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มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ�มของ PACK 5 เป�นมาตรฐานท่ีเก่ียวข�องกับ

การจัดทํางบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ วิธีการบัญชีเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทย�อย

การร�วมการงานและบริษัทร�วม ตลอดจนการเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนดังกล�าว

หลักการสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ�มของ PACK 5 มุ�งเน�นถึงการ

พิจารณาความหมายของการควบคุม การควบคุมร�วม และการมีอิทธิพลอย�างมีนัยสําคัญ

เพื่อประกอบการพิจารณาว�าควรนํางบการเงินใดมารวมไว�ในการจัดทํางบการเงินรวมของ

กลุ�มกิจการ ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับเงินลงทุนแต�ละประเภท ซึ่งข�อกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ�มของ PACK 5 มีวัตถุประสงค�หลักในการแก�ป�ญหา

ในอดีตเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่หลากหลายในการตัดสินใจว�าควรนํางบการเงินของกิจการใดมา

จัดทํางบการเงินรวม นอกจากน้ี การออกข�อกําหนดใหม�เกี่ยวกับการจัดประเภทและวิธีการ

บัญชีเก่ียวกับเงินลงทุนในการร�วมการงาน รวมถึงการปรับปรุงข�อกําหนดเกี่ยวกับการเป�ดเผย

ข�อมูลเก่ียวกับเงินลงทุนบริษัทย�อย การร�วมการงานและบริษัทร�วม เพื่อเป�นบรรทัดฐาน

บทคัดย�อ
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เดียวกันในการแสดงรายการและเป�ดเผยข�อมูลอันเป�นประโยชน�ในการเพิ่มคุณสมบัติด�านการเปรียบเทียบกันได�ของ

งบการเงิน การส�งเสริมความโปร�งใส และความเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเงิน เนื่องจาก

ข�อมูลดังกล�าวเป�นประโยชน�โดยตรงในการคาดการณ�เก่ียวกับผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน รวมถึงช�วย

ส�งเสริมประสิทธิภาพในการประมาณผลกําไรและกระแสเงินสดจากการลงทุนได�อีกด�วย

คําสําคัญ: การควบคุม เงินลงทุนในบริษัทย�อย การจัดทํางบการเงินรวม

IFRSs called “PACK 5” are financial reporting standards directly involve with preparation and 

presentation of consolidated financial statements, separate financial statements, accounting methods for 

investments in subsidiaries, investments in joint arrangements, investments in associates and also the 

related disclosure. The main focus of PACK 5 financial reporting standards is about definition of control, 

jointly control and significant influence crucial for decision making about which entities to be included 

in consolidated financial statements of the entire group. In addition, the standards also indicate 

requirements about appropriate accounting methods for each type of investments in other entities. The 

main objective of PACK 5 is to resolve problems occurring from inconsistencies in preparation and 

presentation of consolidated financial statements. Hence, there is now only one single model of 

consolidation and the requirements regarding classification and accounting methods for interests in joint 

arrangements are revised. Changes in core concepts and the disclosure requirements of investments 

in subsidiaries, investments in associates and investments in joint arrangements obviously enhance 

consistency, comparability, transparency and relevance of financial reporting. Moreover, the increasing 

of number of information in financial reporting directly resulting from the revised standards provide main 

supports to estimation of risks and return in investments. Undoubtedly, more meaningful information 

regarding investments in other entities improves effectiveness in forecasting earnings and cash flows 

from investments dramatically.

Keywords: Control, Investments in Subsidiaries, Consolidation
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หลักการสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ�มของ PACK 5

ในป พ.ศ. 2557 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของประเทศไทยไดรับการปรับปรุงใหมีความเปนปจจุบัน
เทียบเทา 2013 Edition of the Bound Volume of 
IFRSs ซึ่งรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุม
ของ PACK 5 อันประกอบดวยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทั้งหมด 5 ฉบับ ไดแก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
เงินลงทุนในบริษัทรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 11 และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 12 เรื่อง การเป ดเผยขอมูลส วนได เสียของ
กิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไดรับการ
จัดทําข้ึนจาก 2013 Edition of the Bound Volume 
of IFRSs ฉบับที่เปน Red Book ซึ่งหมายถึง มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว  างประเทศที่ รวมการ
เปลี่ยนแปลงในขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทั้งหมด ทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ถึงวันกําหนดใหมีผลบังคับใชแลว และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ยังไมถึงวันท่ีกําหนดใหมี
ผลบังคับใช ไมวา ณ เวลาท่ีมีการจัดพิมพมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศฉบับรวมเลม (Bound 
Volume) จะถึงวันที่มีผลบังคับใชของขอกําหนดที่มีการ
เปล่ียนแปลงดังกล าวแล วหรือยัง ในขณะที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่เปน Blue 
Book นั้น หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว  า งประเทศฉบับรวมเล ม ท่ี รวมเอา เฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงในขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทั้งหมดมีผลบังคับใชแลวเทาน้ัน

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
(International Accounting Standard Board: IASB) 
กลาวถึงมาตรฐานในกลุ มนี้ว าเปนมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินในกลุมที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียในกิจการอื่น

ไมวาจะเปนการลงทุนในลักษณะที่ผูลงทุนมีอํานาจควบคุม
แตเพียงผูเดียว มีอํานาจควบคุมรวม หรือมีอิทธิพลอยาง
มีสาระสําคัญ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเงินลงทุน
ดังกลาว ซึ่งในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใน
กลุมนี้ไปใชจําเปนตองนําไปใชพรอมกันท้ัง 5 ฉบับ และ
มีลําดับขั้นในการพิจารณาดังนี้

ลําดับแรกใหกิจการพิจารณาวาในการลงทุนครั้งนี้
กิจการมีอํานาจควบคุมแตเพียงผูเดียว (Control Alone) 
หรือไม ซึ่งการมีอํานาจควบคุมแตเพียงผูเดียวดังกลาวจะ
สงผลใหกิจการท่ีไปลงทุนมีฐานะเปนบริษัทยอยของกิจการ 
ดังนั้น ในกรณีที่กิจการมีอํานาจควบคุมแตเพียงผู เดียว
ใหกิจการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมตามขอกําหนด
ของ IFRS 10 เรื่อง งบการเงินรวม รวมทั้งเปดเผยขอมูล
ตามขอกําหนดของ IFRS 12 เร่ือง การเปดเผยขอมูล
สวนไดเสียของกิจการอื่น

แตหากการลงทุนครั้งนี้ไมเปนเหตุใหกิจการมีอํานาจ
ควบคุมแต เพียงผู  เดียว กิจการควรพิจารณาตอไปว า
กิจการมีการควบคุมรวม (Joint Control) หรือไม หากใช
กิจการตองพิจารณาวาการลงทุนที่กอใหเกิดอํานาจควบคุม
ร วมดังกล าวถือเป นการร วมการงานประเภทใดตาม
ขอกําหนดของ IFRS 11 เร่ือง การรวมการงาน ระหวาง
การดําเนินงานรวมกัน (Joint Operation) และการรวมคา 
(Joint Venture) เพราะประเภทของการรวมการงานจะ
สงผลกระทบตอวิธีการบัญชีที่เลือกใช กลาวคือ หากเปน
การรวมการงานประเภทกิจการรวมคา (Joint Venture) 
IFRS 11 มีขอกําหนดใหกิจการผูลงทุนรับรู และนําเสนอ
รายการคาเกี่ยวกับเงินลงทุนในการรวมการงานดังกลาว

โดยใชวิธีสวนไดเสีย ในขณะที่หากกิจการจัดประเภทการ
ร วมการงานดังกล าวว าเป นร วมการงานประเภทการ
ดําเนินงานรวมกัน (Joint Operation) IFRS 11 จะมี
ขอกําหนดใหกิจการผูลงทุนรับรู และนําเสนอรายการคา
เกี่ยวกับเงินลงทุนในการรวมการงานดังกลาว โดยการรับรู
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเก่ียวของกับสวนไดเสียของกิจการใน
การดําเนินงานรวมกัน ทั้งนี้ IFRS 12 เรื่อง การเปดเผยDo
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ขอมูลสวนไดเสียของกิจการอื่น มีหลักการสําคัญอยูที่การ
กําหนดใหกิจการผูลงทุน (Investor) ตองเปดเผยขอมูลท่ี
จะชวยสนับสนุนการประเมินผลกระทบทางการเงินของ
ความสัมพันธระหวางกิจการที่เสนอรายงานและกิจการอื่น 
ซึ่งมีสวนชวยยกระดับการเปดเผยขอมูลทางการเงินใหมี
คุณภาพสูงขึ้น และเพิ่มคุณคาของการเปดเผยขอมูลใน
รายงานทางการเงินท่ีมีตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใช
งบการเงินไดอยางมาก

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินในกลุ�ม PACK 5

สาเหตุหลักสํา คัญประการหนึ่ งที่ คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศไดกําหนดใหมี 
IFRS 10: Consolidation ขึ้นมา เปนเพราะปญหาท่ีเกิด
จากความสับสนและความไมสมํ่าเสมอในการพิจารณาวา
ควรจะนําบริษัทใดมาจัดงบการเงินรวมหรือไม นั่นก็เปน
เพราะวา IAS 27: Separate Financial Statements 
และ SIC 12 SIC 12 Consolidation – Special Purpose 
Entities กําหนดเงื่อนไขในการพิจารณาจัดทํางบการเงินรวม
ไวแตกตางกัน

IAS 27 กําหนดนิยามของการควบคุมไววาหมายถึง 
ความสามารถในการกําหนดนโยบายการเงินและการ
ดําเนินงาน ซึ่งเปนหลักการที่ใชไดกับสถานการณทั่ว ๆ  ไป
ในการพิจารณาวาจะนําบริษัทใดมาจัดทํางบการเงินรวม
หรือไม

ในขณะที่ SIC 12 กําหนดนิยามของการควบคุมโดย
พิจารณาจากความสามารถในการควบคุมผลตอบแทน 
(Return) และความเสี่ยง (Risk) ในกิจการที่ไดรับการลงทุน 
(Investee) ซึ่งข อกําหนดของ SIC 12 กําหนดใหใช
เฉพาะกรณีที่กิจการที่ไดรับการลงทุนมีสถานะเปนกิจการที่
ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ(SPE-Specific Purposed 
Entities)

ในทางปฏิบัติ ผูที่เกี่ยวของมักขาดความรูความเขาใจ
หรือตัดสินใจไมถูกเกี่ยวกับการพิจารณาวากิจการใดถือเปน

กิจการท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ไมวาจะเกิดจาก
ความไมชัดเจนของตัวมาตรฐานเอง หรือเกิดจากรายการ
ที่จัดโครงสรางไวลวงหนา ทําใหเกิดความสับสนในการนํา
ขอกําหนดของ IAS 27 และ SIC 12 ไปปฏิบัติ กลาวคือ 
สับสนว าเ ม่ือใดถือว าเป นกรณีทั่วไปท่ีควรปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของ IAS 27 และเมื่อใดท่ีถือเปนกรณีที่ไปลงทุน
ในกิจการที่ตั้งข้ึนมาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งควรปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของ SIC 12 ดังนั้น จึงสงผลใหกิจการมีวิธี
ปฏิบัติที่แตกตางกันเก่ียวกับการตัดสินใจวาจะนํางบการเงิน
ของกิจการใดมารวมไวในการจัดทํางบการเงินรวมของกิจการ
แมจะเปนสถานการณที่มีขอเท็จจริงไมแตกตางกัน ซึ่งสงผล
ใหการรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
การเปล่ียนแปลงในสวนของเจาของ ตลอดจนกระแสเงินสด
ของกลุมกิจการมีความแตกตางกันอยางมากเมื่อเปรียบเทียบ

ระหวางกรณีที่งบการเงินรวมของกลุมกิจการรวมหรือไมรวม
ผลกระทบจากรายงานทางการเงินของกิจการผูไดรับการ
ลงทุน ดังนั้น จึงสงผลใหเกิดสถานการณที่มีการนําเสนอ
รายงานทางการเงินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในขณะท่ี
ขอเท็จจริงหรือเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของไมมีความ
แตกตางกัน การเกิดขึ้นของสถานการณดังกลาวยอมสง
ผลเสียตอผูใชงบการเงินอยางหลีกเลี่ยงไมได

นอกจากปญหาในการนํานิยามของการควบคุมมา
พิจารณาใชในสถานการณตาง ๆ  ดังกลาวขางตนแลว IAS 
27 ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติ
ในกรณีที่ผู ลงทุนมีอํานาจควบคุมโดยปราศจากสิทธิในการ
ออกเสียงสวนใหญ และกรณีรูปแบบความสัมพันธของ
กิจการผู ลงทุนและกิจการที่ไดรับการลงทุนมีลักษณะของ
ตัวการและตัวแทน ดังนั้น ในหลาย ๆ  ครั้ง จึงพบวากิจการ
ที่นําเสนอรายงานตัดสินใจเลือกใชวิธีการบัญชีที่แตกตางกัน 
แมรูปแบบการลงทุนและความสัมพันธระหวางกิจการผูลงทุน
และกิจการผูไดรับการลงทุนจะเหมือนกันก็ตาม เหตุการณ
ในลักษณะน้ีสงผลใหเกิดการบ่ันทอนคุณภาพของงบการเงิน
โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติดานการเปรียบเทียบ
กันได และในหลาย ๆ  ครั้ง ความไมชัดเจน และการปฏิบัติDo
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ที่ไมสมํ่าเสมอเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะรวมหรือไมรวม
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสวนของ
ผูถือหุนและกระแสเงินสดของกิจการใดไวในงบการเงินรวม
ของกลุมกิจการ เปนการเปดโอกาสใหมีการตกแตงตัวเลข
ทางบัญชี เชน อาจมีการรับรูกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงไวใน
กําไรหรือขาดทุน หรือการไมนําผลขาดทุนบางสวนมารวม
แสดงไวในผลการดําเนินงานรวมของกิจการ เปนตน

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจึงไดออก 
IFRS 10: Consolidation ซึ่งเปนมาตรฐานการรายงาน
ทางการ เ งินที่ มี ลั กษณะเป นมาตรฐาน ท่ีอิ งหลักการ 
(Principles-based) โดยระบุขอกําหนดในการพิจารณาวา
กิจการผูลงทุน (Investor) มีอํานาจควบคุมในกิจการท่ี
ไดรับการลงทุน (Investee) หรือไม โดยกิจการสามารถ
นําหลักการเกี่ยวกับการควบคุมไปใช ในการพิจารณา
สถานการณตาง  ๆ  ไดอยางสมํ่าเสมอทุกสถานการณวา
จําเปนตองมีการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมหรือไม 
อยางไร

จึงอาจกลาวไดว าเหตุผลหลักในการเปล่ียนแปลง
ขอกําหนดเก่ียวกับความหมายของการควบคุมที่เคยกลาวถึง
ไวใน IAS 27 จนเปนสาเหตุหลักประการหนึ่งทําใหมีการ
เปล่ียนชื่อของ IAS 27 จากเดิม Consolidated and 
Separate Financial Statements มาเปน IAS 27 
Separate Financial Statements และเกิดมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหมขึ้นมา ไดแก IFRS 10 
Consolidated Financial Statements นั้นเกิดจาก
ปญหาความหลากหลายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํา
งบการเงินรวมตามขอกําหนดของ IAS 27 เปนเพราะวา 
นิยามของการควบคุมแบบเดิมซึ่งถูกกําหนดไวทั้งใน IAS 27 
(ฉบับเดิม) Consolidated and Separate Financial 
Statements และ SIC 12 Consolidation – Special 
Purpose Entities นั้น เปนนิยามที่ไมสามารถนําไปใช
อยางสมํ่าเสมอไดในทุกกรณี แตมักจะมีขอยกเวนท่ีตอง
นํามาพิจารณาประกอบวาเมื่อใดควรใชนิยามของการควบคุม
ตามขอกําหนดของ IAS 27 (ฉบับเดิม) Consolidated and 

Separate Financial Statements
IFRS 10: Consolidation มีข อกําหนดท่ีสําคัญ

เก่ียวกับการพิจารณาวาควรนํารายงานทางการเงินของ
กิจการใดมาจัดทํางบการเงินรวม โดยกําหนดนิยามของ
การควบคุมไว ว  าการควบคุมมีองค ประกอบท่ีสํา คัญ
สามประการ ไดแก (1) อํานาจเหนือกิจการที่ไปลงทุน
(2) สิทธิ โอกาสในการไดรับผลตอบแทนผันแปรจากกิจการ 
(3) ความสามารถในการใชอํานาจท่ีจะสงผลกระทบตอ
ผลตอบแทนของกิจการที่ไปลงทุน ทั้งนี้ IFRS นั้น ถือเปน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีลักษณะเปนมาตรฐาน
ที่อิงหลักการ (Principles-based) ในขณะที่ IAS 27
และ SIC 12 เปนมาตรฐานที่มีลักษณะคอนขางไปทาง
มาตรฐานท่ีอิงเกณฑ (Rules-based) เนื่องจากมีขอกําหนด
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณเฉพาะเจาะจงที่จะใหอนุญาต
ใหนําขอกําหนดดังกลาวไปปฏิบัติ เปนสาเหตุใหเกิดการ
ตกแต งตัวเลขในงบการเงินโดยใช รายการที่มีการจัด
โครงสรางไวลวงหนา

นอกจากนี้ IFRS 10 ยังมีขอกําหนดสําหรับสถานการณ
ที่คอนขางยากในการประเมินวามีการควบคุมหรือไม ซึ่ง
ครอบคลุมถึงกรณีที่มีลักษณะเฉพาะหลายกรณี เชน กรณี 
(Potential Voting Right) ความสัมพันธในลักษณะของ
ตัวการตัวแทน (Agency Relationships) การควบคุมของ
กิจการท่ีมีลักษณะเฉพาะ เชน สถานการณที่สิทธิในการ
ออกเสียงไมไดเปนปจจัยหลักในการระบุวามีการควบคุม
หรือไม อยางไรก็ดี เนื้อหาในสวนท่ีเกี่ยวกับขอกําหนด
ดานบัญชีและข้ันตอนในการจัดทํางบการเงินรวมยังคง
เหมือนเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากขอกําหนดเดิม
ที่เคยกําหนดไวใน IAS 27 ในขณะท่ี IAS 27 ไดถูก
เปลี่ยนช่ือจากเดิม IAS 27 Consolidated and Separate 
Financial Statements ไปเปน IAS 27 Separate 
Financial Statements เพราะมีการตัดทอนเน้ือหา
เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมออกไปแสดงไวใน IFRS 10 
Consolidation ในขณะท่ี SIC 12 Consolidation - 
Special Purpose Entities ไดรับการยกเลิกไปDo
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บทความวิชาการ

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของ IAS 27 Consolidated 

and Separate Financial Statements และ SIC 12 
Consolidation - Special Purpose Entities สรุปไดใน 
5 ประเด็นหลัก ไดแก

1) หลักการสําคัญเกี่ยวกับนิยามของการควบคุม
เดิม IAS 27 กําหนดนิยามของการควบคุมเพื่อใชเปน

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม ตลอดจนมุงเนนอํานาจ
ในการกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงาน เพื่อ
ประเมินการควบคุมของกิจการที่มีลักษณะการดําเนินงาน
ทั่วไป ไมใชกิจการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ในทาง
ตรงกันขาม SIC 12 มุงเนนการพิจารณาจากความเสี่ยงและ
ผลประโยชนที่กิจการผูลงทุนไดรับเพื่อประกอบการพิจารณา
การควบคุมในกิจการที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ

IFRS 10 กําหนดนิยามของการควบคุมในลักษณะของ
หลักการเดียวที่สามารถนําไปใชไดกับการจัดทํางบการเงิน
รวมของกิจการทุกประเภท ไมวาจะเปนกิจการท่ีมีบริษัทยอย
เปนกิจการที่มีลักษณะทั่วไปหรือกิจการที่มีบริษัทยอยใน
ลักษณะของกิจการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ทั้งนี้
นิยามใหมของการควบคุมตามขอกําหนดของ IFRS 10 
สะทอนใหเห็นวากิจการผูลงทุนสามารถมีอํานาจเหนือกิจการ
ผูไดรับการลงทุนไดหลายแนวทาง ไมเพียงจากการกําหนด
นโยบายการเงินและการดําเนินงานเทานั้น กิจการผูลงทุน
ตองประเมินวาตนมีสิทธิในการกําหนดทิศทางของกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง (Relevant Activities) หรือไม

นอกจากน้ี แมวาการท่ีกิจการผูลงทุนมีโอกาสในการ
เปดรับทั้งความเส่ียงและผลตอบแทนผันแปรของกิจการ
ผูไดรับการลงทุน ซึ่งเปนขอบงช้ีสําคัญวามีการควบคุม แต
ขอเท็จจริงนี้ก็ไมถือวาเปนประเด็นสําคัญเพียงประการเดียว
ในการพิจารณาวาควรนํากิจการใดมารวมไวในการจัดทํา
งบการเงินรวมสําหรับกิจการประเภทตาง ๆ

2) การควบคมุในกรณทีีไ่มไดมสีทิธอิอกเสยีงสวนใหญ
เดิม IAS 27 จะมีการกลาวไวโดยนัยถึงแนวคิดที่วา

กิจการผูลงทุนสามารถควบคุมกิจการท่ีไปลงทุนแมวากิจการ
ผูลงทุนจะมีสิทธิออกเสียงในกิจการผูไดรับการลงทุนนอยกวา
อัตรารอยละ 50 ก็ตาม แต IAS 27 ก็มิไดกลาวถึงเรื่องนี้
ไวอยางชัดเจน

ในขณะท่ี IFRS 10 กําหนดวากิจการผูลงทุนสามารถ
ควบคุมกิจการผู ไดรับการลงทุนแมจะมีสิทธิออกเสียงใน
กิจการผูไดรับการลงทุนนอยกวาอัตรารอยละ 50 ก็ตาม
โดย IFRS 10 ใหแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาจะจงสําหรับ
ประเมินการควบคุมในกรณีดังกลาว

3) สิทธิในการออกเสียงท่ีเปนไปได
เดิม IAS 27 มีขอกําหนดวาในการพิจารณาวามีการ

ควบคุมหรือไม ใหพิจารณาจากสิทธิในการออกเสียงท่ีเปน
ไปไดเฉพาะสวนที่มีการใชสิทธิไดในปจจุบันเทานั้น ในขณะท่ี 
IFRS 10 มีขอกําหนดใหนําสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได
มาประกอบการพิจารณาวาควรนํางบการเงินของกิจการใด
มารวมไวในการจัดทํางบการเงินรวม เฉพาะในกรณีที่สิทธิ
ในการออกเสียงที่เปนไปไดดังกลาวเปนสิทธิที่สําคัญเทานั้น

สิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดเปนสิทธิที่สําคัญเมื่อ
ผู มีสิทธิสามารถใชสิทธินั้นไดในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ในการ
ตัดสินใจวาสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดเปนสิทธิที่มีความ
สําคัญหรือไมนั้น จําเปนตองใชดุลยพินิจ ซึ่งอาจตองนําสิทธิ
ในการออกเสียงที่เปนไปไดที่ยังไมสามารถใชสิทธิไดใน
ปจจุบันมารวมพิจารณาดวย

4) ความสัมพันธในลักษณะของตัวแทน
เดิม IAS 27 ไมมีขอกําหนดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ

สถานการณที่ตัวการมอบอํานาจใหตัวแทน ในขณะท่ี IFRS 
10 มีขอกําหนดที่เฉพาะเจาะจงสําหรับความสัมพันธใน
รูปแบบของตัวการและตัวแทน โดยมีข อกําหนดวาใน
สถานการณที่ตัวการไดมอบหมายอํานาจหนาที่ในการ
ตัดสินใจใหตัวแทน ตัวแทนท่ีไดรับมอบอํานาจหนาท่ีในการ
ตัดสินใจนี้ไมถือวาเปนผูมีอํานาจควบคุมในกิจการผูไดรับDo
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การการลงทุน ดังนั้น ตัวการท่ีเปนผูกระจายอํานาจในการ
ตัดสินใจใหแกตัวแทนจึงเปนผู มีหนาที่ในการจัดทําและ
นําเสนองบการเงินรวม โดย IFRS 10 ไดมีตัวอยางในการ
นําข อกําหนดดังกล าวไปใช ในทางปฏิบัติ ซึ่งได มีการ
กลาวถึงปจจัยตาง ๆ  ที่จําเปนตองนํามาพิจารณาประกอบ
การตัดสินใจในเร่ืองนี้ดวย

5) การเปดเผยขอมูล
เดิม IAS 27 และ SIC 12 มีขอกําหนดท่ีจํากัด

เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกิจการที่รวมอยูในการ
จัดทําและนําเสนองบการเงินรวมของกลุมกิจการ แตไมมี
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของกิจการท่ีไมรวม
อยูในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมของกลุมกิจการ

ในขณะที่ IFRS 12 ขยายขอบเขตของการเปดเผย
ขอมูลใหครอบคลุมทั้งในสวนที่เกี่ยวกับกิจการท่ีรวมอยูใน
การจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมของกลุมกิจการ และ
กิจการที่ไมรวมอยูในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวม
ของกลุมกิจการ ทั้งน้ีขอกําหนดของ IFRS 12 ทําใหกิจการ
ผูจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมมีความยืดหยุนมากข้ึน
ในการปรับเปล่ียนการเปดเผยขอมูลของแตละกิจการเพ่ือให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของ IFRS 12 ตลอดจน IFRS 12 
ไดกําหนดมาตรฐานเดียวในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในรูปแบบพิเศษตาง  ๆ  ระหวางกิจการท่ี
นําเสนอรายงานกับกิจการอื่น ซึ่งรวมถึงรูปแบความสัมพันธ
ในลักษณะของบริษัทย อย กิจการร วมคา บริษัทร วม
ตลอดจนกิจการที่มิไดรวมอยูในการทํางบการเงินรวมของ
กลุมกิจการ

จากหลักการสําคัญขางตน จะเห็นไดวา ขอกําหนด
ของ IFRS 10 เรื่อง งบการเงินรวม จะใหความสําคัญกับ
การพิจารณาความเหมาะสมวาควรนํากิจการใดมารวมไวใน
การจัดทํางบการเงินรวมบางซึ่งจะสงผลใหงบการเงินรวม
สะทอนเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจเก่ียวกับรูปแบบความสัมพันธ
ระหวางกิจการผู ลงทุนกับกิจการผู ได รับการลงทุนไดดี
ยิ่งขึ้น

อยางไรก็ดี สําหรับการพิจารณาจัดทํางบการเงินรวม
ตามขอกําหนดของ SIC 12 ซึ่งเปนกรณีของการลงทุน
ในกิจการท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะน้ันจะมีการ
เปลี่ยนแปลงโดย SIC 12 ถูกยกเลิกไป และใหใชหลักการ
พิจารณาท่ีตองใชดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจมากข้ึน
จากเดิมท่ีมุงเนนการตัดสินใจท่ีเนนการวิเคราะหเชิงปริมาณ
โดยพิจารณาจากผลตอบแทนและความเสี่ยงเท านั้น
เปล่ียนเปนการพิจารณาจากความสามารถในการกําหนด
กิจกรรมที่มีความสําคัญ โดยใหความสําคัญกับท้ังอํานาจ
และผลตอบแทนตลอดจนความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ที่สําคัญท้ังสองประการดังกลาว ทั้งนี้แบบจําลองท่ีใชใน
การพิจารณานั้นจะมุงเนนการใหความสําคัญกับขอมูลเชิง
คุณภาพมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เนนการใหความสําคัญกับขอมูล
เชิงปริมาณ

นอกจากน้ีในสวนของ IFRS 11 เร่ือง การรวมการงาน 
นั้นยังมีข อกําหนดหลักในแบงการรวมการงาน (Joint 
Arrangement) ออกเปน 2 ประเภท ไดแก การดําเนินงาน
รวมกัน (Joint Operations) และการรวมคา (Joint 
Ventures) ซึ่งมีผลตอวิธีการบัญชี กลาวคือ หากการ
รวมการงานนั้นไดรับการจัดประเภทเปนการดําเนินงาน
รวมกัน (Joint Operations) ผูรวมดําเนินงานจําเปนตอง
บันทึกบัญชีเงินลงทุนดังกลาวโดยใชวิธีรับรูสินทรัพย หนี้สิน 
รายไดและคาใชจายตามสวนไดเสียของตน อยางไรก็ดี
หากการรวมการงานน้ันไดรับการจัดประเภทเปนการรวมคา 
(Joint Ventures) ผูรวมคาจําเปนตองบันทึกบัญชีเงินลงทุน
ดังกลาวโดยใชวิธีสวนไดเสีย โดยไมมีการจัดงบการเงินรวม
ตามสัดสวนอีกตอไป

ผลกระทบต�อคุณภาพของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ

คาดการณวาการเปลี่ยนขอกําหนดเกี่ยวกับความหมายของ
การควบคุมใหมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศมีลักษณะเปนมาตรฐานที่อิงหลักการ (Principle-Do
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บทความวิชาการ

based) มากขึ้นนั้นจะชวยเพิ่มคุณภาพของรายงานทาง
การเงินได ซึ่งอาจวัดระดับของคุณภาพของรายงานทาง
การเงินดังกลาวที่เพิ่มสูงขึ้นไดหลายวิธี เชน อาจวัดคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินไดจากการเพิ่มประสิทธิภาพของผูใช
งบการเงินในการคาดการณเกี่ยวกับ ความเส่ียง ผลตอบแทน 
ผลกําไร และกระแสเงินสด ของกิจการ หรือพิจารณาจาก
ระดับของความเกี่ยวเน่ืองตอการตัดสินใจ (Relevance)
ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนอาจวัดจากระดับของการตกแตงตัวเลข
ทางบัญชี (Earnings Management) ที่ลดลงก็ไดเชนกัน

บทสรุปและข�อเสนอแนะ
แมว ากิจการผู ลงทุนจะตองรับภาระท่ีสูงขึ้นในการ

พิจารณาใหมทั้งหมดวาควรนํากิจการใดมารวมในการจัดทํา
งบการเงินรวมของกลุมกิจการตามขอกําหนดของ IFRS 10 
เรื่อง งบการเงินรวม ในปแรกที่ IFRS 10 มีผลบังคับใช
ซึ่ง IFRS 10 มีขอกําหนดใหพิจารณาการควบคุมจากปจจัย
หลัก 3 ประการไดแก อํานาจเหนือกิจการท่ีไดรับการลงทุน 
ความเส่ียงหรือโอกาสในการไดรับผลตอบแทนผันแปร
จากการลงทุน และความสามารถในการใชอํานาจในทางท่ี
สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกิจการที่ไดรับการลงทุน 
ตลอดจนกิจการผู ลงทุนจําเปนตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม
ตามขอกําหนดของ IFRS 12 เร่ือง การเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น อยางสม่ําเสมอ ทั้งในกรณี
ของขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในบริษัทยอย การรวมการงาน
และบริษัทรวม แตขอกําหนดดังกลาวเปนหลักการที่สามารถ
นําไปใชไดอยางสม่ําเสมอทุกกรณี แตกตางจากขอกําหนด
เดิมที่นําไปใชประกอบการพิจารณาไดเฉพาะกรณีที่เขา
เงื่อนไข ดังนั้น ภาระงานที่เพิ่มขึ้นดังกลาวจะมีมากเฉพาะ
ในปแรกของการนําขอกําหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินในกลุมของ PACK 5 ไปปฏิบัติเทานั้น ประกอบ
กับขอมูลบางอยางที่จําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนด
ของ IFRS 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสีย
ในกิจการอ่ืน นั้น เปนขอมูลพื้นฐานท่ีกิจการมีอยู แลว

ไมตองรวบรวมเพิ่มเติม แตประโยชนที่คาดวาจะเกิดข้ึนกับ
ผู ใชงบการเงิน คือ รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ไดรับการปรับปรุงใหมนี้
จะมีคุณภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ดานการเปรียบเทียบกันได ทั้งขอมูลสวนท่ีเปนตัวเลขซ่ึง
ปรากฏหนางบการเงิน รวมถึงขอมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินท้ังสวนที่เปนตัวเลขและคําบรรยายในเชิงพรรณนา

นอกจากน้ีการท่ี IFRS 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน มีขอกําหนดใหเปดเผย
ขอมูลลักษณะเดียวกันท้ังในกรณีของเงินลงทุนในบริษัทยอย 
การรวมการงานและบริษัทรวม สงผลดีตอการนําขอมูล
ไปวิเคราะหอยางเปนระบบทั้งในมุมมองของนักลงทุน
นักวิเคราะห นักวิจัย เจาหนี้ และผูบริหารกิจการ และ
หนวยงานกํากับดูแล โดยภาพรวมแลว ระดับการเปดเผย
ขอมูลที่เพิ่มสูงขึ้นเก่ียวกับการลงทุนของกิจการผู ลงทุน 
ตลอดการจัดทําและเสนอรายงานทางการเงินตามขอกําหนด
ใหมนี้ มีสวนชวยสงเสริมความโปรงใส ความนาเช่ือถือ
และพัฒนาการของตลาดทุนไทย รวมท้ังความนาเชื่อถือ
โดยรวมของฐานขอมูลดานบัญชีการเงินในประเทศไทย

เอกสารอ�างอิง
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ. (2557). รางมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงิน

เฉพาะกิจการ, กรุงเทพฯ.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ. (2557). รางมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนใน

บริษัทรวม และการรวมคา, กรุงเทพฯ.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ. (2557). รางมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม, 

กรุงเทพฯ.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ. (2557). รางมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การรวมการงาน, 

กรุงเทพฯ.Do
wn

loa
d จ

าก.
.วา

รสา
รวิช

าชีพ
บัญ

ชี



ป�ที่ 10 ฉบับที่ 29 ธันวาคม 2557 วารสารวิชาชีพบัญชี 97

หลักการสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในกลุ�มของ PACK 5

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ. (2557). รางมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น, กรุงเทพฯ.

Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & 

Holmes, S. (2010). Accounting Theory, 7th edition. 

Milton Qld: John Wiley & Sons Australia, Ltd.

IASB (2013). International Accounting Standards 27 

Separate Financial Statements. London: IFRS 

Foundation.

IASB (2013). International Accounting Standards 28 

Investments in Associates and Joint Venture. 

London: IFRS Foundation.

IASB (2013). International Financial Reporting 

Standards 10 Consolidated Financial Statements. 

London: IFRS Foundation.

IASB (2013). International Financial Reporting 

Standards 11 Joint Arrangements. London: IFRS 

Foundation.

IASB (2013). International Financial Reporting 

Standards 12 Disclosure of Interests in Other 

Entities. London: IFRS Foundation.

Scott, W. R. (2012). Financial Accounting Theory 6th 

edition. Toronto: Pearson.

Do
wn

loa
d จ

าก.
.วา

รสา
รวิช

าชีพ
บัญ

ชี


