการ
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4. กิจการไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ ถึงแม้ ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่น
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป
5. กิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ ถึงแม้ ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่นน้ อย
กว่าร้ อยละ 20
สถานะของกิจการทีด่ าเนินธุรกิจด้านการลงทุน
เมื่อพิ จารณาแล้ วว่ าเป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนที่จัดทางบการเงินโดยที่บริ ษัทย่อยทั้งหมด
ของกิจการถู กวั ดมู ลค่ า ด้ วยมู ลค่ า ยุ ติธรรมผ่ า นกาไรหรื อ ขาดทุ น กิจการดังกล่ า วต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล
เกี่ยวกับดุลยพิ นิจและข้ อสมมติท่ีสาคัญซึ่งกิจการใช้ ในการพิ จารณาว่ ากิจการเป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจ
ด้ านการลงทุน
หากกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนไม่เข้ าลักษณะปกติของกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนข้ อใด
ข้ อหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยเหตุผลที่ทาให้ สรุปได้ ว่ากิจการยังคงเป็ นกิจการที่
ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน
1. กิจการมีเงินลงทุนมากกว่าหนึ่งแห่ง
2. กิจการมีผ้ ูลงทุนมากกว่าหนึ่งราย
3. กิจการมีผ้ ูลงทุนที่มิใช่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับกิจการ
4. กิจการมี ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในรู ปแบบของส่ วนของเจ้ าของ หรื อส่ วนได้ เสียที่
คล้ ายคลึงกัน
เมื่อกิจการกลายเป็ นหรื อ สิ้นสุดการเป็ นกิจการที่ดาเนิ นธุ รกิจด้ านการลงทุ น กิจการต้ องเปิ ดเผยการ
เปลี่ยนแปลงสถานะและเหตุผลสาหรับการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่มี
ต่องบการเงินสาหรับงวดที่นาเสนอ ซึ่งรวมถึง
1. มูลค่ายุติธรรมรวมของบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะซึ่งทาให้ ส้ นิ สุดการนามา
รวมในการจัดทางบการเงินรวม
2. ผลกาไรหรือขาดทุนรวม กิจการต้ องหยุดรวมบริษัทย่อยในการจัดทางบการเงินรวม ณ วันที่
มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
3. รายงานในกาไรหรื อขาดทุนซึ่งมีการรั บรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสถานะ
(หากมิได้ นาเสนอแยกต่างหาก)
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การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล เกี่ยวกับบริ ษัทย่อยแต่ละรายซึ่งมีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มี
สาระสาคัญต่อกิจการที่เสนอรายงาน ดังต่อไปนี้
1. ชื่อของบริษัทย่อย
2. สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย (และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง ในกรณี
ที่ต่างจากสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ)
3. สัดส่วนของส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของที่ถือโดยส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจในการควบคุม
4. สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม ในกรณีท่ีต่าง
จากสัดส่วนของส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของที่ถือโดยส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจการควบคุม
5. กาไรหรื อขาดทุนที่แบ่งให้ กับส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษัทย่อยในระหว่างรอบ
ระยะเวลารายงาน
6. ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อยสะสม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
7. ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อย
8. ข้ อจากัดที่สาคัญ ที่ส่งผลต่อความสามารถของกิจการในการเข้ าถึงหรือใช้ สินทรัพย์ และการ
จ่ายชาระหนี้สินของกลุ่มกิจการ และการคา้ ประกันหรือข้ อกาหนดอื่นซึ่งจากัดการจ่ายเงิน
ปันผลและจ่ายคืนทุนอื่นๆ หรือจากัดการให้ (หรือจ่ายชาระเงิน) เงินกู้หรือเงินทดรองแก่
(หรือจาก) กิจการอื่นในกลุ่มกิจการ
9. ลักษณะและขอบเขตของสิทธิเพื่ อการคุ้มครอง ซึ่ งทาให้ ส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุ ม
สามารถจากัดความสามารถของกิจการในการเข้ าถึ งหรื อใช้ สินทรั พย์ และการจ่ ายชาระ
หนี้สนิ ของกลุ่มกิจการได้ อย่างมีนัยสาคัญ
10. มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบการเงินรวมที่ถูกจากัดการเข้ าถึงหรือการใช้
ลัก ษณะของความเสี่ย งที่เ กี่ย วเนื่อ งกับ ส่ ว นได้เ สี ย ของกิ จ การในกิ จการซึ่ ง มี โ ครงสร้า ง
เฉพาะตัวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม
11. กิจการต้ องเปิ ดเผยเงื่อนไขของข้ อตกลงที่กาหนดให้ บริ ษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยต้ องให้ การ
สนับสนุนด้ านการเงินแก่กิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมถึง
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์แวดล้ อมที่อาจทาให้ กิจการที่เสนอรายงานนั้ นประสบกับการ
ขาดทุนได้
12. ในกรณีท่บี ริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยให้ การสนับสนุนด้ านการเงินหรือด้ านอื่นๆ แก่กิจการซึ่ง
มีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ทั้งที่ไม่มี
ภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาที่ จ ะต้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น เช่ น นั้ น กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล
ดังต่อไปนี้
- ประเภทของรายการและจานวนเงินที่ให้ การสนับสนุน
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- เหตุผลของการให้ การสนับสนุนดังกล่าว
13. หากบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยได้ ให้ การสนับสนุนด้ านการเงินหรือด้ านอื่นๆ แก่กิจการซึ่งมี
โครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งในอดีตไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม ทั้งๆ ที่ไม่มีภาระผูกพันตาม
สัญญาที่จะได้ รับการสนั บสนุ นเช่ นนั้ น การสนับสนุ นนั้นส่งผลให้ กิจการมีอานาจควบคุม
กิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวดังกล่าว กิจการจะต้ องเปิ ดเผยคาอธิบายถึงปั จจัยสาคัญที่ทา
ให้ ต้องดาเนินการเช่นนั้น
14. ความตั้งใจในปัจจุบันของตนที่จะให้ การสนับสนุ นด้ านการเงินหรือด้ านอื่นๆ แก่กิจการซึ่งมี
โครงสร้ างเฉพาะตั ว ซึ่ ง รวมอยู่ ใ นงบการเงิ น รวม และความตั้ ง ใจที่ จ ะช่ ว ยกิ จ การซึ่ ง มี
โครงสร้ างเฉพาะตัวดังกล่าวให้ ได้ มาซึ่งการสนับสนุนด้ านการเงิน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของส่วนได้เสียของกิจการในบริษทั ย่อยโดยไม่ทาให้กิจการ
สูญเสียการควบคุม
15. นาเสนอรายละเอียดที่แสดงถึงผลกระทบต่อส่วนของเจ้ าของที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในบริษัทย่อยโดยที่ไม่ทาให้ กิจการ
สูญเสียการควบคุมไป
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อยในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
16. ผลกาไร หรือขาดทุน (ถ้ ามี) ซึ่ง คานวณตามย่อหน้ าที่ 25 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม รวมทั้ง
- ส่วนของผลกาไรหรื อขาดทุ นที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุ นในบริ ษัท
ย่อย ที่ยังเหลืออยู่ ณ วันที่กจิ การสูญเสียการควบคุม และ
- ชื่อของรายการกาไรหรือขาดทุนที่รวมผลกาไรหรือขาดทุนดังกล่ าวเข้ าไว้ (ในกรณีท่ี
ไม่ได้ แสดงแยกต่างหาก)
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ตัวอย่างที่ 1
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
รายละเอียดดังต่อไปนี้คือบริษัทย่อยที่ถูกถือหุ้นโดยตรงจากกิจการ
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 10.1.1 และ 12)

ประเทศทีจ่ ดั ตั้ง
และสถานทีห่ ลัก
ชื่อบริษทั ย่อย
กิจกรรมหลัก
ของธุรกิจ
บริษัท ทุนนิยม
ไทย
ค้ าปลีกออนไลน์คอมพิวเตอร์
จากัด
และฮาทแวร์เครื่องมือสื่อสาร
โทรคมนาคม
บริษัท ธารา จากัด ไทย
ค้ าปลีกออนไลน์คอมพิวเตอร์
และฮาทแวร์เครื่องมือสื่อสาร
โทรคมนาคม
บริษัท ธานี จากัด ไทย
ออกแบบและจาหน่ายโทรศัพท์
และอินทราเน็ตแอปพลิเคชั่น
บริษัท ดาต้ า ครอป สหราชอาณาจักร ค้ าปลีกออนไลน์คอมพิวเตอร์
จากัด
และฮาทแวร์เครื่องมือสื่อสาร
โทรคมนาคม
บริษัท ธาดา จากัด ไทย
ออกแบบและจาหน่ายโทรศัพท์
และอินทราเน็ตแอปพลิเคชั่น

สัดส่วนการถือหุน้ และ
สิทธิออกเสียงของ
กิจการ (ร้อยละ)
25x1
25x0
100
-

100

100

70

80

100

100

-

100
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(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 9)
การตัดสินใจทีส่ าคัญและข้อสมมติ
กิจการถือครอง หุ้นสามัญและมีสิทธิออกเสียงร้ อยละ 45 ในบริษัท ธิดา จากัด ผู้ลงทุนอีก 2
บริษัทต่างถือครองบริษัทละร้ อยละ 15 ในส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 25 ถูกถือครองโดยนักลงทุนต่างๆ ที่
ไม่ได้ มีส่วนได้ เสียที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน และไม่มีบุคคลใดถือครองมากกว่าร้ อยละ 2 ไม่ได้ มีการเตรียมการ
สาหรั บผู้ ถือหุ้ นอื่นในการให้ คาปรึ กษาหรื อทาหน้ าที่ร่วมกัน และเหตุการณ์ในอดีตมีข้อบ่งชี้ว่ามีเพียง
เล็กน้ อยของผู้มีกรรมสิทธิ์ต่างออกมาใช้ สทิ ธิในการออกเสียง กิจการได้ มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัท
ของบริษัท ธิดา จากัด ทั้ง 4 ท่านจากทั้งหมด 11 ท่าน
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานการเงิน ฉบับที ่ 10 ย่อหน้าที ่ ข41-46)
ฝ่ ายบริหารได้ มีการพิจารณาการมีส่วนร่วมในบริษัท ธิดา จากัด เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 10 ซึ่งสามารถสรุปว่ าบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัย สาคัญแต่ไม่มีสิทธิในการ
ควบคุมโดยตรง ซึ่งทาให้ เกิดข้ อพิจารณาของฝ่ ายบริหารในการทบทวนสิทธิการออกเสียงของกิจการ
ขนาดของความสัมพันธ์ และการกระจายตัวของสิทธิการออกเสียงถือโดยผู้ถือหุ้นอื่น และการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในการประชุมทั่วไป จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาแสดงให้ เห็นว่ าผู้ถือหุ้ น
กลุ่ มเล็ก ได้ ส มทบและคล้ อ ยตามไปกับ ผู้ ถื อหุ้ น รายใหญ่ 2 ราย เพื่ อ ป้ องกั น กิ จ การในทางปฏิบั ติ ท่ี
สามารถทากิจกรรมโดยตรงที่เกี่ยวข้ องกันของบริษัท ธิดา จากัดโดยผู้เดียว
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 10.1.2, 12.1 – 12.7 และย่อหน้าที ่ ข11)
บริษทั ย่อยทีม่ ีส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมทีม่ ีสาระสาคัญ
กลุ่มบริษัทได้ รวมบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท ธารง จากัด ซึ่งมีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มี
สาระสาคัญ

ชื่อ
บริษัท ธารง จากัด

สัดส่วนของความเป็ น
เจ้าของและสิทธิใน
กาไรขาดทุน
การออกเสียง
เบ็ดเสร็จจัดสรร
ประเทศที่ ทีถ่ อื โดยส่วนได้เสียที่ สาหรับส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจ
ทีไ่ ม่มีอานาจ
จัดตั้งและ ไม่มีอานาจควบคุม
ควบคุมสะสม
ควบคุม
(ร้อยละ)
สถานทีห่ ลัก
ของธุรกิจ
25x1
25x0
25x1 25x0
25x1
25x0
ไทย

20

20

121

116

713
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(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 12.7, ข10 และย่อหน้าที ่ ข11)
ข้ อมูลทางการเงินของบริษัท ธารง จากัด ก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

25x1
5,000
3,900

25x0
5,100
3,400

หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

(3,800)
(1,500)

(3,400)
(2,200)

700

500

25x1
7,600

25x0
7,100

กาไรสาหรับปี ส่วนของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

120

110

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี ส่วนของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

120

110

เงินปันผลจ่ ายแก่ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

-

-

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึ้ นสุทธิ

950
(530)
440
860

780
(670)
(60)
50

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
รายได้

การเปลีย่ นแปลงของส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย
ตัวอย่างที่ 2.1
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 18)
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้ ขายเงินลงทุนในบริษัท ธานี จากัดร้ อยละ 10 ทาให้ เหลือเงินลงทุนอยู่
ร้ อยละ 70 บริษัทได้ รับเงินสดจากการขายเงินลงทุนจานวน 210 บาท ส่วนของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สุ ท ธิ ต ามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ นจ านวน 170บ า ทได้ โอน ให้ แก่ ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไม่ มี อ า น า จควบ คุ ม
(ดูหมายเหตุประกอบงบข้ อ xx) ผลต่างจานวน 40 บาทระหว่างส่วนเพิ่มขึ้นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจใน
การควบคุมและการรับเงินจะแสดงเป็ นส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่ (ดูหมายเหตุประกอบงบข้ อ xx)
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ตัวอย่างที่ 2.2
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 19)
ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1 บริษัทจาหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัท ทุนเดิม จากัด ทั้งหมด
ร้ อยละ 100 โดยบริ ษัทย่อยดังกล่ าวได้ ถูกจั ดประเภทเป็ นบริ ษัทที่ถือ ไว้ เพื่ อขาย และแสดงผลการ
ดาเนินงานเป็ นส่วนงานที่ยกเลิกในงบการเงินปี 25x0 (ดูหมายเหตุประกอบงบข้ อ xx)
ณ วั นที่จาหน่ ายที่ห้ ุ น มูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์สุทธิของบริ ษัท ทุนเดิม จากัด แสดงตาม
รายการดังต่อไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินค้ าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1,100
1,100

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,400
2,400

เจ้ าหนี้การค้ า และเจ้ าหนี้อ่นื
เงินกู้ยืม
ประมาณการหนี้สนิ
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน

(230)
(10)
(210)
(450)

สินทรัพย์สุทธิ

3,050

เงินสดที่ได้ รับทั้งหมด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ออกไป
เงินสดรับทั้งหมด

3,000
3,000

ขาดทุนจากการขาย

(50)

ขาดทุนจากการขายได้ รวมอยู่ในขาดทุนสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิกในงบกาไรขาดทุนรวม
(ดูหมายเหตุประกอบงบข้ อ xx)
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ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยที่มิได้นามารวมในการจัดทางบการเงินรวม (กิจการที่ดาเนินธุ รกิจด้านการ
ลงทุน)
ต้ องเปิ ดเผย
1. ชื่อของบริษัทย่อย
2. สถานที่หลักของการประกอบกิจการ (และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษัทหากแตกต่าง
จากสถานที่หลักของการประกอบกิจการ) ของบริษัทย่อย
3. สัดส่วนความเป็ นเจ้ าของที่ถือโดยกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนและสัดส่วนของสิทธิใน
การออกเสียงหากแตกต่างจากสัดส่วนความเป็ นเจ้ าของ
หากกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนเป็ นบริษัทใหญ่ของกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน
อีกแห่งหนึ่ง บริษัทใหญ่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลข้ อ มูลข้ างต้ นสาหรั บการลงทุนที่ควบคุมโดยกิจการที่ดาเนิน
ธุรกิจด้ านการลงทุนที่เป็ นบริษัทย่อยของกิจการ
และต้ องเปิ ดเผยเพิ่มเติม
4. ลักษณะและขอบเขตข้ อจากัดที่สาคัญ ที่มีผลต่อความสามารถของบริ ษัทย่อยที่ไม่ได้ นามา
รวมในการจัดทางบการเงินรวมที่จะโอนเงินไปยังกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนในรูป
ของเงินสดจ่ ายปั นผล หรื อการจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรื อเงินจ่ ายล่ วงหน้ าที่กิจการที่ดาเนินธุรกิจ
ด้ านการลงทุนให้ แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้ นามารวมในการจัดทางบการเงินรวม
5. ภาระผู กพั นในปั จจุ บันหรื อความตั้งใจที่จะให้ การสนับสนุ นด้ านการเงินหรื อด้ านอื่นๆ แก่
บริษัทย่อยที่ไม่ได้ นามารวมในการจัดทางบการเงินรวม รวมถึงภาระผูกพันหรือความตั้งใจที่
จะช่วยเหลือบริษัทย่อยในการให้ ได้ มาซึ่งการสนับสนุนด้ านการเงิน
ในระหว่ างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนหรื อบริ ษัทย่อยของ
กิจ การได้ มีก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น หรื อด้ า นอื่น ๆ ให้ แก่ บ ริ ษัทย่ อ ยที่ไม่ ได้ ร วมอยู่ ในการจั ดทางบ
การเงินรวมโดยไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาใดๆ ให้ ทาเช่นนั้น กิจการต้ องเปิ ดเผย
1. ประเภทและจานวนเงินของการสนับสนุนให้ แก่บริ ษัทย่อยที่ไม่ได้ นามารวมในการจัดทางบ
การเงินรวมแต่ละแห่ง
2. เหตุผลของการให้ การสนับสนุนดังกล่าว
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ส่วนได้เสียในการร่วมการงานและในบริษทั ร่วม
สาหรับการร่วมการงานและบริษทั ร่วมแต่ละรายทีม่ ีสาระสาคัญต่อกิจการทีเ่ สนอรายงาน
1. ชื่อของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม
2. ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการกับการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม
3. สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจของการร่ วมการงานหรือของบริษัทร่ วม (และประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง ในกรณีท่ตี ่างจากสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ)
4. สัดส่วนของส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของหรือส่วนร่ วมที่กิจการมีอยู่ และเปิ ดเผยสัดส่วน
ของสิทธิในการออกเสียง (หากมีสดั ส่วนที่แตกต่าง)
สาหรับการร่วมค้าและบริษทั ร่วมแต่ละรายทีม่ ีสาระสาคัญต่อกิจการทีเ่ สนอรายงาน
5. ข้ อมูลที่ว่าเงินลงทุนในการร่ วมค้ าหรื อในบริ ษัทร่ วมนั้น วัดมูลค่าด้ วยวิธีส่วนได้ เสียหรือวิธี
มูลค่ายุติธรรม
6. ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้ าหรือของบริษัทร่วม
7. มูลค่ ายุ ติธรรมของเงินลงทุ นในการร่ วมค้ าหรื อในบริ ษัทร่ วม ในกรณีท่ีกิจการบั นทึกเงิน
ลงทุนในการร่ วมค้ าหรื อในบริษัทร่ วมโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสีย และเงินลงทุนดั งกล่าวมีราคา
เสนอซื้อขายในตลาด
8. มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้ เสียของกิจการในการร่ วมค้ าหรือบริษัทร่ วม ซึ่งกิจการ
บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้ เสียแต่ละรายที่ไม่มีสาระสาคัญ และจานวนรวมของส่วนแบ่งของ
กิจการในการร่วมค้ าหรือบริษัทร่วมในรายการดังต่อไปนี้ แยกจากกัน
8.1 กาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
8.2 กาไรหรือขาดทุนหลังภาษีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
8.3 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
8.4 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ทั้งนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับการร่วมค้ าและบริษัทร่วมแยกออกจากกัน
9. ลักษณะและขอบเขตของข้ อจากัดที่สาคัญ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถของการร่วมค้ าหรือของ
บริษัทร่ วมในการโอนเงินทุนให้ แก่กิจการในรูปของเงินปั นผล หรือในการจ่ายคืนเงินกู้ยืม
หรือเงินทดรองให้ แก่กจิ การ
10. ส่วนแบ่ งขาดทุน จากการร่ วมค้ าหรื อจากบริ ษัทร่ วมที่ยังไม่ ได้ รั บรู้ ทั้งที่เ กิดระหว่ า งรอบ
ระยะเวลารายงานและยอดสะสม
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้าและในบริษทั ร่วม
11. ภาระผู กพั นของกิจการที่เกี่ยวกับการร่ วมค้ า โดยให้ แยกแสดงต่างหากจากจานวนภาระ
ผูกพันอื่นๆ
12. หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่ งเกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของกิจการในการร่ วมค้ าหรื อในบริ ษัทร่ วม
โดยให้ แสดงแยกต่างหากจากจานวนหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นอื่นๆ
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ตัวอย่างที่ 3
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 21.1)
1) รายละเอียดของบริษัทร่วมที่สาคัญ
รายละเอียดของบริษัทร่วมที่สาคัญของกลุ่มบริษัท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เป็ นดังนี้

ชื่อบริษทั ร่วม
บริษัท ก จากัด
(1) และ (2)
บริษัท ข จากัด (3)

ประเทศทีจ่ ดั ตั้ง
และสถานทีห่ ลัก
ของธุรกิจ
F land

กิจกรรมหลัก
ขนส่ง

ไทย

ผลิตเหล็ก

สัดส่วนการถือหุน้ /สิทธิ
ออกเสียงของกิจการ
(ร้อยละ)
25x1
25x0
35/ 37
35/ 37
17

17

(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 21.2.1)
บริษัทร่วมข้ างต้ นบันทึกบัญชีโดยใช้ วิธสี ่วนได้ เสีย สาหรับงบการเงินรวม
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 21.1.4)
(1) ในข้ อตกลงของผู้ถือหุ้น บริษัทมีสทิ ธิในการออกเสียงร้ อยละ 37 ของคะแนนเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 9.5)
(2) แม้ ว่ากลุ่มบริษัทจะถือหุ้นในบริษัท ข จากัดน้ อยกว่าร้ อยละ 20 และมีสิทธิออกเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นน้ อยกว่าร้ อยละ 20 แต่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากมีสิทธิ
ตามสัญญาที่จะแต่งตั้งกรรมการ 2 ใน 7 ของกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 21.2.2, ข12 และย่อหน้าที ่ ข14.1)
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระสาคัญเป็ นดังนี้
บริษทั ก จากัด
25x1

25x0

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

10,000
5,000

9,000
4,000

หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

(3,500)
(4,200)

(3,000)
(4,200)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2561) คู่มืออธิบาย TFRS 12 หน้ า 12

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

25x1

25x0

รายได้

2,500

2,600

กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรก่อนภาษีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรสาหรับปี

1,300
1,300

1,200
1,200

-

-

1,300

1,200

30

25

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
เงินปันผลรับจากบริษทั ร่วมระหว่างปี

(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ ข14.2)
กระทบยอดข้ อมูลทางการเงินข้ างต้ นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้ เสียของบริ ษัท ก จากัด ที่รับรู้ใน
งบการเงินรวม
สินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทร่วม
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในบริษัท ก จากัด (ร้ อยละ)
ค่าความนิยม
รายการปรับปรุงอื่น (โปรดระบุ)
มูลค่าตามบัญชีของกลุ่มบริษทั ในบริษทั ก จากัด

7,300
35
2,555

5,800
35
2,030

บริษทั ข จากัด
25x1
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

25x0

19,000
18,000

18,000
17,000

(15,000)
(6,000)

(14,000)
(8,000)
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25x1

25x0

รายได้

5,800

5,900

กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรก่อนภาษีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรสาหรับปี

2,200
2,200

2,300
2,300

-

-

2,200

2,300

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
เงินปันผลรับจากบริษทั ร่วมระหว่างปี

กระทบยอดข้ อมูลทางการเงินข้ างต้ นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้ เสียของบริษัท ข จากัด ที่รับรู้ใน
งบการเงินรวม
สินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทร่วม
16,000
13,000
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในบริษัท ข จากัด (ร้ อยละ)
17
17
ค่าความนิยม
รายการปรับปรุงอื่น (โปรดระบุ)
2,720
2,210
มูลค่าตามบัญชีของกลุ่มบริษทั ในบริษทั ข จากัด
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 21.3.2 และย่อหน้าที ่ ข16)
ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของบริษทั ร่วมทั้งหมดทีแ่ ต่ละรายไม่มีสาระสาคัญ
25x1
25x0
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากกิจการที่ยังดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรก่อนภาษี (ขาดทุน) จากกิจการที่ยกเลิก
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ผลรวมมูลค่าตามบัญชีของบริษัทร่วม

100
100
300

500
500
1,000
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(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 22.3)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทั ร่วมทีย่ งั ไม่ได้รบั รู ้
25x1

25x0

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่ วมที่ยังไม่ได้ รับรู้

-

-

ผลสะสมของส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม

-

-

(อ้างอิงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 28 ย่อหน้าที ่ 22)
การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนความเป็ นเจ้าของในบริษทั ร่วม
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทถือเงินลงทุนในบริษัท ค จากัดร้ อยละ 40 และบันทึกเป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ในเดือนธันวาคม 25x1 กลุ่มบริษัทได้ ขายเงินลงทุนในบริษัท ค จากัด ร้ อยละ 30 ให้ แก่บุคคลอื่น โดยได้ รับ
เงินจานวน 1.3 ล้ านบาท (ได้ รับเมื่อเดือนมกราคม 25x2) กลุ่มบริษัทได้ บันทึกส่วนที่เหลือร้ อยละ 10 เป็ น
เงินลงทุนที่ถือไว้ เผื่อขายซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ขายเท่ากับ 360,000 บาท ซึ่งพิจารณาโดยใช้ วิธีกระแส
เงินสดคิดลด รายการดังกล่าวมีผลให้ รับรู้กาไรในงบกาไรขาดทุน ซึ่งคานวณได้ ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
เงินสดที่ได้ รับจากการขาย
บวก: มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ (ร้ อยละ 10)
หัก: มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่สญ
ู เสียอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
รับรูก้ าไร

1,300
360
(1,000)
660

กาไรที่รับรู้ในปี ปัจจุบันประกอบด้ วยกาไรที่เกิดขึ้นจริงจานวน 550,000 บาท (เกิดจากเงินสดรับ 1.3
ล้ านบาท หักมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ขายออกไปจานวน 750,000 บาท) และกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริ ง
จานวน 110,000 บาท (จากการวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมของส่วนที่เหลื ออยู่ ร้อยละ 10 ใหม่ ณ วันที่สูญเสีย
อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ) ภาษีเงินได้ จานวน 110,000 บาท เกิดจากกาไรที่เกิดขึ้นจริงสาหรับปี และภาษี
เงินได้ รอตัดบัญชีจานวน 22,000 บาท จะรั บรู้ ตามสัดส่วนของการรั บรู้ กาไรเมื่อส่วนที่เหลื อได้ ถูกขาย
ออกไป
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ตัวอย่างที่ 4
เงินลงทุนในการร่วมค้า
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 21.1)
กลุ่มบริษัทมีการร่วมค้ าที่เป็ นสาระสาคัญ ได้ แก่

ชื่อการร่วมค้า
การร่วมค้ าทุน
ทรัพย์

สถานทีต่ ้ งั
บริษทั
ไทย

สัดส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื โดย
กลุ่มบริษทั ณ สิ้ นปี (ร้อยละ)

ลักษณะธุรกิจ

25x1

25x0

ขายผลิตภัณฑ์พวกซอฟแวร์
และฮาร์ดแวร์ออนไลน์

50

50

(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 21.2.1)
เงินลงทุนในการร่วมค้ าทุนทรัพย์ บันทึกโดยวิธสี ่วนได้ เสียในงบการเงินรวม
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ ข14)
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่ วมค้ าที่มีสาระสาคัญ แสดงตามตารางข้ างล่าง ข้ อมูลทางการเงินโดย
สรุปข้ างล่าง แสดงถึงงบการเงินของการร่ วมค้ าที่จัดทาตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (ปรับปรุงโดย
กลุ่มบริษัทเพื่อจัดทาตามวิธสี ่วนได้ เสีย)
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 21.2.2, ข12, ข13 และย่อหน้าที ่ ข14.1)
การร่วมค้าทุนทรัพย์จากัด
25x1
25x0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้ าหนี้การค้ า เจ้ าหนี้อ่นื และ
ประมาณการหนี้สนิ )
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้ าหนี้การค้ า เจ้ าหนี้อ่นื
และประมาณการหนี้สนิ )

60
840
530

80
500
300

(100)
(240)

(300)

(80)

-

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2561) คู่มืออธิบาย TFRS 12 หน้ า 16

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

(160)
25x1

(140)
25x0

1,200

730

522
522

258
258

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

-

-

เงินปันผลรับจากการร่วมค้าสาหรับปี

-

-

30

20

ดอกเบี้ ยรับ

-

-

ดอกเบี้ ยจ่ าย

20

15

ภาษีเงินได้

60

50

รายได้
กาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรก่อนภาษีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรสาหรับปี

(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ ข13)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ข้ างต้ น รวมรายการดังต่อไปนี้
ค่าเสือ่ มราคา
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(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ ข14.2)
การกระทบยอดข้ อมูลสรุปทางการเงินข้ างต้ นไปมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่ วมค้ าซึ่งรั บรู้ใน
งบการเงินรวม
25x1
25x0
สินทรัพย์สทุ ธิของการร่วมค้ า
สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัทในการร่วมค้ า (ร้ อยละ)
ค่าความนิยม
รายการปรับปรุงอื่น (โปรดระบุ)
มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าการลงทุนในบริษทั ทุนทรัพย์ จากัด

970
50
485

360
50
180

(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 21.3.1 และย่อหน้าที ่ ข16)
ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของการร่วมค้าทั้งหมดทีแ่ ต่ละรายไม่มีสาระสาคัญ
25x1

25x0

-

-

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากกิจการที่ยังดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรก่อนภาษี (ขาดทุน) จากกิจการที่ยกเลิก
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ผลรวมมูลค่าตามบัญชีของการร่วมค้ า
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 22.3)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าทีย่ งั ไม่ได้รบั รู ้
25x1

25x0

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้ าที่ยังไม่ได้ รับรู้

-

-

ผลสะสมของส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้ า

-

-
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ตัวอย่างที่ 5
การร่วมการงาน
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 21.1)
กลุ่ มบริ ษัทมี การร่ วมการงานที่มีสาระสาคั ญ คื อ โครงการ ก ข ค กลุ่ มบริ ษัทถื อหุ้ น ร้ อยละ 25 ของ
ทรั พ ย์ สินที่ต้ั งอยู่ ท่ีป ระเทศ ฉ ทรั พ ย์ สินเมื่ อ เสร็จ แล้ วจะถู ก นาไปให้ เช่ า กลุ่ มบริ ษัทมี สิทธิท่ีจ ะได้ รั บ
ส่วนแบ่งตามสัดส่วนของรายได้ ค่าเช่าและตามสัดส่วนของค่าใช้ จ่ายในการร่วมการงาน
ตามย่อหน้ าที่ ข17 เมื่อส่วนได้ เสียของกิจการในบริษัทย่อย ในการร่ วมค้ า หรือ ในบริษัทร่ วม
(หรื อส่วนหนึ่ งของส่วนได้ เสียของกิจการในการร่ วมค้ า หรื อในบริ ษัทร่ วม) ซึ่งได้ ถูกจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่จี ะจาหน่าย) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก ให้ เปิ ดเผยตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ทั้งนี้มีข้อยกเว้ นเกี่ยวกับการไม่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน
โดยสรุปสาหรับบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วมนั้น
ส่วนได้เสียในกิจการทีม่ ีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
ลักษณะส่วนได้เสีย
1. เปิ ดเผยทั้ง ในเชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ ซึ่ งรวมถึ งลั ก ษณะ วั ต ถุ ป ระสงค์ ขนาดและ
กิจกรรม และข้ อมูลที่แสดงให้ เห็นว่ากิจการดังกล่าวได้ รับการคา้ จุนด้ านเงินทุนอย่างไร
2. ในกรณีท่กี ิจการได้ ร่วมก่อตั้งกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงิน
รวม แต่กจิ การไม่ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดในเรื่องลักษณะความเสี่ยง (เช่น เนื่องจาก
กิจการไม่ได้ มีส่วนได้ เสียในกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล ใน
รูปแบบตาราง (ยกเว้ นในกรณีท่รี ูปแบบอื่นมีความเหมาะสมมากกว่า) และต้ องจัดประเภท
กิจกรรมร่วมตามหมวดหมู่ท่เี กี่ยวข้ องด้ วย ดังต่อไปนี้
1) กิจการกาหนดอย่างไรว่า กิจการใดเป็ นกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวที่ตนร่วมก่อตั้ง
2) รายได้ จากกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวเหล่านั้น ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลา
รายงาน รวมถึงคาอธิบายเกี่ยวกับประเภทของรายได้ ท่แี สดง และ
3) มู ลค่ าตามบั ญชี (ณ เวลาที่โอน) ของสินทรั พย์ ท้ังหมดที่โอนไปให้ แก่กิจการซึ่ งมี
โครงสร้ างเฉพาะตัวเหล่านั้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
ตัวอย่างที่ 6
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 27)
กลุ่มบริษัทพิ จารณาว่ าเป็ นผู้ให้ การสนั บสนุ นแก่กิจการที่มีโครงสร้ างเฉพาะตัวหลายแห่ง กลุ่มกิจการ
ออกแบบและก่อตั้งกิจการนี้ ในบางกรณี กลุ่มกิจการได้ โอนสินทรัพย์แก่กิจการดังกล่าว และผลิตภัณฑ์
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เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การที่มี โ ครงสร้ า งเฉพาะตั ว ได้ ใช้ ช่ ื อ ของบริ ษั ท และ/หรื อ ให้ ก ารค้า ประกัน เกี่ ย วกั บ
ความสามารถของกิจการที่มีโครงสร้ างเฉพาะตัว
สาหรั บบางกิจการที่มีโครงสร้ างเฉพาะตัว กลุ่มบริ ษัทไม่ได้ ถือหุ้ น ณ วันที่รายงาน อย่างไรก็ตาม มีการ
ขายทรัพย์สินแก่กิจการดังกล่าวในระหว่างรอบระยะเวลารายงานในรูปแบบที่บริ ษัทไม่มีความเกี่ยวข้ อง
ต่อเนื่องในทรั พย์สินดังกล่ าว และมีร ายได้ จากการขายทรั พย์สินดังกล่ า วและรายการอื่น ที่ทาสาหรั บ
กิจการ ตารางข้ างล่างแสดงรายได้ ของกลุ่มบริษัทที่รับรู้ระหว่างรอบระยะเวลารายงานและมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่โี อนให้ แก่กจิ การที่มีโครงสร้ างเฉพาะตัวระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ดังนี้
รายได้ จากกิจการที่มีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม โดยที่บริ ษัทไม่ได้ ลงทุน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
ค่านายหน้ าและค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ยรับ
กาไรและขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
แบ่งเป็ น:
แปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จานอง
ที่ดิน

25x1
70
40
60
170

25x0
50
40
90

100
70
170

65
25
90

มูลค่าตามบัญชีของทรั พย์สินที่โอนแก่กิจการที่มีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวมใน
รอบระยะเวลารายงาน
แปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จานอง
ที่ดิน

25x1
4,000
2,000
6,000

25x0
1,000
1,000

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2561) คู่มืออธิบาย TFRS 12 หน้ า 20

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ลักษณะของความเสีย่ ง
3. กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อไปนี้ โดยสรุปในรู ปแบบตาราง ยกเว้ นในกรณีท่ีรูปแบบอื่นมี
ความเหมาะสมมากกว่า
1) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่กจิ การรับรู้
2) ชื่อของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
3) จ านวนผลขาดทุ น สูง สุ ดที่อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการที่กิ จ การมี ส่ว นได้ เ สี ย ในกิจ การที่มี
โครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมถึงวิธีท่ใี ช้ ในการหาจานวน
ผลขาดทุนสูงสุด
4) เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการซึ่งเกี่ยวข้ อง
กับส่วนได้ เสียในกิจการที่มีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม กับ
ขาดทุนสูงสุดที่กจิ การอาจได้ รับ
4. ในระหว่ างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการให้ การสนับสนุ นด้ านการเงินหรือด้ านอื่นๆ
และกิจการมีหรือเคยมีส่วนได้ เสียอยู่ในกิจการซึ่งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวนั้น ทั้งๆ ที่กิจการไม่
มี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญาที่จ ะต้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น ดั ง กล่ า ว กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล
ดังต่อไปนี้
1) ประเภทและจานวนเงินของการสนับสนุ น รวมถึงกรณีท่ีช่วยกิจการซึ่งมีโครงสร้ าง
เฉพาะตัวให้ ได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงิน
2) เหตุผลของการให้ การสนับสนุนดังกล่าว
5. กิจการต้ องเปิ ดเผยเกี่ยวกับความตั้งใจใดๆ ในปัจจุบันที่จะให้ การสนับสนุ นด้ านการเงินและ
ด้ านอื่นๆ รวมทั้งความตั้งใจที่จะช่วยให้ ได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงินด้ วย
ตัวอย่างที่ 7
(อ้างอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 12 ย่อหน้าที ่ 29)
กลุ่มบริ ษัทมีสิน ทรั พ ย์และหนี้ สินที่ก ลุ่ มบริ ษัทมีความเกี่ยวข้ องกับส่ว นได้ เสียในกิจ การที่มีโครงสร้ า ง
เฉพาะตัวซึ่งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
มูลค่าตาม
จานวนขาดทุน
มูลค่าตาม
จานวน
บัญชี
สูงสุด
บัญชี
ขาดทุนสูงสุด
25x1
25x1
25x0
25x0
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
4,000
4,000
3,000
3,000
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
7,000
7,000
7,500
7,500
ลูกหนี้สญ
ั ญาเช่า
2,000
2,000
3,000
3,000
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หุ้ น กู้ ไม่ ด้อ ยสิท ธิร วมอยู่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ในบั ญ ชี สิ น ทรั พ ย์ ท่ีมี เผื่อ ขาย (Available-for-sale
(AFS)) จานวนผลขาดทุนสูงสุดแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รอบระยะเวลารายงาน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในบัญชีเงินกู้และลูกหนี้ จานวนผลขาดทุนสูงสุด
แสดงด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย ณ วันที่รอบระยะเวลารายงาน
ลูกหนี้สญ
ั ญาเช่ารวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในบัญชีลูกหนี้อ่นื จานวนผลขาดทุนสูงสุดแสดง
ด้ วยมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ส าหรั บ ส่ ว นได้ เ สีย ในกิจ การซึ่ ง มี โ ครงสร้ า งเฉพาะตั ว ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ร วมอยู่ ใ น
งบการเงินรวม ไม่จาเป็ นต้ องใช้ กับงวดที่แสดงอยู่ก่อนหน้ ารอบระยะเวลาบัญชีแรกที่นามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
สาหรับเรื่องข้ อยกเว้ นเกี่ยวกับการไม่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปสาหรับบริษัทย่อย
การร่ วมค้ า หรื อบริ ษัทร่ วมซึ่งได้ ถูกจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย (หรื อกลุ่มสินทรั พย์ท่ีจะ
จาหน่าย) กิจการต้ องปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้โดยใช้ วิธีปรับย้ อนหลัง โดยให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
- มาตรฐานฯ ฉบับนี้ทาให้ กิจการมีแนวทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของกิจการที่เสนอ
รายงานในกิจการอื่น ทราบถึงกาไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที่เป็ นของกิจการที่นาเสนอรายงาน
เพื่อช่วยในการหามูลค่าของเงินลงทุนในปัจจุบันหรือในอนาคตของกิจการที่เสนอรายงานได้
-

ผู้ได้ รับผลกระทบคือกลุ่มบริษัทที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่ วมการงาน บริษัทร่ วม และกิจการที่
มีโครงสร้ างเฉพาะตัว ที่ไม่ ได้ รวมอยู่ ในงบการเงิน รวม เนื่ อ งจากต้ องปรั บ ปรุ งการเปิ ดเผยข้ อ มู ล
เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินประเมินลักษณะของส่วนได้ เสียและผลกระทบของส่วนได้ เสียเหล่านั้ น ที่มีต่อ
ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ

***************
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