เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๑/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
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
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ ๑๒ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๖๑) เรื่ อ ง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่ น ซึ่ งเป็ น
ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(IFRS 12: Disclosure of Interests in Other Entities (Bound volume 2018 Consolidated without
early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ มีการปรั บ ปรุ งจากฉบับ ปี 2560 โดยปรั บ ปรุงการ
อ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ

1
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์

1

การบรรลุวตั ถุประสงค์

2

ขอบเขต
ดุลยพินจิ และข้อสมมติท่ ีมีนยั สาคัญ

5
7

สถานะของกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุน

9ก

ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย

10

ส่วนได้เสียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม
ลักษณะและขอบเขตของข้อจากัดที่มีนยั สาคัญ
ลักษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนได้เสียของกิจการในกิจการซึ่ งมีโครงสร้าง
เฉพาะตัวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่ ใน
บริษทั ย่อยโดยไม่ทาให้กิจการสูญเสียการควบคุม
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อยในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน

12
13
14
18
19

ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยที่มิได้นามารวมในการจัดทางบการเงินรวม (กิจการที่
ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุน)
ส่วนได้เสียในการร่วมการงานและในบริษทั ร่วม

19ก
20

ลักษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วม
การงานและในบริษทั ร่วม
ความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้าและในบริษทั ร่วม

21
23

ส่วนได้เสียในกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม

24

ลักษณะของส่วนได้เสีย
ลักษณะของความเสี่ยง

26
29

ภาคผนวก
ก คานิยาม
ข แนวทางปฏิบตั ิ
ค วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง

2
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้
เสียในกิ จการอื่ น ประกอบด้ วยย่ อ หน้ า ที่ 1 ถึง 31 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุ กย่อหน้ า มีความสาคัญ
เท่ากัน ย่อหน้ าที่ พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการสาคัญ คานิยามในภาคผนวก ก ที่ ปรากฏเป็ น
ครั้งแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะเป็ นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ นี้ ต้ อ งอ่า นโดยคานึ งถึ งข้ อ ก าหนดของ กรอบแนวคิ ดสาหรับ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุ ง
2558) ในกรณีที่ไม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดให้กิจการเปิ ดเผยข้อมู ล
เพื่อช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินประเมินเรื่องดังต่อไปนี้ ได้
1.1
ลักษณะของส่วนได้เสียของกิจการในกิจการอื่นและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และ
1.2
ผลกระทบของส่ วนได้เสี ยเหล่ านั้นที่ มีต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
กระแสเงินสดของกิจการ
การบรรลุวตั ถุประสงค์

2

3

เพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 1 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
2.1
ดุลยพินิจและข้ อสมมติทสี่ าคัญซึ่ งกิจการใช้ ในการกาหนด
2.1.1 ลักษณะของส่วนได้ เสียของกิจการในกิจการอื่ นหรือในการงานอื่ น
2.1.2 ประเภทของการร่วมการงานที่ กจิ การมีส่วนได้ เสีย (ย่อหน้ าที่ 7 ถึง 9)
2.1.3 กิ จ การเป็ นไปตามค านิ ย ามของกิ จ การที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านการลงทุ น
(หากกิจการเป็ นกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน) (ย่อหน้ าที่ 9ก) และ
2.2
ข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนได้ 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 การซึ่ งมี โ ครงสร้า งเฉพาะตัว ที่ ไม่ ถู กควบคุ ม โดยกิจ การ (กิจ การซึ่ งมี
โครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม) (ย่อหน้ าที่ 24 ถึง 31)
หากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ นๆ ไม่ ทาให้ บรรลุวัตถุประสงค์
3
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4

ในย่อหน้ าที่ 1 แล้ ว กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ จาเป็ นเพิ่ มเติมเพื่ อให้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
นั้นได้
กิจการต้ องพิจารณาระดับของรายละเอียดของข้ อมูลที่ จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยเพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ กล่ า วไว้ และต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ควรให้ ความส าคั ญ กั บ ข้ อก าหนดแต่ ละข้ อในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มากน้ อยเพี ยงใด ทั้งนี้ กิจการต้ องทาการรวมหรื อแยกการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเพื่ อทาให้ ข้อมูลซึ่ งเป็ นประโยชน์ไม่ถูกบดบังด้ วยรายละเอียดที่ ไม่ มีนัยสาคัญในปริมาณ
มากหรือจากการนารายการที่ มีลักษณะที่ แตกต่างกันไปรวมเข้ าไว้ ด้วยกัน (ดูย่อหน้ าที่ ข2 ถึง ข6)

ขอบเขต
5

5ก

6

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ต้ องถือ ปฏิบั ติ กับ กิจ การซึ่ งมี ส่ว นได้ เ สีย ในกิจ การ
ดังต่อไปนี้
5.1
บริษัทย่อย
5.2
การร่วมการงาน (กล่าวคือการดาเนินงานร่วมกัน หรือการร่วมค้ า)
5.3
บริษัทร่วม
5.4
กิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
ยกเว้ นที่ ระบุในย่อหน้ าที่ ข17 ข้ อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติ
กับส่วนได้ เสียของกิจการที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 5 ซึ่ งได้ ถูกจัดประเภท (หรื อถูกรวมไว้ ในกลุ่ม
สินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่ายซึ่ งถูกจัดประเภท) เป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขายหรือการดาเนินงานที่ ยกเลิก
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ให้ ถือปฏิบัติกบั
6.1
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน หรือโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นของ
พนั ก งานซึ่ งอยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
6.2
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่ งอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) อย่างไรก็ตาม
6.2.1 หากกิจการมีส่วนได้ เสียในกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว ซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ใน
งบการเงินรวม โดยที่ กิจการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการเพียงอย่างเดียว
ในการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ ให้ กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดใน
ย่อหน้ าที่ 24 ถึง 31
6.2.2 กิจ การที่ ด าเนิ น ธุ ร กิจ ด้ า นการลงทุ น ที่ จั ด ท างบการเงิ น โดยที่ บริ ษั ท ย่ อ ย
ทั้งหมดของกิจการถู กวั ดมู ลค่ า ด้ วยมู ลค่ า ยุ ติธรรมผ่ า นกาไรหรื อ ขาดทุ น
ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 31 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
4
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6.3

6.4

ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ เกี่ ยวกับกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนที่ ถูกกาหนด
ไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ส่วนได้ เสียที่ ถื อโดยกิจการที่ เข้ า ร่ วมการงานแต่ ไม่ได้ มีการควบคุ มร่ วมในการร่ วม
การงาน ยกเว้ นในกรณีทส่ี่ วนได้ เสียนั้นส่งผลให้ กิจการนั้นมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
เหนือการร่วมการงาน หรือเป็ นส่วนได้ เสียในกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว
ส่วนได้ เสียในกิจการอื่ นที่ บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) อย่างไรก็ตาม ในกรณีตามที่ กล่าว
ต่อไปนี้ กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
6.4.1 เมื่ อส่วนได้ เสียนั้นเป็ นส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าที่ วัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง เงิ น ลงทุน ในบริ ษัทร่ ว มและการร่ ว มค้า (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) หรือ
6.4.2 เมื่ อส่วนได้ เสียนั้นเป็ นส่วนได้ เสียในกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้
รวมอยู่ในงบการเงินรวม

ดุลยพินจิ และข้อสมมติท่ ีมีนยั สาคัญ
7

8

9

กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ดุ ล ยพิ นิ จ และข้ อ สมมติ ท่ ี มี น ัย ส าคั ญ (รวมทั้ ง
การเปลี่ยนแปลงของดุลยพินจิ และข้อสมมติเหล่านั้น) ที่กิจการใช้ในการกาหนด
7.1
ว่ากิจการมีการควบคุมกิจการอื่น กล่าวคือผูไ้ ด้รบั การลงทุนตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 5
และ 6 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 10 (ปรับ ปรุ ง 2561)
เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้)
7.2
ว่ า กิ จ การมี ก ารควบคุ ม ร่ ว มในการงาน หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี น ัย ส าคัญ เหนื อ
กิจการอื่น และ
7.3
ประเภทของการร่วมการงาน (กล่าวคือ เป็ นการดาเนินงานร่วมกัน หรือการร่วมค้า)
หากการร่วมการงานดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้ นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก
ดุลยพิ นิ จ และข้ อ สมมติที่มีนั ยสาคัญที่ ต้ องเปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 7 นั้น รวมถึงดุลยพิ นิจและ
ข้ อสมมติซึ่งกิจการใช้ เมื่ อข้ อเท็จจริงหรือสถานการณ์แวดล้ อมได้ เปลี่ ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้
ต้ อ งเปลี่ ยนแปลงข้ อ สรุ ป ว่ า กิ จ การมี ก ารควบคุ ม มี ก ารควบคุ ม ร่ ว ม หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า ง
มีนัยสาคัญหรือไม่ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
เพื่ อให้ เป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 7 กิจการต้ องเปิ ดเผยดุลยพินิจและข้ อสมมติทมี่ ีนัยสาคัญซึ่ งกิจการ
ใช้ ในการกาหนดว่า
9.1
กิจการไม่ ได้ ควบคุ มกิจการอื่ น ถึ งแม้ ว่ ากิจการมี สิทธิในการออกเสียงในกิ จการอื่ น
เกินกว่ากึ่ งหนึ่ ง
5
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9.2
9.3
9.4
9.5

กิจการควบคุมกิจการอื่ น ถึงแม้ ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่ นน้ อยกว่า
กึ่ งหนึ่ ง
กิจการเป็ นตัวแทนหรือตัวการ (ดูย่อหน้ าที่ ข58 ถึง ข72 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
กิจการไม่มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญ ถึงแม้ ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่ น
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป
กิจการมี อิทธิ พลอย่ างมี นั ยส าคั ญ ถึ งแม้ ว่ ากิจการมี สิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่ น
น้ อยกว่าร้ อยละ 20

สถานะของกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุน
9ก

9ข

เมื่อบริษทั ใหญ่ได้พิจารณาแล้วว่าเป็ นกิจการที่ดาเนินธุ รกิจด้านการลงทุนตามย่อหน้าที่ 27
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม
(เมื่อ มีการประกาศใช้) กิจการที่ดาเนินธุ รกิจด้านการลงทุ นต้อ งเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับ
ดุลยพินิจและข้อสมมติท่ ีสาคัญซึ่ งกิจการใช้ในการพิจารณาว่ ากิจการเป็ นกิจการที่ดาเนิน
ธุ รกิจด้านการลงทุน หากกิจการที่ดาเนินธุ รกิจด้านการลงทุนไม่เข้าลักษณะปกติของกิจการ
ที่ดาเนินธุ รกิจด้านการลงทุ นข้อ ใดข้อ หนึ่งหรื อ มากกว่ า (ดู ย่ อ หน้าที่ 28 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงิ น รวม (เมื่ อมี
การประกาศใช้)) กิจการต้องเปิ ดเผยเหตุผลที่ทาให้สรุปได้ว่ากิจการยังคงเป็ นกิจการที่ดาเนิน
ธุรกิจด้านการลงทุน
เมื่ อกิจการกลายเป็ นหรือสิ้นสุดการเป็ นกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน กิจการต้ องเปิ ดเผย
การเปลี่ ยนแปลงในสถานะของกิ จ การที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น และเหตุ ผ ลส าหรั บ
การเปลี่ ยนแปลง นอกจากนี้ กิจการที่ กลายเป็ นกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องเปิ ดเผย
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสถานะที่ มีต่องบการเงินสาหรับงวดที่ นาเสนอ ซึ่ งรวมถึง
9ข.1 มู ลค่ ายุ ติ ธรรมรวมของบริ ษั ทย่ อย ณ วั นที่ มี การเปลี่ ยนแปลงสถานะซึ่ งท าให้ ส้ ินสุ ด
การนามารวมในการจัดทางบการเงินรวม
9ข.2 ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น รวม (หากมี) ซึ่ งค านวณตามย่ อ หน้ า ที่ ข101 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) และ
9ข.3 รายการในกาไรหรื อขาดทุ นซึ่ งมีการรั บ รู้ผลกาไรหรื อขาดทุ น จากการเปลี่ ยนแปลง
สถานะ (หากมิได้ นาเสนอแยกต่างหาก)
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ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย
10

11

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลซึ่งทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินรวมของกิจการสามารถ
10.1 เข้าใจถึง
10.1.1 ส่วนประกอบของกลุ่มกิจการ และ
10.1.2 ส่วนได้เสียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็ นของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม (ย่อหน้าที่ 12) และ
10.2 ประเมิน
10.2.1 ลักษณะและขอบเขตของข้อจากัดที่ มีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถ
ของกิจการในการเข้าถึงหรือใช้สินทรัพย์ และการจ่ ายชาระหนี้ สินของ
กลุ่มกิจการ (ย่อหน้าที่ 13)
10.2.2 ลักษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนได้เสียของกิจการในกิจการซึ่ ง
มีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ยงนั้น (ย่อหน้าที่ 14 ถึง 17)
10.2.3 ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของส่ วนได้เสี ย ในความเป็ นเจ้าของใน
บริษทั ย่อยโดยไม่ทาให้กิจการสูญเสียการควบคุม (ย่อหน้าที่ 18) และ
10.2.4 ผลกระทบจากการสู ญ เสี ย การควบคุ ม ในบริ ษ ัท ย่ อ ยไปในระหว่ า ง
รอบระยะเวลารายงาน (ย่อหน้าที่ 19)
ในกรณี ที่งบการเงิน ของบริ ษัทย่อยที่ ใช้ ในการจั ดทางบการเงิน รวมมีวั น ที่ ในงบการเงิน หรื อ
รอบระยะเวลาแตกต่างจากวันที่ หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินรวม (ดูย่อหน้ าที่ ข92 และ
ข93 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
11.1 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินของบริษัทย่อยนั้น และ
11.2 เหตุผลที่ ใช้ วันที่ หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินที่ แตกต่างกัน
ส่วนได้เสียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

12

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายซึ่ งมีส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมที่ มี
สาระสาคัญต่อกิจการที่ เสนอรายงานดังต่อไปนี้
12.1 ชื่ อของบริษัทย่อย
12.2 สถานที่ หลักในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อย (และประเทศที่ จดทะเบียนจัดตั้ง
ในกรณีทตี่ ่างจากสถานที่ หลักในการประกอบธุรกิจ)
12.3 สัดส่วนของส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของที่ ถือโดยส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม
7
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12.4

12.5
12.6
12.7

สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงที่ ถือโดยส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม ในกรณี
ที่ ต่างจากสัดส่วนของส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของที่ ถือโดยส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจ
ควบคุม
กาไรหรือขาดทุนที่ แบ่งให้ กับส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่าง
รอบระยะเวลารายงาน
ยอดสะสมของส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยนั้น (ดูย่อหน้ าที่ ข10)

ลักษณะและขอบเขตของข้อจากัดที่มีนยั สาคัญ
13

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
13.1 ข้ อจากัดที่ มีนัยสาคัญ (เช่น ข้ อจากัดทางกฎหมาย ข้ อจากัดตามสัญญา และข้ อจากัด
ตามข้ อบังคับ) ที่ ส่งผลต่อความสามารถของกิจการในการเข้ าถึงหรือใช้ สินทรั พย์ และ
การจ่ายชาระหนี้สนิ ของกลุ่มกิจการ ตัวอย่างเช่น
13.1.1 ข้ อจากัดซึ่ งส่งผลต่อความสามารถของบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยในการโอน
(หรือรับโอน) เงินสดหรือสินทรัพย์อนื่ ให้ กบั กิจการอื่ นภายในกลุ่มกิจการ
13.1.2 การค้าประกั น หรื อข้ อก าหนดอื่ นซึ่ งอาจจ ากั ดการจ่ า ยเงิ น ปั นผลและการ
จ่ายคืนทุนอื่ นๆ หรือจากัดการให้ (หรือจ่ายชาระเงิน) เงินกู้หรือเงินทดรอง
แก่ (หรือจาก) กิจการอื่ นภายในกลุ่มกิจการ
13.2 ลักษณะและขอบเขตของสิทธิเพื่ อการคุ้มครองซึ่ งทาให้ ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม
สามารถจากัดความสามารถของกิจการในการเข้ าถึงหรือใช้ สินทรัพย์ และการจ่ายชาระ
หนี้สนิ ของกลุ่มกิจการได้ อย่างมีนัยสาคัญ (ตัวอย่างเช่น กาหนดให้ บริษัทใหญ่ต้องจ่าย
ช าระหนี้ สิน ของบริ ษั ท ย่ อ ยให้ เ สร็จ สิ้น ก่ อ นที่ จะจ่ า ยช าระหนี้ สิน ของตนเอง หรื อ
การเข้ า ถึงสินทรั พย์หรื อการจ่ า ยชาระหนี้สินของบริ ษัทย่อยจะต้ องได้ รับการอนุ มัติ
จากส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมก่อน เป็ นต้ น)
13.3 มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ในงบการเงิ น รวมที่ ถู ก จ ากั ด การเข้ า ถึ ง
หรือการใช้ เนื่ องด้ วยข้ อจากัดเหล่านั้น
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ลัก ษณะของความเสี่ ยงที่ เกี่ยวเนื่อ งกับส่ ว นได้เ สี ย ของกิ จ การในกิจ การซึ่ งมีโ ครงสร้า ง
เฉพาะตัวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม
14

15

16

17

กิจการต้ องเปิ ดเผยเงื่ อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาที่ กาหนดให้ บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยต้ อง
ให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิน แก่กิจการซึ่ งมีโครงสร้ า งเฉพาะตัวซึ่ งรวมอยู่ ในงบการเงิน รวม
รวมถึ ง เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ แ วดล้ อมที่ ท าให้ กิ จ การที่ เสนอรายงานมี ฐ านะเปิ ด
ต่ อ การขาดทุ น (เช่ น ข้ อ ตกลงการให้ สภาพคล่ องทางการเงิน หรื อภาระผู กพั น ที่ จะต้ องซื้ อ
สินทรั พย์จ ากกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว หรื อที่ จะต้ องให้ การสนับสนุ นด้ านการเงินหาก
อันดับความน่าเชื่ อถือลดลงถึงระดับหนึ่ ง เป็ นต้ น)
ในกรณีทบริ
ี่ ษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยรายหนึ่ งรายใดให้ การสนับสนุ นด้ านการเงินหรือด้ านอื่ นๆ
แก่กิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงินรวมในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
(เช่น การซื้อสินทรัพย์จากกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว หรือการซื้อตราสารที่ ออกโดยกิจการ
ดังกล่ า ว) ทั้งๆ ที่ ไม่ มีภ าระผู ก พั น ตามสัญ ญาที่ จะต้ องให้ การสนั บ สนุ น เช่ น นั้ น กิจการต้ อ ง
เปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
15.1 ประเภทของรายการและจานวนเงินที่ ให้ การสนับสนุน รวมทั้งสถานการณ์ทบี่ ริษัทใหญ่
หรือบริษัทย่อยช่วยกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวให้ ได้ รับการสนับสนุ นทางการเงิน
และ
15.2 เหตุผลของการให้ การสนับสนุนดังกล่าว
ในระหว่ า งรอบระยะเวลารายงาน หากบริ ษั ท ใหญ่ ห รื อ บริ ษั ท ย่ อ ยรายหนึ่ งรายใดได้ ใ ห้
การสนับสนุ น ด้ านการเงินหรือด้ านอื่ นๆ แก่กิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว ซึ่ งในอดีตไม่ได้ รวมอยู่
ในงบการเงิ นรวมทั้งๆ ที่ ไม่ มี ภาระผู กพั น ตามสัญ ญาที่ จะต้ องให้ การสนั บ สนุ น เช่ น นั้ น โดยที่
การสนับสนุนนั้นส่งผลให้ กจิ การมีอานาจควบคุมกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวดังกล่าว กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยคาอธิบายถึงปัจจัยสาคัญที่ ทาให้ ต้องดาเนินการเช่นนั้น
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับความตั้งใจในปัจจุบันของตนที่ จะให้ การสนับสนุนด้ านการเงิน
หรือด้ านอื่ นๆ แก่กจิ การซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงินรวม และความตั้งใจที่ จะ
ช่วยกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวดังกล่าวให้ ได้ มาซึ่ งการสนับสนุนด้ านการเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่ ในบริษทั
ย่อยโดยไม่ทาให้กิจการสูญเสียการควบคุม

18

กิจการต้ องน าเสนอรายละเอียดแสดงถึงผลกระทบต่อส่วนของเจ้ าของที่ เป็ นของบริ ษัทใหญ่
อันเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงของส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในบริษัทย่อยโดยไม่ทาให้ กิจการ
สูญเสียการควบคุม
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ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อยในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
19

กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยผลกาไรหรื อขาดทุน (ถ้ า มี) ซึ่ งคานวณตามย่อหน้ า ที่ 25 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
รวมทั้ง
19.1 ส่ ว นของผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เกิ ด จากการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ใน
บริษัทย่อยเดิม ที่ ยังเหลืออยู่ ณ วันที่ กจิ การสูญเสียการควบคุม และ
19.2 ชื่ อของรายการในกาไรหรือขาดทุนที่ รวมผลกาไรหรือขาดทุนดังกล่าวเข้ าไว้ (ในกรณีที่
ไม่ได้ แสดงแยกต่างหาก)

ส่วนได้เสียในบริษ ทั ย่อยที่ มิได้นามารวมในการจัดทางบการเงินรวม (กิจการที่ ดาเนิน
ธุรกิจด้านการลงทุน)
19ก

19ข

19ค

19ง

กิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงิน รวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ที่ ต้ องปฏิบัติตามข้ อยกเว้ น
ในการจัดทางบการเงินรวมและต้ องบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุนต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
ส าหรั บ แต่ ล ะบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ไม่ ไ ด้ ร วมในการจั ด ท างบการเงิ น รวม กิ จ การที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ด้ านการลงทุนต้ องเปิ ดเผย
19ข.1 ชื่ อของบริษัทย่อย
19ข.2 สถานที่ หลั ก ของการประกอบกิ จ การ (และประเทศที่ จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท
หากแตกต่างจากสถานที่ หลักของการประกอบกิจการ) ของบริษัทย่อย และ
19ข.3 สัดส่วนของความเป็ นเจ้ าของที่ ถือโดยกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนและสัดส่วน
ของสิทธิในการออกเสียงหากแตกต่างจากสัดส่วนของความเป็ นเจ้ าของ
หากกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนเป็ นบริษัทใหญ่ ของกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน
อีกแห่งหนึ่ ง บริษัทใหญ่ต้องเปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 19ข.1 ถึง 19ข.3 สาหรับการลงทุนที่ ควบคุม
โดยกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนที่ เป็ นบริษัทย่อยของกิจการ การเปิ ดเผยดังกล่าวอาจ
กระทาได้ โดยการเปิ ดเผยงบการเงินของบริษัทย่อย (หนึ่ งแห่งหรือมากกว่าหนึ่ งแห่ง) ที่ มีข้อมูล
ตามข้ างต้ น ไว้ ในงบการเงินของบริษัทใหญ่
กิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องเปิ ดเผย
19ง.1 ลั ก ษณะและขอบเขตของข้ อ จ ากัด ที่ ส าคั ญ (เช่ น ที่ เป็ นผลจากข้ อ ตกลงการกู้ ยื ม
ข้ อกาหนดด้ านกฎหมาย หรือข้ อตกลงตามสัญญา) ที่ มีผลต่อความสามารถของบริษัทย่อย
ที่ ไม่ได้ นามารวมในการจัดทางบการเงินรวมที่ จะโอนเงินไปยังกิจการที่ ดาเนินธุรกิจ
ด้ านการลงทุนในรูปของเงินสดจ่ ายปั นผล หรือการจ่ ายคืนเงินกู้ยืมหรือเงินจ่ายล่วงหน้ า
10
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19จ

19ฉ

19ช

ที่ กิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนให้ แก่บริ ษัทย่อยที่ ไม่ได้ นามารวมในการจัดทา
งบการเงินรวม และ
19ง.2 ภาระผูกพันในปัจจุบันหรือความตั้งใจที่ จะให้ การสนับสนุนด้ านการเงินหรือด้ านอื่ นๆ
แก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยที่ ไม่ ได้ ร วมในการจั ด ทางบการเงิ น รวม ซึ่ งรวมถึ ง ภาระผู ก พั น หรื อ
ความตั้งใจที่ จะช่วยเหลือบริษัทย่อยในการให้ ได้ มาซึ่ งการสนับสนุนด้ านการเงิน
ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนหรือบริษัทย่อยของ
กิจ การได้ มี ก ารให้ ค วามสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น หรื อ ด้ า นอื่ นๆ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยที่ ไม่ ไ ด้ ร วม
ในการจัดทางบการเงินรวมโดยไม่ มีภาระผูกพั นตามสัญญาใดๆ ให้ ทาเช่ นนั้น (เช่ น การซื้ อ
สินทรัพย์ของบริษัทย่อยหรือตราสารที่ ออกโดยบริษัทย่อย หรือ การช่วยเหลือบริษัทย่อยในการ
ให้ ได้ มาซึ่ งการสนับสนุนด้ านการเงิน) กิจการต้ องเปิ ดเผย
19จ.1 ประเภทและจานวนเงินของการสนับสนุ นที่ ให้ แก่บริษัทย่อยที่ ไม่ได้ รวมในการจัดทา
งบการเงินรวมแต่ละแห่ง และ
19จ.2 เหตุผลในการให้ การสนับสนุนดังกล่าว
กิจ การที่ ด าเนิ น ธุร กิจ ด้ า นการลงทุ น ต้ อ งเปิ ดเผยเงื่ อนไขของข้ อตกลงตามสัญ ญาที่ สามารถ
กาหนดให้ กิจการหรื อบริ ษัทย่อยที่ ไม่ ได้ รวมในการจัดทางบการเงินรวมต้ องให้ การสนับสนุ น
ด้ านการเงินแก่กจิ การซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งถูกควบคุมแต่ไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม ซึ่ ง
รวมถึ ง เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ แ วดล้ อ มที่ ท าให้ กิ จ การที่ เสนอรายงานมี ฐ านะเปิ ดต่ อ
การขาดทุน (เช่น ข้ อตกลงการให้ สภาพคล่องทางการเงิน หรือภาระผูกพันที่ จะต้ องซื้อสินทรัพย์
จากกิจ การซึ่ งมี โ ครงสร้ า งเฉพาะตั ว หรื อ ที่ จะต้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น หากอัน ดั บ
ความน่าเชื่ อถือลดลงถึงระดับหนึ่ ง เป็ นต้ น)
ในระหว่ า งรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการที่ ดาเนิ น ธุร กิจด้ า นการลงทุ น หรื อบริ ษัทย่ อย
ที่ ไม่ ไ ด้ รวมในการจั ด ท างบการเงิ น รวมของกิ จ การที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านการลงทุ น ให้
การสนั บสนุ นด้ านการเงิ นแก่ กิ จการซึ่ งมี โครงสร้ างเฉพาะตั วซึ่ งไม่ ได้ ควบคุ มและไม่ ได้ รวมอยู่
ในงบการเงิ น รวมโดยมิ ไ ด้ มี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญาให้ ต้ องท าเช่ น นั้ น และหากภาระ
จากการสนั บ สนุ น ดั ง กล่ า วเป็ นผลจากการควบคุ มกิจการซึ่ งมี โครงสร้ างเฉพาะตั วโดยกิจการ
ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จด้ า นการลงทุ น กิ จการที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น ต้ อ งเปิ ดเผยค าอธิ บ าย
ถึงปัจจัยที่ เกี่ ยวข้ องในการตัดสินใจให้ การสนับสนุนดังกล่าว

ส่วนได้เสียในการร่วมการงานและในบริษทั ร่วม
20

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินเรื่องดังต่อไปนี้ ได้
20.1 ลักษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่ วนได้เสี ยของกิจการในการร่ วม
การงานและในบริษทั ร่ ว ม รวมทั้งลักษณะและผลกระทบของความสัมพันธ์ตาม
สัญญาที่กิจการมีกบั ผูล้ งทุนรายอื่ นที่มีการควบคุมร่ วมใน หรือมีอิทธิ พลอย่างมี
นัยสาคัญเหนือการร่วมการงานและบริษทั ร่วม (ย่อหน้าที่ 21 และ 22) และ
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20.2

ลักษณะของความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิ จการในการร่ วมค้าหรื อใน
บริษทั ร่วม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงดังกล่าว (ย่อหน้าที่ 23)

ลักษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมการงาน
และในบริษทั ร่วม
21

21ก
22

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
21.1 สาหรั บ การร่ ว มการงานและบริ ษั ทร่ วมแต่ ล ะรายที่ มีสาระสาคั ญ ต่ อกิจ การที่ เสนอ
รายงาน
21.1.1 ชื่ อของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม
21.1.2 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการกับการร่ วมการงานหรือกับบริษัทร่ วมนั้น
(เช่ น อธิบ ายถึงลักษณะกิจกรรมของการร่ วมการงานหรื อของบริ ษัทร่ วม
และอธิบายว่ ากิจกรรมนั้นมีความสาคัญเชิงกลยุทธ์ต่อกิจกรรมของกิจการ
หรือไม่)
21.1.3 สถานที่ หลักในการประกอบธุรกิจของการร่ วมการงานหรื อของบริ ษัทร่ วม
(และประเทศที่ จดทะเบียนจัดตั้ง หากต่างจากสถานที่ หลักในการประกอบ
ธุรกิจ)
21.1.4 สัดส่วนของส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของหรือส่วนร่ วมที่ กิจการมีอยู่ และ
เปิ ดเผยสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียง (หากมีสดั ส่วนที่ แตกต่าง)
21.2 สาหรับการร่วมค้ าและบริษัทร่วมแต่ละรายที่ มีสาระสาคัญต่อกิจการที่ เสนอรายงาน
21.2.1 ข้ อ มู ล ที่ ว่ า เงิน ลงทุ น ในการร่ ว มค้ า หรื อ ในบริ ษัท ร่ ว มนั้ น วั ดมู ล ค่ า ด้ วยวิ ธี
ส่วนได้ เสียหรือด้ วยมูลค่ายุติธรรม
21.2.2 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้ าหรือของบริษัทร่วมตามที่ ระบุ ไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ ข12 และ ข13
21.2.3 มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้ า หรื อ ในบริ ษั ท ร่ ว ม ในกรณี ที่
กิจการบันทึกเงินลงทุนในการร่ วมค้ าหรือในบริษัทร่ วมโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสีย
ถ้ าเงินลงทุนดังกล่าวมีราคาเสนอซื้อขายในตลาด
21.3 ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ตามที่ ระบุ ไ ว้ ในย่ อ หน้ า ที่ ข16 โดยเปิ ดเผยแยกจากกัน ส าหรั บ
เงินลงทุนในการร่วมค้ าและในบริษัทร่วมที่ แต่ละรายไม่มีสาระสาคัญ โดยเปิ ดเผยแยก
จากกัน
21.3.1 ข้ อมูลทางการเงินโดยรวมของการร่วมค้ าทั้งหมดที่ แต่ละรายไม่มีสาระสาคัญ
และ
21.3.2 ข้ อมูลทางการเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่ แต่ละรายไม่มีสาระสาคัญ
กิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 21.2 ถึง 21.3
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้ด้วย
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22.1

22.2

22.3

ลั ก ษณะและขอบเขตของข้ อจ ากัดที่ มี นั ยส าคั ญ (เช่ น ข้ อจ ากัดที่ เกิดจากข้ อตกลง
การกู้ยืมเงิน ข้ อ กาหนดตามกฎหมาย หรื อข้ อตกลงตามสัญ ญาระหว่ า งผู้ ลงทุ น ที่ มี
การควบคุมร่ วมใน หรื อมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ เหนือการร่ วมค้ าหรื อบริ ษัทร่ วม)
ซึ่ งส่งผลต่อความสามารถของการร่ วมค้ าหรือของบริษัทร่ วมในการโอนเงินทุนให้ แก่
กิจการในรูปของเงินปันผล หรือในการจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรือเงินทดรองให้ แก่กจิ การ
หากงบการเงินของการร่วมค้ าหรือของบริษัทร่วมที่ นามาใช้ สาหรับวิธีส่วนได้ เสียมีวันที่
ในงบการเงินหรือรอบระยะเวลาแตกต่างจากงบการเงินของกิจการ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังต่อไปนี้
22.2.1 วั น สิ้ นรอบระยะเวลารายงานของงบการเงิ น ของการร่ ว มค้ า หรื อ ของ
บริษัทร่วมนั้น และ
22.2.2 เหตุผลที่ ใช้ วันที่ หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินที่ แตกต่างกัน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่ วมค้ าหรือจากบริษัทร่ วมที่ ยังไม่ได้ รับรู้ ทั้งที่ เกิดในระหว่าง
รอบระยะเวลารายงานและยอดสะสม ในกรณีทกิี่ จการหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตาม
วิธสี ่วนได้ เสียจากการร่วมค้ าหรือจากบริษัทร่วมนั้น

ความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้าและในบริษทั ร่วม
23

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
23.1 ภาระผูกพันของกิจการที่ เกี่ ยวกับการร่วมค้ า โดยให้ แสดงแยกต่างหากจากจานวนของ
ภาระผูกพันอื่ นๆ ตามที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข18 ถึง ข20
23.2 หนี้ สิ น ที่ อาจเกิ ด ขึ้ นซึ่ งเกี่ ยวข้ อ งกั บ ส่ ว นได้ เ สี ย ของกิ จ การในการร่ ว มค้ า หรื อ ใน
บริษัทร่วม (รวมทั้งส่วนแบ่งในหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้นซึ่ งเกิดขึ้นร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่ นที่ มี
การควบคุ ม ร่ ว ม หรื อ มีอิท ธิพ ลอย่ า งมีนั ยสาคัญ ในการร่ วมค้ า หรื อ ในบริ ษั ทร่ วม)
โดยให้ แ สดงแยกต่ า งหากจากจานวนของหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น อื่ นๆ ทั้งนี้ ให้ เป็ นไป
ตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ ีอาจเกิ ดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ยกเว้ น
ในกรณีทเี่ ป็ นไปได้ ยากที่ การขาดทุนนั้นจะเกิดขึ้น
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ส่วนได้เสียในกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
24

25

25ก

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่จะทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถ
24.1 เข้าใจลักษณะและขอบเขตของส่ ว นได้เ สียของกิจการในกิจการซึ่ งมีโ ครงสร้าง
เฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม (ย่อหน้าที่ 26 ถึง 28) และ
24.2 ประเมินลักษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนได้เสียของกิจการในกิจการซึ่ ง
มีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ยงนั้น (ย่อหน้าที่ 29 ถึง 31)
ข้ อ มู ล ที่ ระบุ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 24.2 นั้ น รวมถึ ง ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ความเสี่ ยงของกิ จ การเนื่ องจาก
การมี ค วามเกี่ ยวพั น กั บ กิ จ การซึ่ งมี โ ครงสร้ างเฉพาะตั ว ซึ่ งไม่ ไ ด้ ร วมอยู่ ใ นงบการเงิ น รวม
ในงวดก่ อ นๆ ด้ ว ย (เช่ น เนื่ องจากการร่ วมก่ อตั้ งกิจการซึ่ งมี โครงสร้ า งเฉพาะตั ว เป็ นต้ น )
ถึ ง แม้ ว่ า กิ จ การจะไม่ ไ ด้ มี ค วามเกี่ ยวพั น ตามสั ญ ญากั บ กิ จ การซึ่ งมี โ ครงสร้ างเฉพาะตั ว
ดังกล่าว ณ วันที่ ในรายงานนั้นแล้ วก็ตาม
กิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 24 สาหรับ
กิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวมที่ กิจการมีอานาจควบคุมและให้
กิจการเปิ ดเผยตามย่อหน้ าที่ 19ก ถึง 19ช
ลักษณะของส่วนได้เสีย

26

27

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนได้ เสียของกิจการในกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ ง
ไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่ งรวมถึงลักษณะ วัตถุประสงค์
ขนาด และกิจกรรมของกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวนั้น และข้ อมูลซึ่ งแสดงให้ เห็นว่ากิจการซึ่ ง
มีโครงสร้ างเฉพาะตัวนั้นได้ รับการคา้ จุนด้ านเงินทุนอย่างไร
ในกรณีที่กิจการได้ ร่วมก่อตั้งกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
แต่ กิจ การไม่ ไ ด้ เ ปิ ดเผยข้ อ มู ลตามที่ กาหนดในย่ อ หน้ า ที่ 29 (เช่ น เนื่ องจากกิจการไม่ ไ ด้ มี
ส่วนได้ เสียในกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว ณ วั นที่ ในรายงาน) กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล
ดังต่อไปนี้
27.1 กิจ การก าหนดได้ อย่ างไรว่ า กิจการใดเป็ นกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวที่ ตนร่ วม
ก่อตั้ง
27.2 รายได้จากกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวเหล่านัน้ ที่ เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลา
รายงาน รวมถึงคาอธิบายเกี่ ยวกับประเภทของรายได้ ทแี่ สดง และ
27.3 มู ลค่ า ตามบั ญ ชี (ณ เวลาที่ โอน) ของสิน ทรั พ ย์ท้ัง หมดที่ โอนไปให้ แ ก่ กิจ การซึ่ งมี
โครงสร้ างเฉพาะตัวเหล่านั้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
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28

กิจการต้ องแสดงข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 27.2 และ 27.3 ในรูปแบบของตาราง ยกเว้ นในกรณีที่
รู ป แบบอื่ นมีค วามเหมาะสมมากกว่ า และต้ องจั ด ประเภทกิจ กรรมที่ กิจ การร่ วมก่ อตั้ งตาม
หมวดหมู่ทเี่ กี่ ยวข้ องด้ วย (ดูย่อหน้ าที่ ข2 ถึง ข6)
ลักษณะของความเสี่ยง

29

30

31

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้โดยสรุปในรูปแบบของตาราง ยกเว้ นในกรณีทรูี่ ปแบบอื่ น
มีความเหมาะสมมากกว่า
29.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ กิจการรับรู้ในงบการเงินของตนซึ่ งเกี่ ยวข้ อง
กั บ ส่ ว นได้ เ สี ย ของกิ จ การในกิ จ การซึ่ งมี โ ครงสร้ างเฉพาะตั ว ซึ่ งไม่ ไ ด้ รวมอยู่ ใ น
งบการเงินรวม
29.2 ชื่ อของรายการในงบแสดงฐานะการเงินซึ่ งรวมสินทรัพย์และหนี้สนิ เหล่านั้นเข้ าไว้
29.3 จานวนผลขาดทุ น สูง สุด ที่ อาจเกิด ขึ้ นจากการที่ กิจ การมี ส่ ว นได้ เ สีย ในกิจ การซึ่ งมี
โครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมถึงวิธีทใช้
ี่ ในการหาจานวน
ผลขาดทุนสูงสุดนั้น ทั้งนี้ หากกิจการไม่สามารถกาหนดจานวนผลขาดทุนสูงสุดของ
กิจ การจากการมี ส่ว นได้ เ สียในกิจ การซึ่ งมี โ ครงสร้ า งเฉพาะตั วซึ่ งไม่ ไ ด้ ร วมอยู่ ใ น
งบการเงินรวมนั้นได้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงและเหตุผลนั้น
29.4 การเปรี ย บเทีย บระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ของกิ จ การซึ่ ง
เกี่ ยวข้ องกับส่วนได้ เสียในกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
กับขาดทุนสูงสุดที่ กจิ การอาจได้ รับจากกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว
ในระหว่ า งรอบระยะเวลารายงาน หากกิ จ การให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น หรื อ ด้ า นอื่ นๆ
แก่กิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม และกิจการมีหรือเคยมีส่วนได้
เสียอยู่ในกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวนั้น (ตัวอย่างเช่น ซื้อสินทรัพย์หรือตราสารที่ ออกโดย
กิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวดังกล่าว) ทั้งๆ ที่ กิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่ จะต้ องให้
การสนับสนุนดังกล่าว กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้
30.1 ประเภทและจ านวนเงิ น ของการสนั บ สนุ น รวมถึ ง กรณี ที่ กิ จ การช่ ว ยกิ จ การซึ่ งมี
โครงสร้ างเฉพาะตัวให้ ได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงิน และ
30.2 เหตุผลของการให้ การสนับสนุนดังกล่าว
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับความตั้งใจใดๆ ในปั จจุ บันที่ จะให้ การสนับสนุ นด้ านการเงิน
และด้ า นอื่ นๆ แก่ กิจ การซึ่ งมีโครงสร้ า งเฉพาะตัวซึ่ งไม่ ไ ด้ ร วมอยู่ ใ นงบการเงิน รวม รวมทั้ง
ความตั้งใจที่ จะช่วยกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวให้ ได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงินด้ วย
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
รายได้จากกิจการซึ่งมี
โครงสร้างเฉพาะตัว

หมายถึง เพื่ อวั ตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
รายได้ จากกิจการซึ่ งมีโครงสร้างเฉพาะตัว หมายรวมถึงแต่
ไม่ จากัดอยู่ เพี ยงค่ าธรรมเนี ยมทั้งที่ เกิดขึ้นเป็ นประจาและไม่
ประจา ดอกเบี้ย เงินปันผล ผลกาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่า
หรือการตัดรายการส่วนได้ เสียในกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว
และผลกาไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์และหนี้สินให้ แก่
กิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว เป็ นต้ น

ส่วนได้เสียในกิจการอื่น

หมายถึง เพื่ อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ส่วนได้ เสียในกิจการอื่ น หมายถึง ความเกี่ ยวพันทั้งที่ เป็ นไปตาม
สั ญญา และไม่ ใช่ ตามสั ญญาที่ มี ผลท าให้ กิ จการมี ฐานะเปิ ดต่ อ
ความผันแปรของผลตอบแทนจากการดาเนินงานของกิจการอื่ น
การมีส่วนได้ เสียในกิจการอื่ นสามารถเห็นได้ จากแต่ไม่จากัดอยู่
เพี ย งการถื อ ครองตราสารทุ น หรื อ ตราสารหนี้ รวมถึ ง ความ
เกี่ ยวพั น ในรู ป แบบอื่ นๆ เช่ น การให้ เงิ น ทุ น การให้ การ
สนับสนุนทางด้ านสภาพคล่อง การเพิ่ มความน่าเชื่ อถือ และการ
คา้ ประกัน เป็ นต้ น นอกจากนี้ ส่วนได้ เสียในกิจการอื่ นยังรวมถึง
การที่ กิจการมีอานาจควบคุม หรื อการควบคุ มร่ วมใน หรื อมี
อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือกิจการอื่ น อย่างไรก็ตาม ไม่ถือว่า
กิจการมีส่วนได้ เสียในกิจการอื่ นเพียงเพราะว่ามีความสัมพันธ์
กันในฐานะที่ เป็ นผู้ซ้ ือและผู้ขายกันตามปกติ
ย่ อ หน้ าที่ ข7 ถึ ง ข9 ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บส่ วนได้ เสี ยใน
กิจการอื่ น ย่ อหน้ า ที่ ข55 ถึ ง ข57 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ได้ อธิบ ายเกี่ ยวกับ ความผัน แปรของ
ผลตอบแทน

กิจการซึ่ งมีโครงสร้าง
เฉพาะตัว

หมายถึง กิ จ การที่ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อให้ สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งหรื อ
สิ ท ธิ อื่ นใดซึ่ งมี ลั ก ษณะคล้ ายคลึ ง กั น ไม่ ไ ด้ เป็ นปั จ จั ย หลั ก
ในการกาหนดว่าใครเป็ นผู้ควบคุมกิจการ เช่น กาหนดให้ สิทธิ
ในการออกเสี ย งเกี่ ยวข้ องกั บ งานด้ านการบริ ห ารเท่ า นั้ น
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ส่วนกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องจะถูกกาหนดโดยข้ อตกลงตามสัญญา
ย่อหน้ าที่ ข22 ถึง ข24 ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับกิจการซึ่ งมี
โครงสร้ างเฉพาะตัว
ค านิ ย ามของค าศั พ ท์ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ได้ ระบุ อ ยู่ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง เงินลงทุ นในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การร่วมการงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และได้ นามาใช้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยมีความหมายเช่นเดียวกับที่ ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้น
• บริษัทร่วม
• งบการเงินรวม
• การควบคุมกิจการ
• วิธสี ่วนได้ เสีย
• กลุ่มกิจการ
• กิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน
• การร่วมการงาน
• การควบคุมร่วม
• การดาเนินงานร่วมกัน
• การร่วมค้ า
• ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม
• บริษัทใหญ่
• สิทธิเพื่ อการคุ้มครอง
• กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง
• งบการเงินเฉพาะกิจการ
• หน่วยงานแยกต่างหาก
• อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
• บริษัทย่อย
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่งอธิบายแนวทางปฏิ บัติของ
ย่อหน้าที่ 1 ถึง 31 และมีความเทียบเท่ากับส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข1

ตัวอย่ า งในภาคผนวกนี้ แสดงให้ เห็น สถานการณ์ สมมติ ถึงแม้ ว่า บางแง่ มุมของตัวอย่ า งอาจ
นาเสนอในรูปแบบตามความเป็ นจริง ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ทเี่ กี่ ยวข้ องทั้งหมดของรูปแบบ
ข้ อ เท็จ จริ ง บางอย่ างจะต้ องน ามาประเมิ น เมื่ อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 12
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ล เกี่ ยวกั บ ส่ ว นได้ เสี ย ในกิ จ การอื่ น (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) มาประยุกต์ใช้

การรวมข้อมูล (ย่อหน้าที่ 4)
ข2

ข3

ข4

ข5

ในแต่ละสถานการณ์ กิจการต้ องตัดสินใจว่า ควรจะแสดงรายละเอียดของข้ อมูลมากน้ อยเพียงใด
เพื่ อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ งบการเงิน ควรจะให้ ความสาคัญกับแง่มุมต่างๆ ของ
ข้ อกาหนดมากน้ อยเพียงใด และควรจะรวมข้ อมูลอย่างไร ทั้งนี้เป็ นความจาเป็ นที่ ต้องทาให้ เกิด
ความสมดุลระหว่างการจัดทางบการเงินที่ ให้ รายละเอียดมากเกินไปจนอาจไม่เกิดประโยชน์แก่
ผู้ใช้ งบการเงิน และการรวมข้ อมูลเข้ าด้ วยกันมากเกินไปจนทาให้ ข้อมูลถูกบดบังไป
กิจการอาจรวมการเปิ ดเผยข้ อ มูลตามที่ กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้
สาหรับส่วนได้ เสียในกิจการที่ มีความคล้ ายคลึงกันเข้ าด้ วยกัน หากการรวมข้ อมูลนั้นสอดคล้ อง
กับ วั ตถุ ป ระสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมู ลและข้ อกาหนดในย่ อหน้ า ที่ ข4 และไม่ ทาให้ ข้อมู ลที่
นาเสนอนั้นถูกบดบัง ทั้งนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยถึงวิธีการที่ ใช้ ในการรวมส่วนได้ เสียในกิจการที่ มี
ความคล้ ายคลึงกันเข้ าไว้ ด้วยกัน
กิจการต้ องแสดงข้ อมูลสาหรับส่วนได้ เสียในกิจการดังต่อไปนี้แยกจากกัน
ข4.1 บริษัทย่อย
ข4.2 การร่วมค้ า
ข4.3 การดาเนินงานร่วมกัน
ข4.4 บริษัทร่วม และ
ข4.5 กิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
ในการกาหนดว่ากิจการควรจะรวมข้ อมูลเข้ าด้ วยกันหรือไม่น้ัน กิจการต้ องพิจารณาข้ อมูลทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ เกี่ ยวกับลักษณะของความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ แตกต่างกันของ
แต่ ละกิจการที่ จะน าข้ อ มูลมารวมกัน รวมไปถึงความสาคัญของแต่ละกิจการที่ มีต่อกิจการที่
เสนอรายงาน กิจการต้ องนาเสนอการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่ ออธิบายลักษณะและขอบเขตของส่วนได้
เสียของกิจการในกิจการอื่ นเหล่านั้นให้ แก่ผ้ ูใช้ งบการเงินอย่างชัดเจน
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ข6

ตัวอย่างของระดับในการรวมข้ อมูลในแต่ละประเภทของกิจการตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ ข4 ที่ ถือ
ว่าเหมาะสมมีดังนี้
ข6.1 ลักษณะของกิจกรรม (เช่น กิจการที่ เกี่ ยวข้ องกับการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ เกี่ ยวข้ อง
กับการแปลงลูกหนี้บัตรเครดิตเป็ นหลักทรัพย์)
ข6.2 ประเภทอุตสาหกรรม
ข6.3 ภูมิศาสตร์ (เช่น ประเทศ หรือภูมิภาค)

ส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ข7

ข8

ข9

ส่วนได้ เสียในกิจการอื่ น หมายถึง ความเกี่ ยวพันทั้งที่ เป็ นไปตามสัญญาและไม่ใช่ตามสัญญาที่ มี
ผลทาให้ กิจการมีฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการดาเนินงานของกิจการอื่ น
การพิ จ ารณาถึ งวั ตถุ ป ระสงค์แ ละความมุ่ งหมายของกิจการอื่ นนั้ น อาจช่ วยให้ กิจการที่ เสนอ
รายงานประเมินได้ ว่ากิจการมีส่วนได้ เสียในกิจการอื่ นนั้นหรื อไม่ และกิจการจะต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้หรือไม่ การประเมินดังกล่าว
ต้ องรวมถึงการพิจารณาถึงความเสี่ ยงที่ กิจการอื่ นนั้นได้ ถูกออกแบบให้ ก่อขึ้นและความเสี่ ยงที่
กิจการอื่ นนั้นถูกออกแบบให้ ส่งผ่านไปยังกิจการที่ เสนอรายงานและผู้อนื่ ด้ วย
โดยทั่วไป กิจการที่ เสนอรายงานมีฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการดาเนินงาน
ของกิจการอื่ นอันเนื่ องมาจากการถือตราสาร (เช่น ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ทอี่ อกโดยกิจการอื่ น
นั้น) หรือจากการมีความเกี่ ยวพันอื่ นที่ รับเอาความผันแปรเข้ าไว้ ตัวอย่างเช่น สมมติให้ กิจการ
ซึ่ งมี โ ครงสร้ า งเฉพาะตั ว มี เ งิ น ให้ กู้ อ ยู่ ก ลุ่ ม หนึ่ ง ซึ่ งกิจ การซึ่ งมี โ ครงสร้ า งเฉพาะตั ว นี้ ได้ ท า
สัญญาแลกเปลี่ ยนความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ (credit default swap) ของเงินให้ กู้น้ ีกับอีก
กิจการหนึ่ ง (กิจการที่ เสนอรายงาน) เพื่ อป้ องกันความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ดอกเบี้ยและ
เงินต้ นของเงินให้ ก้ ูยืมนั้น ดังนั้น กิจการที่ เสนอรายงานมีความเกี่ ยวพันที่ ทาให้ กิจการมีฐานะเปิ ดต่อ
ความผันแปรของผลตอบแทนจากการดาเนินงานของกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวดังกล่ าว
เนื่ องจากสัญญาแลกเปลี่ ยนความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้น้ันได้ รับเอาความผันแปรของ
ผลตอบแทนของกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวดังกล่าวไว้
ตราสารบางอย่างได้ ถูกออกแบบเพื่ อโอนความเสี่ ยงจากกิจการที่ เสนอรายงานไปยังกิจการอื่ น
ทาให้ กจิ การอื่ นประสบกับความผันแปรของผลตอบแทนที่ จะได้ รับ แต่โดยปกติจะไม่ทาให้ กิจการ
ที่ เสนอรายงานมีฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการดาเนินงานของกิจการอื่ น
ไปด้ วย ตัวอย่างเช่น สมมติให้ กิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวได้ จัดตั้งขึ้นเพื่ อเปิ ดโอกาสด้ าน
การลงทุนให้ กับผู้ลงทุนที่ ต้ องการมีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้ านเครดิตของกิจการ ฮ (กิจการ ฮ
ไม่มีความเกี่ ยวข้ องกับกิจการใดๆ ที่ เข้ าร่ วมข้ อตกลงนั้น) โดยกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตั วนี้
ระดมทุนจากผู้ลงทุนเหล่านั้นโดยการออกตราสารที่ อ้างอิงกับความเสี่ ยงด้ านเครดิตของกิจการ ฮ
(ตราสารที่ อ้างอิงกับเครดิต) แล้ วนาเงินที่ ได้ รับนั้นไปลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่ ไม่มี
ความเสี่ ยง อย่างไรก็ตาม กิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวดังกล่าวได้ รับฐานะเปิ ดต่อ ความเสี่ ยง
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ด้ านเครดิตของกิจการ ฮ โดยการเข้ าไปทาสัญญาแลกเปลี่ ยนความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้
กับคู่ สัญ ญารายหนึ่ ง ซึ่ งทาให้ กิจการซึ่ งมีโครงสร้ า งเฉพาะตัวนี้ ได้ รับ ฐานะเปิ ดต่อ ความเสี่ ยง
ด้ า นเครดิต ของกิจ การ ฮ เพื่ อแลกเปลี่ ยนกับ การได้ รั บ ผลตอบแทนเป็ นค่ า ธรรมเนี ย มจาก
คู่สัญญาดังกล่ าว ดังนั้น จึงทาให้ ผ้ ูลงทุนในกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวได้ รับผลตอบแทน
ที่ สงู ขึ้น ซึ่ งประกอบไปด้ วย ผลตอบแทนจากกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินของกิจการซึ่ งมีโครงสร้ าง
เฉพาะตั ว และค่ า ธรรมเนี ย มรั บ จากสั ญ ญาแลกเปลี่ ยนความเสี่ ยงจากกา รผิ ด นั ด ช าระหนี้
คู่ สัญ ญาดังกล่ า วไม่ มีค วามเกี่ ยวพั น กับ กิจการซึ่ งมี โครงสร้ า งเฉพาะตั วผู้ ซึ่ งเป็ นเหตุ ต้อ งให้
คู่สัญญานั้ น มีฐานะเปิ ดต่ อความผันแปรของผลตอบแทนจากการดาเนิน งานของกิจการซึ่ งมี
โครงสร้ างเฉพาะตัว เนื่ องจากสัญญาแลกเปลี่ ยนความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ได้ โอนความ
ผั น แปรไปให้ แก่ กิ จ การซึ่ งมี โ ครงสร้ างเฉพาะตั ว แล้ ว แทนที่ จะรั บ เอาความผั น แปรของ
ผลตอบแทนของกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวนั้น

ข้อมู ลทางการเงินโดยสรุปสาหรับบริษทั ย่อย การร่ วมค้าและบริษทั ร่ วม (ย่อหน้าที่ 12
และ 21)
ข10

ข11
ข12

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อ มูลสาหรั บบริ ษัทย่อยแต่ละรายที่ มีส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมที่ มี
สาระสาคัญต่อกิจการที่ เสนอรายงานดังต่อไปนี้
ข10.1 เงินปันผลที่ จ่ายให้ กบั ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม
ข10.2 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปเกี่ ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน กาไรหรือขาดทุน และกระแสเงินสด
ของบริ ษั ทย่ อย ที่ สามารถท าให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงิ นเข้ าใจถึ งส่ วนได้ เสี ยในกิจกรรมและ
กระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่ เป็ นของส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม ตัวอย่างของ
ข้ อมู ล ดั ง กล่ า วอาจรวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากั ด อยู่ เ พี ย งสิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย น สิ น ทรั พ ย์
ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน รายได้ กาไรหรือขาดทุน และกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม เป็ นต้ น
ข้ อมู ล ทางการเงิ น โดยสรุ ป ตามที่ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ ข10.2 ต้ องแสดงด้ วยจ านวนก่ อ น
การตัดรายการระหว่างกัน
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังต่อไปนี้สาหรับการร่วมค้ าและบริษัทร่วมแต่ละรายที่ มีสาระสาคัญต่อ
กิจการที่ เสนอรายงาน
ข12.1 เงินปันผลรับจากการร่วมค้ าหรือจากบริษัทร่วม
ข12.2 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปสาหรั บการร่ วมค้ าหรื อบริ ษัทร่ วม (ดูย่อหน้ าที่ ข14 และ
ข15) ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงรายการดังต่อไปนี้
ข12.2.1 สินทรัพย์หมุนเวียน
ข12.2.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ข12.2.3 หนี้สนิ หมุนเวียน
ข12.2.4 หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
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ข13

ข14

ข15

ข12.2.5 รายได้
ข12.2.6 กาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนื่ อง
ข12.2.7 กาไรหรือขาดทุนหลังภาษีจากการดาเนินงานที่ ยกเลิก
ข12.2.8 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
ข12.2.9 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
นอกเหนื อจากการเปิ ดเผยข้ อ มูลทางการเงินโดยสรุ ปที่ กาหนดในย่ อหน้ าที่ ข12 กิจการต้ อง
เปิ ดเผยจานวนเงินของรายการดังต่อไปนี้สาหรับการร่วมค้ าแต่ละรายที่ มีสาระสาคัญต่อกิจการที่
เสนอรายงาน
ข13.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ รวมอยู่ในรายการในย่อหน้ าที่ ข12.2.1
ข13.2 หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น และประมาณการ
หนี้สนิ ) ที่ รวมอยู่ในรายการในย่อหน้ าที่ ข12.2.3
ข13.3 หนี้สนิ ทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อนื่ และประมาณการ
หนี้สนิ ) ที่ รวมอยู่ในรายการในย่อหน้ าที่ ข12.2.4
ข13.4 ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ข13.5 รายได้ ดอกเบี้ย
ข13.6 ค่าใช้ จ่ายดอกเบี้ย
ข13.7 ค่าใช้ จ่ายหรือรายได้ ภาษีเงินได้
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปที่ แสดงตามย่อหน้ าที่ ข12 และ ข13 ต้ องเป็ นจานวนเงินที่ รวมอยู่ใน
งบการเงิน ของการร่ ว มค้ า หรื อ บริ ษั ทร่ วมที่ จั ดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
(ซึ่ งไม่ใช่เพี ยงแค่ส่วนแบ่ งของกิจการในการร่ วมค้ าหรื อบริ ษัทร่ วมดังกล่ าว) ในกรณีทกิี่ จการ
บัน ทึก บัญ ชี ส่วนได้ เสียของกิจ การในการร่ วมค้ า หรื อบริ ษัทร่ วมโดยใช้ วิ ธีส่วนได้ เสีย กิจการ
จะต้ องปฏิบัติดังนี้
ข14.1 จานวนที่ รวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้ าหรือบริษัทร่ วมที่ จั ดทาขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินนั้น ต้ องได้ รับการปรับปรุงเพื่ อให้ สะท้ อนถึงรายการปรับปรุงที่
ได้ จั ด ท าขึ้ นโดยกิจ การเพื่ อการบั น ทึก บั ญ ชี ต ามวิ ธีส่ ว นได้ เ สีย เช่ น การปรั บ ปรุ ง
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือ และการปรับปรุงเกี่ ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชี
ข14.2 กิจการต้ องแสดงการกระทบยอดรายการระหว่างข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้ เสียของกิจการในการร่วมค้ าหรือบริษัทร่วม
ในกรณีดังต่อไปนี้ กิจการอาจแสดงข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ ข12 และ
ข13 โดยยึดถืองบการเงินของการร่วมค้ าหรือบริษัทร่วมได้ หาก
ข15.1 กิจการวัดมูลค่าส่วนได้ เสียของกิจการในการร่วมค้ าหรือบริษัทร่วมด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
และการร่วมค้ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
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ข16

ข17

ข15.2 การร่ ว มค้ า หรื อ บริ ษั ท ร่ ว มนั้ น ไม่ ไ ด้ จั ด ท างบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการจัดทางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติหรือต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายที่ เกินควร
ในกรณีดังกล่าว กิจการต้ องเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ทใี่ ช้ ในการจัดเตรียมข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
กิจการต้ องเปิ ดเผยมูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้ เสียของกิจการในการร่วมค้ าหรือบริษัทร่วม
แต่ ละรายที่ ไม่ มีสาระสาคัญ ซึ่ งกิจการบั น ทึกบั ญ ชี ตามวิ ธีส่วนได้ เสีย นอกจากนี้ กิจการต้ อ ง
เปิ ดเผยจานวนรวมของส่วนแบ่งของกิจการในการร่ วมค้ าหรือบริษัทร่ วมในรายการดังต่อไปนี้
แยกจากกัน
ข16.1 กาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานต่อเนื่ อง
ข16.2 กาไรหรือขาดทุนหลังภาษีจากการดาเนินงานที่ ยกเลิก
ข16.3 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
ข16.4 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ทั้งนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับการร่วมค้ าและบริษัทร่วมแยกจากกัน
เมื่ อส่วนได้ เสียของกิจการในบริ ษัทย่อย ในการร่ วมค้ า หรือในบริ ษัทร่ วม (หรื อส่วนหนึ่ งของ
ส่วนได้ เสียของกิจการในการร่ วมค้ า หรือในบริษัทร่ วม) ซึ่ งได้ ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถืี่ อไว้
เพื่ อขาย (หรื อกลุ่ มสินทรั พย์ที่จะจาหน่ าย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้ เพื่ อขายและการดาเนินงานที่ ยกเลิก (เมื่ อ
มีการประกาศใช้ ) กิจการไม่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปสาหรับบริษัทย่อย การร่วมค้ า
หรือบริษัทร่วมนั้นตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ ข10 ถึง ข16

ภาระผูกพันสาหรับการร่วมค้า (ย่อหน้าที่ 23.1)
ข18

ข19

กิจการต้ องเปิ ดเผยภาระผูกพั นทั้งหมดที่ กิจการมีแต่ยังไม่ได้ รับรู้ ณ วันที่ ที่ รายงาน (รวมถึง
ส่วนแบ่งของกิจการในภาระผูกพันที่ มีร่วมกันกับผู้ลงทุนรายอื่ นที่ มีการควบคุมร่วมในการร่วมค้ า)
ซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของกิจการในการร่วมค้ า ทั้งนี้ ภาระผูกพัน หมายถึง ภาระที่ อาจทาให้
กิจการต้ องสูญเสียกระแสเงินสดหรือทรัพยากรอื่ นไปในอนาคต
ภาระผูกพันที่ ยังไม่ได้ รับรู้ทอาจท
ี่
าให้ กิจการต้ องสูญเสียกระแสเงินสดหรือทรั พยากรอื่ นไปใน
อนาคตนั้นรวมถึงรายการดังต่อไปนี้
ข19.1 ภาระผูกพันที่ ยังไม่ได้ รับรู้จากการที่ จะต้ องให้ การสนับสนุ นเงินทุนหรือทรัพยากรอื่ น
อันเนื่ องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น
ข19.1.1 ข้ อตกลงหรือสัญญาเข้ าซื้อการร่ วมค้ า (ตัวอย่างเช่น กาหนดให้ กิจการต้ อง
สนับสนุนเงินทุนตามระยะเวลาที่ กาหนด)
ข19.1.2 โครงการที่ ต้องใช้ ทุนสูงซึ่ งดาเนินการโดยการร่วมค้ า
ข19.1.3 ภาระผูกพันในการซื้อโดยไม่มีเงื่ อนไขซึ่ งอุปกรณ์ สินค้ า หรือบริการที่ กิจการ
ได้ ผูกมัดที่ จะซื้อจากหรือในนามของการร่วมค้ า
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ข20

ข19.1.4 ภาระผูกพันที่ ยังไม่ได้ รับรู้จากการที่ จะต้ องให้ กู้ยืมเงินหรือให้ การสนับสนุ น
ด้ านการเงินอื่ นแก่การร่วมค้ า
ข19.1.5 ภาระผูกพั นที่ ยังไม่ได้ รับรู้จากการที่ จะต้ องให้ ทรั พยากรอื่ นแก่การร่ วมค้ า
เช่น สินทรัพย์หรือบริการ
ข19.1.6 ภาระผู กพั น อื่ นๆ ที่ ยังไม่ได้ รั บ รู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การร่ วมค้ า ซึ่ งไม่สามารถ
ยกเลิกได้
ข19.2 ภาระผู ก พั น ที่ ยังไม่ ได้ รั บ รู้ จากการที่ ต้ องซื้อส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ า ของ (หรื อ
ส่วนหนึ่ งของส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของ) ในการร่ วมค้ าจากบุคคลหรือกิจการอื่ น
หากเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคต
ข้ อ ก าหนดและตั ว อย่ า งในย่ อ หน้ าที่ ข18 และ ข19 แสดงให้ เห็ น ถึ ง การเปิ ดเผยข้ อมู ล
บางลักษณะตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

ส่วนได้เสียในกิจการซึ่ งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม (ย่อหน้าที่
24 ถึง 31)
กิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัว
ข21

ข22

ข23

กิจการซึ่ งมี โครงสร้ างเฉพาะตั ว คื อ กิจการที่ ถู กออกแบบมาเพื่ อให้ สิทธิในการออกเสียงหรื อ
สิทธิอื่นใดซึ่ งมีลัก ษณะคล้ า ยคลึ งกันไม่ ได้ เป็ นปั จจั ยหลั กในการกาหนดว่ า ใครเป็ นผู้ควบคุ ม
กิจการ เช่น กาหนดให้ สทิ ธิในการออกเสียงเกี่ ยวข้ องกับงานด้ านการบริหารเท่านั้น ส่วนกิจกรรม
ที่ เกี่ ยวข้ องจะถูกกาหนดโดยข้ อตกลงตามสัญญา
กิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวมักมีลักษณะหรือคุณสมบัติดังต่อไปนี้ท้งั หมดหรือเพียงบางส่วน
ข22.1 มีกจิ กรรมที่ จากัด
ข22.2 มีวัตถุประสงค์ที่แคบและระบุไว้ อย่างชัดเจน เช่ น เพื่ อทาให้ การเช่ าได้ รับประโยชน์
ด้ านภาษีอากรสูงสุด เพื่ อดาเนินกิจกรรมด้ านการวิจัยและพัฒนา เพื่ อจัดหาแหล่งทุน
หรื อเงินทุนให้ กับกิจการ หรื อเพื่ อหาโอกาสในการลงทุนให้ กับผู้ลงทุนโดยการโอน
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ เกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์ของกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว
นั้นไปยังผู้ลงทุน
ข22.3 มี ทุ น ในจ านวนที่ ไม่ เ พี ย งพอที่ จะท าให้ กิจ การซึ่ งมี โ ครงสร้ า งเฉพาะตั ว นั้ น ด าเนิ น
กิจกรรมของตนได้ หากปราศจากการสนับสนุนทางการเงินเพิ่ มเติม
ข22.4 มีการจัดหาเงินในรูปแบบของการออกตราสารที่ อ้างอิงกับสัญญาต่างๆ ให้ แก่ผ้ ูลงทุน
ซึ่ งทาให้ เกิดการกระจุกตัวของความเสี่ ยงด้ านเครดิตและด้ านอื่ นๆ (กลุ่ม (tranches))
ตัวอย่างของกิจการที่ ถือว่าเป็ นกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว มีดังนี้
ข23.1 กิจการเพื่ อการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (securitisation vehicles)
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ข23.2 กิจการที่ จัดหาเงินโดยมีสนิ ทรัพย์หนุนหลัง (asset-backed financings)
ข23.3 กองทุนเพื่ อการลงทุนบางประเภท
กิจการที่ ถูกควบคุมโดยสิทธิในการออกเสียงไม่ถือว่าเป็ นกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว เพียง
ด้ วยเหตุทวี่ ่ากิจการนั้นได้ รับเงินทุนจากบุคคลที่ สามเนื่ องจากการปรับโครงสร้ างกิจการ
ลักษณะของความเสี่ยงจากการมีส่ ว นได้เ สี ยในกิจการซึ่ งมี โ ครงสร้างเฉพาะตัว ซึ่ งไม่ ไ ด้
รวมอยู่ในงบการเงินรวม (ย่อหน้าที่ 29 ถึง 31)

ข25
ข26

นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 29 ถึง 31 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เพิ่ มเติมที่ จาเป็ นเพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ กล่าวในย่อหน้ าที่ 24.2
ต่อ ไปนี้ เป็ นตัวอย่ า งของข้ อ มู ลเพิ่ มเติมที่ อาจจาเป็ นสาหรั บ การประเมิน ความเสี่ ยงที่ กิจการ
มีฐานะเปิ ดต่อการมีส่วนได้ เสียในกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์แวดล้ อมที่ เกี่ ยวข้ อง
ข26.1 เงื่ อนไขของข้ อตกลงที่ กาหนดให้ กิจการต้ องให้ การสนับสนุ นด้ านการเงินแก่กิจการ
ซึ่ งมี โ ครงสร้ า งเฉพาะตั ว ซึ่ งไม่ ไ ด้ ร วมอยู่ ใ นงบการเงิ น รวม (เช่ น ข้ อ ตกลงการให้
สภาพคล่ อ งทางการเงิ น หรื อ ภาระผู ก พั น ที่ จะต้ อ งซื้ อสิ น ทรั พ ย์ จ ากกิ จ การซึ่ งมี
โครงสร้ างเฉพาะตั ว หรื อ ที่ จะต้ องให้ การสนั บ สนุ น ด้ านการเงิ น หากอั น ดั บ
ความน่าเชื่ อถือลดลงถึงระดับหนึ่ ง เป็ นต้ น) และรวมถึงข้ อมูลดังต่อไปนี้
ข26.1.1 คาอธิบายของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ แวดล้ อมที่ อาจทาให้ กิจการที่ เสนอ
รายงานนั้นมีฐานะเปิ ดต่อการขาดทุน
ข26.1.2 มีเงื่ อนไขซึ่ งจากัดภาระผูกพันดังกล่าวหรือไม่
ข26.1.3 มีบุคคลหรือกิจการอื่ นที่ ให้ การสนับสนุนด้ านการเงินอีกหรือไม่ ซึ่ งในกรณีที่
มีบุคคลหรือกิจการอื่ นให้ การสนับสนุนอยู่ จะต้ องพิจารณาว่าภาระผูกพันใน
การสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น ของกิจ การที่ เสนอรายงานได้ รั บ การจั ด ลาดั บ
อย่างไรเมื่ อเปรียบเทียบกับการสนับสนุนจากบุคคลหรือกิจการอื่ น
ข26.2 ผลขาดทุ น ของกิจ การซึ่ งเกิดขึ้ นในระหว่ า งรอบระยะเวลารายงานซึ่ งเกี่ ยวข้ อ งกับ
ส่วนได้ เสียของกิจการในกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
ข26.3 ประเภทของรายได้ ที่กิจการได้ รับในระหว่ างรอบระยะเวลารายงานอัน เนื่ องมาจาก
ส่วนได้ เสียของกิจการในกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
ข26.4 กิจ การต้ อ งแบกรั บ ขาดทุ น ของกิจ การซึ่ งมี โครงสร้ า งเฉพาะตัว ซึ่ งไม่ ไ ด้ ร วมอยู่ ใ น
งบการเงิ นรวมก่อ นบุคคลหรื อกิจการอื่ นหรื อไม่ จานวนขาดทุน สูงสุดที่ กิจการต้ อง
แบกรับ และให้ แสดงลาดับที่ และจานวนขาดทุนที่ อาจต้ องแบกรับโดยผู้อนซึ่
ื่ งมีส่วนได้
เสียในลาดับที่ ต่ากว่าส่วนได้ เสียของกิจการในกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัว ซึ่ งไม่ได้
รวมอยู่ในงบการเงินรวม (หากเกี่ ยวข้ อง)
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ข26.5 ข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับข้ อตกลงการให้ สภาพคล่อง การคา้ ประกัน หรือภาระผูกพันอื่ นที่ มี
กับบุคคลภายนอก ที่ อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมหรือความเสี่ ยงของส่วนได้ เสีย
ของกิจการในกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวม
ข26.6 ความยุ่ งยากที่ กิจ การซึ่ งมีโครงสร้ า งเฉพาะตัวซึ่ งไม่ ได้ ร วมอยู่ ในงบการเงิน รวมได้
ประสบจากการจัดหาเงินให้ กบั กิจกรรมของกิจการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
ข26.7 รูปแบบของการจั ดหาเงินทุนของกิจการซึ่ งมีโครงสร้ างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้ รวมอยู่ใน
งบการเงินรวม (เช่ น ตราสารหนี้พาณิชย์ หรือตั๋วเงินระยะปานกลาง) และอายุของ
เงินทุนโดยเฉลี่ ย ข้ อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงการวิเคราะห์อายุของสินทรัพย์และเงินทุน
ของกิจ การซึ่ งมีโครงสร้ า งเฉพาะตั วซึ่ งไม่ ไ ด้ ร วมอยู่ ในงบการเงิ น รวม หากกิจการ
ดังกล่าวใช้ แหล่งเงินทุนระยะสั้นเพื่ อจัดหาสินทรัพย์ทมี่ ีอายุยาว
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ภาคผนวก ค
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่งมีความเทียบเท่ากับส่วนอื่ น
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงการเปลี่ยนแปลง
ค1

ค1ก
ค1ข

ค1ค

ค1ง

กิ จ การต้ องปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กั บ งบการเงิ น ส าหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการ
นาไปใช้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
กิจการที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุน (ที่ ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรั บปรุ ง
2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ ส่ ว นได้ เ สีย ในกิ จ การอื่ น และมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 2
ภาคผนวก ก และเพิ่ มย่ อ หน้ า ที่ 9ก ถึ ง 9ข 19ก ถึ ง 19ช 21ก และ 25ก ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ ยวกั บส่ วนได้ เสี ย
ในกิจการอื่ น กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่ าวสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการนาไปใช้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงนี้และถือปฏิบัติตามการปรับปรุงทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้ องกับ กิจการที่ดาเนิน
ธุรกิจด้านการลงทุนพร้ อมกัน
ข้อยกเว้นในการจัดทางบการเงินรวมสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุน (ที่ ปรับปรุงใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บที่ 10 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง งบการเงิ นรวม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับ ส่วนได้
เสียในกิจการอื่ น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
และการร่ ว มค้ า ท าให้ เ กิด การปรั บ ปรุ ง ย่ อ หน้ า ที่ 6 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่ น กิจการ
ต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อ หลั ง วั น ที่
1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุ ญาตให้ กิจการนาไปใช้ ก่อนวันที่ มี ผลบังคับใช้ หากกิจการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับ
ส่วนได้ เสียในกิจการอื่ นนี้ มีการเพิ่ มย่อหน้ าที่ 5ก และปรับปรุงย่อหน้ าที่ ข17 กิจการต้ องปฏิบัติ
26

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

ค2
ค2ก
ค2ข

ตามการปรั บ ปรุ ง นี้ โดยใช้ วิ ธี ป รั บ ย้ อนหลั ง ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิ ด พลาด (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ ก าหนดในย่อหน้ าที่ 24 ถึง 31 และแนวทางปฏิบัติ ในย่ อหน้ าที่ ข21 ถึง
ข26 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่จาเป็ นต้ องใช้ กับงวดที่ แสดงอยู่ก่อนหน้ า
รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

การอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้)
ค3

หากกิจ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ มาถือปฏิบัติแต่ ยังไม่ได้ นามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ น (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) มาถื อปฏิบั ติ
การอ้ างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อ
มีการประกาศใช้ ) ให้ หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่ า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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