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วัตถุประสงคหลักของการวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงิน PACK 5 ที่มี

ตอบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาตรฐานฯ ดังกลาวถือปฏิบัติกับกิจการท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป งานวิจัยเก็บขอมูลโดยใชงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

จํานวน 499 แหง ทั้งหมดนี้เปนการศึกษา 100% ผลการวิจัยพบวามาตรฐานฯ ดังกลาวสงผลกระทบตอบริษัทจดทะเบียน

เพียง 32 แหง สวนใหญเปนบริษัทในหมวดบริการรับเหมากอสราง รองลงมาเปนบริษัทในหมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภค และบริษัทในหมวดธนาคาร ตัวอยางของผลกระทบดังกลาว เชน มีการจัดประเภทเงินลงทุนใหม

จากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยและนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม เปนตน สุดทายมาตรฐานฯ PACK 5 ไมสง

ผลกระทบตอสินทรัพย หนี้สินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนอยางเปนสาระสําคัญ

คําสําคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน PACK 5 ผลกระทบ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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The main objective of this research is to investigate the impact of PACK 5 financial reporting standards 

on companies listed on the stock exchange of Thailand. The aforementioned financial reporting standards 

are operative for periods beginning on or after 1 January 2015. Data in this research are collected through 

financial statements of 499 listed companies accounting for 100 percent of the population. Research results 

indicate that the PACK 5 financial reporting standards impact merely 32 listed companies, mainly those in 

the construction industry followed by those in the energy and banking industries. An example of the impact 

includes reclassification from investment in associated company to subsidiary and inclusion of such company 

in the preparation of the consolidated financial statements. Finally, the PACK 5 financial reporting standards 

do not significantly affect the assets, liabilities and operating results of those listed companies.

Keywords: Financial Reporting Standards: PACK 5, Impact, Listed Companies on the Stock Exchange of 

Thailand
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ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิน Pack 5 ที่มีต�อบริษัทจดทะเบียน : กรณีประเทศไทย

ป�ญหาที่มาและเหตุผล
ในเดือนธันวาคม พ .ศ .  2557 สภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ ไดออก PACK 5 ซึ่งเปนชุดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกันจํานวน 5 
ฉบับ มาตรฐานฯ ดังกลาว ประกอบดวยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 5 ฉบับ ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนท่ีกิจการ
มีอํานาจควบคุมหรือมีอํานาจควบคุมรวม หรือมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญ มาตรฐานฯ ทั้ง 5 ฉบับนี้มีผลบังคับใช
พรอม ๆ  กัน โดยถือปฏิบัติกับกิจการที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป 
มาตรฐานฯ PACK 5 ประกอบดวย

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง 
งบการเงินรวม (TFRS 10)

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง 
การรวมการงาน (TFRS 11)

3) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง 
การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น (TFRS 
12)

4) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงิน
เฉพาะกิจการ (TAS 27)

5) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนใน
บริษัทรวมและการรวมคา (TAS 28)

งานวิจัยนี้จะมุงเนนไปที่การศึกษาผลกระทบจากการ
นํามาตรฐานรายงานทางการเงิน PACK 5 จํานวน 3 ฉบับ 
ที่มีตองบการเงินของบริษัทจดทะเบียนประจําไตรมาส 1
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 มาตรฐานฯ 3 ฉบับ
ดังกลาว ไดแก TAS 28 TFRS 10 และ TFRS 11 สาเหตุ
ที่ผูวิจัยตัดการศึกษาผลกระทบของ TAS 27 และ TAS 28 
ออกจากขอบเขตของการศึกษาคร้ังนี้ เน่ืองจาก TAS 28
ไมได มีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ เพียงแตมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อของมาตรฐานฯ จากเดิม “งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ” เปน “งบการเงินเฉพาะ
กิจการ” โดยนําขอกําหนดเก่ียวกับหลักการเร่ืองการควบคุม
และขอกําหนดในการจัดทํางบการเงินรวมไปรวมไวใน TFRS 

10 ขณะท่ี TFRS 12 เปนมาตรฐานฯ ที่นํามาถือปฏิบัติ
แทนท่ีการเปดเผยขอมูลที่เคยมีการกําหนดไวใน TFRS
3 ฉบับ ไดแก TAS 27 TAS 28 และมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 

มาตรฐานฯ 3 ฉบับดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
สําคัญ ซึ่งสรุปไดดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออก TFRS 10 เพื่อนํามาใชแทน

บางสวนของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) 
“งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” ซึ่งเกี่ยวกับ
การจัดทํางบการเงินรวม และใชแทนการตีความมาตรฐาน
การบัญชี เรื่องที่ 2 งบการเงินรวม - บริษัทยอยที่เปน
กิจการเฉพาะกิจ โดย TFRS 10 ไดใหคํานิยามของ “การ
ควบคุม” วา ผูลงทุนจะมีอํานาจควบคุมผูถูกลงทุนก็ตอเมื่อ
เขาองคประกอบครบ 3 ขอ ไดแก

1) ผูลงทุนมีอํานาจเหนือผูถูกลงทุน
2) ผู ลงทุนมีการเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน

ผันแปรจากการเก่ียวของกับผูถูกลงทุน
3) ผู ลงทุนมีความสามารถในการใช อํานาจเหนือ

ผูถูกลงทุน เพื่อใหสงผลกระทบตอจํานวนผลตอบแทนของ
ผูลงทุน

คํานิยามใหมของการควบคุมตาม TFRS 10 จึงมุงเนน
ที่เนื้อหาของการลงทุนวาผูลงทุนมีสวนไดเสียในผลตอบแทน
ที่ผันแปรของกิจการที่ถูกลงทุน และมีอํานาจในการสั่งการ
กิจกรรมสําคัญที่มีความเกี่ยวของและกอใหเกิดผลกระทบ
ตอผลตอบแทนของกิจการท่ีถูกลงทุนหรือไม เชน มีอํานาจ
ในการสั่งการการไดมาหรือการเลิกใชสินทรัพย การซื้อและ
ขายสินคาหรือบริการ การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสรางการ
ลงทุนหรือการจัดหาเงินทุน เปนตน คํานิยามของการควบคุม
ตาม TFRS 10 จึงแตกตางจาก TAS 27 ฉบับเดิมที่กําหนด
คํานิยามของการควบคุมไวเพียงกวาง ๆ  วาคือ “อํานาจใน
การกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ
กิจการ (ผูลงทุน) เพื่อใหไดรับประโยชนจากกิจกรรมตาง ๆ  
ของกิจการ (ผูถูกลงทุน) นั้น”Do
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บทความวิจัย

นอกจากน้ี TFRS 10 ยังไดกําหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม 
เพื่ออธิบายถึงสถานการณที่ผูลงทุนมีการควบคุมผูถูกลงทุน 
บางตัวอยางของแนวปฏิบัติตาม TFRS 10 แสดงใหเห็นถึง
กรณีที่พิจารณาวาการที่ผู ลงทุนมีสิทธิออกเสียงนอยกวา
รอยละ 50 ในกิจการผูถูกลงทุนมีอํานาจควบคุมผูถูกลงทุน
หรือไม กลาวอีกนัยหน่ึง คือ ผูลงทุนอาจมีอํานาจควบคุม
ทางพฤตินัย (De facto Control) กลาวคือ สามารถควบคุม
ผูถูกลงทุนไดแมจะมีสิทธิในการออกเสียงนอยกวากึ่งหนึ่ง 
ตัวอยางเชน กิจการอาจมีสิทธิออกเสียงรอยละ 49 ใน
กิจการผูถูกลงทุน แตผูถือหุนรายอื่นที่มีสิทธิออกเสียงรอยละ 
51 ประกอบดวยผูถอืหุนรายยอยจาํนวนมาก ซึง่ในทางปฏบิตัิ
เปนเร่ืองยากท่ีผูลงทุนรายยอยจะรวมตัวกัน เพ่ือตอตานหรือ
คัดคานกิจการ ในกรณีนี้ อาจถือไดว าผู ลงทุนมีอํานาจ
ควบคุมโดยพฤตินัยและผูถูกลงทุนเปนบริษัทยอยได แม
ผูลงทุนจะถือหุนนอยกวากึ่งหน่ึงในผูถูกลงทุนก็ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
TFRS 11 นํามาใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 

(ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา โดย TFRS 
11 ได ใหขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดประเภทและการบัญชี
สําหรับการรวมการงาน การรวมการงานในที่นี้ หมายถึง 
การที่กิจการสองรายหรือมากกวาสองรายข้ึนไปมีการควบคุม
รวมกัน TFRS 11 ไดจัดประเภทการรวมการงานออกเปน
สองประเภท คือ การดําเนินงานรวมกัน (Joint Operation) 
และการรวมคา (Joint Venture) ภายใต TFRS 11 การ
จัดประเภทของการรวมการงานจะประเมินจากสิทธิและ
ภาระผูกพันของกิจการที่มีต อการรวมการงานน้ัน โดย
พิจารณาจาก

1) โครงสรางและรูปแบบทางกฎหมายของการรวม

การงาน
2) เง่ือนไขของขอตกลงท่ีผูเขารวมการงานตกลงกัน
3) ขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมอ่ืนหากมีความ

เกี่ยวของ

การรวมการงานจะจัดประเภทเปนการดําเนินงาน
รวมกันก็ตอเมื่อผู ที่มีการควบคุมรวม (ซึ่งเรียกวา ผู รวม
ดําเนินงาน) มีสิทธิในสินทรัพยและมีภาระผูกพันในหนี้สิน
ที่เก่ียวของกับการรวมการงานนั้น ขณะท่ีการรวมการงาน
จะจัดประเภทเปนการรวมคาก็ตอเมื่อผูที่มีการควบคุมรวม 
(ซึ่งเรียกวา ผู ร วมคา) มีสิทธิในสินทรัพยสุทธิของการ
รวมการงานน้ัน

สําหรับการบัญชีเมื่อมีการรับรู รายการและภายหลัง
การรับรูรายการของการรวมคาและการดําเนินงานรวมกัน
มีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง กลาวคือ

1) ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เงินลงทุน
ในการรวมคาจะบันทึกบัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสียในงบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียหรือในงบการเงินรวม 
(หากมี) (ยกเลิกวิธงีบการเงินรวมตามสัดสวน (Proportionate 
Consolidation) ที่เคยกําหนดไวเปนทางเลือกภายใต TAS 
31 ฉบับเดิม

2) ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
11 การดําเนินงานรวมกันจะบันทึกบัญชีโดยผูรวมดําเนินงาน
แตละรายจะรับรู สินทรัพย (รวมทั้งสวนแบงในสินทรัพย
ใด ๆ  ที่รวมกันถือครอง) หนี้สิน (รวมท้ังสวนแบงในหนี้สิน
ใด ๆ  ที่รวมกันกอข้ึน) รายไดจากการขายสวนแบงผลผลิต
ที่เกิดจากการดําเนินงานรวมกัน (รวมทั้งสวนแบงของรายได
จากการขายผลผลติโดยการดาํเนนิงานรวมกัน) และคาใชจาย 
(รวมท้ังสวนแบงในคาใชจายใด ๆ  ที่รวมกันกอขึ้น) ทั้งใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมหรืองบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ถามี) โดยการรับรู 
รายการสินทรัพยและหน้ีสิน รวมท้ังรายไดและคาใชจายตาม
สวนไดเสียในการดําเนินงานรวมกันของผูรวมดําเนินงาน
แตละรายตองเปนไปตามท่ีกําหนดไว ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของ

ผลจากการประกาศใชมาตรฐานฯ PACK 5 จํานวน
3 ฉบับที่กลาวมา ทําใหกิจการตองเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับการลงทุนท้้ังหมดของกิจการ รวมถึงขอตกลงท่ี
สําคัญที่มีกับผูรวมลงทุนรายอื่น เชน สัญญาการรวมลงทุนDo
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ระหวางผู ถือหุ น ขอบังคับบริษัท และสัญญาอื่นใดที่มี
ความเก่ียวของกับการควบคุมการดําเนินงานและการเงิน
ของการลงทุนน้ัน ๆ  ขอมูลการประชุมและการออกเสียง
ของกรรมการและผู ถือหุ นในอดีต เปนตน จากขอมูลที่
รวบรวมได กิจการตองพิจารณาวากิจกรรมใดเปนกิจกรรม
สําคัญที่จะมีผลกระทบตอผลตอบแทนของผู ถูกลงทุน
รวมทั้งพิจารณาลักษณะการใชสิทธิของผู ถือหุ นทั้้งการ
ใชสิทธิผานการแตงต้้ังผูบริหาร กรรมการ และการใชสิทธิ
ในที่ประชุมผู ถือหุ นประกอบกัน เพื่อวิเคราะหวากิจการ
สามารถควบคุมหรือควบคุมรวมตามหลักการของมาตรฐานฯ 
เพื่อที่จะสามารถจัดประเภทการลงทุนไดถูกตองวากิจการ
ผู ถูกลงทุนเปนบริษัทยอยหรือเปนกิจการรวมคาหรือไม 
นอกจากนี้ กิจการอาจตองเตรียมการ เพื่อหาขอมูลตัวเลข
ทางการเงนิในอดตีเพือ่นํามาใชประกอบการปรบัปรงุยอนหลงั
งบการเงินงวดกอนที่นํามาเปรียบเทียบกับงบการเงินงวด
ปจจุบัน

จากประกาศใชมาตรฐานฯ PACK 5 จํานวน 3 ฉบับ
ที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสันนิษฐานในเบื้องตนวาอาจทําใหกิจการ
ตอง

1) จัดประเภทเงินลงทุนใหมจากบริษัทยอยเปนกิจการ
รวมคาภายใต TFRS 11 เชน ผูลงทุนถือหุนสามัญเกินกวา
รอยละ 50 ในกิจการผู ถูกลงทุน แตไมสามารถสั่งการ
กิจกรรมที่สําคัญของกิจการผูถูกลงทุนดังกลาวไดแตเพียง
ฝายเดียว หากแตตองไดรับความเห็นชอบจากผูที่รวมกัน
ควบคุมการงาน

2) จัดประเภทเงินลงทุนใหม จากบริษัทร วมเป น
บริษัทยอยภายใต TFRS 10 เชน ผู ลงทุนถือหุนสามัญ
ไมเกินรอยละ 50 ในกิจการผูถูกลงทุน แตเปนผู ถือหุ น
ที่มีเสียงสวนใหญในกิจการผูถูกลงทุน และสามารถส่ังการ
กิจกรรมท่ีสําคัญของบริษัทดังกลาวได อีกทั้งผูถือหุนรายอ่ืน
เปนผูถือหุนรายยอย ๆ  เทาน้ันในกิจการผูถูกลงทุน

3) จัดประเภทการรวมการงานใหมจากการรวมคา 
(Joint Venture) เปนการดําเนินงานรวมกัน (Joint 
Operation) เนื่องจากผูรวมการงานไมมีสิทธิในสินทรัพย

สุทธิ แตมีสิทธิในสินทรัพยและมีภาระผูกพันในหนี้สิน
ที่เกี่ยวของกับการรวมการงานน้ัน

4) เปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีจากการบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในกิจการรวมคาตามวิธีรวมตามสัดสวนมาเปน
วิธีสวนไดเสีย เนื่องจากในอดีตผูรวมคาเลือกบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในกิจการรวมคาตามวิธีรวมตามสัดสวน

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 3 ประเด็นหลัก ไดแก
1) มีบริษัทจดทะเบียนจํานวนมากนอยเพียงใดท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานฯ PACK 5 จํานวน 3 ฉบับ 
มาใชกับการจัดทํางบการเงินของบริษัทจดทะเบียนประจํา
ไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และบริษัท
เหลานั้นเปนบริษัทในหมวดใด เนื่องจากกอนการประกาศใช
มาตรฐานฯ PACK 5 หลายฝายคาดการณวามาตรฐานฯ
ดังกลาวนาจะสงผลกระทบในวงกวางตอบริษัทจดทะเบียน
โดยเฉพาะในสวนของ TFRS 10 ที่อาจทําใหกิจการตอง
จัดประเภทเงินลงทุนใหมจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย
และนําบริษัทดังกลาวมาจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งผู วิจัย
สันนิษฐานวาบริษัทที่ไดรับผลกระทบจากการนํา TFRS 10 
มาใชสวนใหญนาจะเปนบริษัทใน 2 หมวด ไดแก บริษัท
ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยและบริษัทในหมวดบริการ
รับเหมากอสราง เนื่องจาก 1) หลายบริษัทในหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพยมีการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ
มีการเขาถือหนวยลงทุนในกองทุนดังกลาวในสัดสวนที่นาจะ
ทําใหสามารถควบคุมกองทุนนั้น ๆ  ไดแมจะมีสิทธิในการ
ออกเสียงนอยกวากึ่งหนึ่งก็ตาม และ 2) โดยลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทในหมวดบริการรับเหมากอสรางมัก
เก่ียวของกับการทําสัญญารวมการงานกับภาครัฐ ซึ่งในอดีต 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังไมไดมีการกําหนด
วธิปีฏิบตัทิางบัญชีทีแ่ตกตางกันระหวางการดําเนินงานรวมกัน
และการรวมคา อีกทั้งมีบริษัทจํานวนหนึ่งไมไดบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในกิจการรวมคาตามวิธีสวนไดเสีย แตบันทึกบัญชี
เงินลงทุนดังกลาวตามวิธีรวมตามสัดสวน ซ่ึง TAS 28
ฉบับปจจุบันไมอนุญาตเปนทางเลือก
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บทความวิจัย

2) การนํามาตรฐานฯ PACK 5 จํานวน 3 ฉบับ มาใช
กับการจัดทํางบการเงินของบริษัทจดทะเบียนประจําไตรมาส 
1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีผลกระทบอยางไรตอ
บริษัทจดทะเบียนและสอดคลองกับขอสันนิษฐานในเบ้ืองตน
ของผูวิจัยหรือไม

3) การนํามาตรฐานฯ PACK 5 จํานวน 3 ฉบับ มาใช
กับการจัดทํางบการเงินของบริษัทจดทะเบียนประจําไตรมาส 
1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีผลกระทบมากนอย
เพียงใดตองบการเงินของบริษัทจดทะเบียน เน่ืองจากกอน
การประกาศใชมาตรฐานฯ PACK 5 หลายฝายคาดการณ
วาการนํามาตรฐานฯ PACK 5 มาใชจะสงผลกระทบตอ
สินทรัพย หนี้สินและกําไร (ขาดทุน) สุทธิของกิจการอยาง
เปนสาระสําคัญ ซึ่งจะสงผลกระทบเชิงลบตอความสามารถ
ในการกอหนี้ ความสามารถในการจายเงินปนผล และอันดับ
ความนาเชื่อถือของกิจการ

วิธีดําเนินการและขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาผลกระทบจากการนํามาตรฐานฯ PACK 5 

จํานวน 3 ฉบับ มาใชกับการจัดทํางบการเงินของบริษัท
จดทะเบียนประจําไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 
งบการเงินประจําไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 
และงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
เผยแพรบน website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(www.sec.or.th) ทั้งหมดน้ีเปนการศึกษา 100% การ
สรุปผลวิจัยจะใชสถิติเชิงพรรณา ยกเวนในสวนของการ
ศึกษาวาการนํามาตรฐานฯ PACK 5 จํานวน 3 ฉบับ มาใช
กับการจัดทํางบการเงินของบริษัทจดทะเบียนประจําไตรมาส 
1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีผลกระทบมากนอย
เพียงใดตองบการเงินของบริษัทจดทะเบียน จะใชสถิติ
อนุมานโดยใช t-Test - Paired Two Sample for Means 
การทดสอบทั้งหมดใชระดับนัยสําคัญ 0.05 และมีสมมติฐาน 
ดังนี้

H0: การนาํมาตรฐานฯ PACK 5 จาํนวน 3 ฉบบั มาใช
ไมทําใหสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
กอนและหลังการปรับปรุงมีจํานวนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ

H1: การนํามาตรฐานฯ PACK 5 จํานวน 3 ฉบับ มาใช
ทําใหสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
กอนและหลังการปรับปรุงมีจํานวนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ

H0: การนํามาตรฐานฯ PACK 5 จํานวน 3 ฉบับ มาใช
ไมทําใหหนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
กอนและหลังการปรับปรุงมีจํานวนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ

H1: การนํามาตรฐานฯ PACK 5 จํานวน 3 ฉบับ มาใช
ทําใหหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
กอนและหลังการปรับปรุงมีจํานวนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ

H0: การนํามาตรฐานฯ PACK 5 จํานวน 3 ฉบับ มาใช
ไมทําใหกําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําไตรมาส 1
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 กอนและหลัง
การปรับปรุงมีจํานวนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

H1: การนํามาตรฐานฯ PACK 5 จํานวน 3 ฉบับ มาใช
ทําใหกําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําไตรมาส 1 สิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2557 กอนและหลังการปรับปรุง
มีจํานวนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาพบวาการนํามาตรฐานฯ PACK 5 

จํานวน 3 ฉบับ มาใชกับการจัดทํางบการเงินของบริษัท
จดทะเบียนประจําไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 
ไมส งผลกระทบตอบริษัทจดทะเบียนในวงกวางอยางท่ี
หลายฝายคาดการณไวกอนหนา ในบริษัทจดทะเบียนจํานวน 
499 แหง (ไมรวมบริษัทในกลุมท่ีเขาขายอาจถูกเพิกถอน 
หรือ NC และบริษัทท่ีแกไขการดําเนินงานไมไดตามกําหนด 
หรือ NPG) มีบริษัทจดทะเบียนเพียง 32 แหง (คิดเปนDo
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รอยละ 6.41) ที่ไดรับผลกระทบจากการนํามาตรฐานฯ
3 ฉบับดังกลาวมาใชและไดมีการปรับยอนหลังงบการเงิน
งวดกอนที่แสดงเปรียบเทียบ โดยในสวนของผลกระทบ
ของ TFRS 10 ที่มีตอบริษัทจดทะเบียนพบวามีบริษัทเพียง 
9 แหงท่ีเม่ือไดทบทวนเน้ือหาเก่ียวกับหลักพิจารณาการ
ควบคุมแลวมีผลตอการเพ่ิมขึ้นของบริษัทยอยของกลุมบริษัท
และการจัดทํางบการเงินรวมเพ่ิมเติม ผูวิจัยสันนิษฐานวา
การที่ TFRS 10 ไมสงผลกระทบในวงกวางสวนหนึ่งนาจะ
เนื่องจาก

1) ผูบริหารอาจยังไมตระหนักถึงแนวคิดในเร่ืองการ
ควบคุมตามมาตรฐานฯ ใหม ซึ่งเนนในเร่ืองกิจการท่ีมี
วัตถุประสงคเฉพาะ (เชน กองทุนอสังหาริมทรัพย) และ
เนนในเร่ืองความเส่ียงและผลตอบแทน โดยผูบริหารอาจจะ
ยังคงยึดติดกับแนวคิดในเรื่องการควบคุมตามมาตรฐานฯ 
เดิมท่ีเนนอํานาจในการกําหนดนโยบายการเงินและการ
ดําเนินงานของกิจการท่ีถูกลงทุนและ การมีสิทธิออกเสียง
ในกิจการท่ีถูกลงทุนเปนสําคัญ ซึ่งเปนเร่ืองท่ีสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ โดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะตอง
เรงสรางความตระหนักในเรื่องนี้ผานการจัดอบรมสัมมนา
ในเรื่องน้ีใหมากขึ้น

2) ผูบริหารอาจตระหนักถึงแนวคิดในเร่ืองการควบคุม
ตามมาตรฐานฯ ใหม ซึ่งเนนในเร่ืองกิจการท่ีมีวัตถุประสงค
เฉพาะ (เชน กองทุนอสังหาริมทรัพย) และเนนในเร่ือง
ความเสี่ยงและผลตอบแทน แตยังไมเขาใจอยางถองแทถึง
แนวคิดดังกลาว จึงยังไมสามารถนําแนวคิดดังกลาวไป
ปรับใชในสถานการณของกิจการไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปน
เรือ่งทีส่ภาวิชาชพีบัญชีฯ โดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐาน

การบัญชีจะตองเรงจัดทําตัวอยางประกอบความเขาใจเรื่องนี้
จนผูบริหารสามารถนําตัวอยางประกอบความเขาใจดังกลาว
ไปปรับใชในสถานการณของกิจการไดอยางเหมาะสม

3) ผูบริหารอาจตระหนักถึงแนวคิดในเร่ืองการควบคุม
ตามมาตรฐานฯ ใหม และเขาใจอยางถองแทถึงแนวคิด
ในเรื่องการควบคุมตามมาตรฐานฯ ใหมวาเนนในเรื่องกิจการ
ที่มีวัตถุประสงคเฉพาะและเนนในเรื่องความเสี่ยงและ

ผลตอบแทน และเม่ือไดทบทวนเงินลงทุนของกิจการใน
กิจการท่ีถูกลงทุน เพื่อสรุปวามีอํานาจควบคุมในกิจการที่
ถูกลงทุนนั้นหรือไม พบวาไมมีบริษัทใดท่ีถูกลงทุนที่เขา
เงื่อนไขการควบคุมตามที่กําหนดไวใน TFRS 10 ที่จะตอง
นํามาจัดทํางบการเงินรวมเพ่ิมเติม

4) ผูบริหารอาจตระหนักถึงแนวคิดในเรื่องการควบคุม
ตามมาตรฐานฯ ใหม และเขาใจอยางถองแทถึงแนวคิด
ในเรื่องการควบคุมตามมาตรฐานฯ ใหมวาเนนในเรื่องกิจการ
ที่มีวัตถุประสงคเฉพาะและเนนในเรื่องความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน แตเม่ือไดทบทวนเงินลงทุนของกิจการใน
กิจการท่ีถูกลงทุน เพื่อสรุปวามีอํานาจควบคุมในกิจการที่
ถูกลงทุนนั้นหรือไม พบวามีบางบริษัทที่ถูกลงทุนเขาเงื่อนไข
การควบคุมตามท่ีกําหนดไวใน TFRS 10 ที่จะตองนํามา
จัดทํางบการเงินรวมเพ่ิมเติม แตกิจการยังไมมีความพรอม
ที่จะนําบริษัทที่ถูกลงทุนนั้นมาจัดทํางบการเงินรวมเพิ่มเติม
ดวยเหตุผลบางประการ ซึ่งเปนเรื่องท่ีหนวยงานกํากับดูแล
จะตองเรงหาหนทางกระตุนจิตสํานึกรับผิดชอบของผูบริหาร
ตอการนําเสนอขอมูลทางการเงินใหครบถวนและถูกตอง
ตามควร

ในสวนของ TFRS 11 และ TAS 28 ซ่ึงนํามาใชแทน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง สวนไดเสียในการ
รวมคา (TAS 31) ซึ่งไดถูกยกเลิกไป ผลของการศึกษา
พบวาไม ส งผลกระทบตอบริษัทจดทะเบียนในวงกวาง
อยางท่ีหลายฝายคาดการณไวกอนหนาเชนกัน มีบริษัทเพียง 
24 แหงท่ีเมื่อไดทบทวนเน้ือหาของสัญญารวมการงานแลว
มีผลตอ (1) การจัดประเภทเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุม
รวมใหมจากการรวมคาเปนการดําเนินงานรวมกันและ
เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีจากวิธีรวมตามสัดสวน
มาบันทึกสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย ของการ
ดาํเนนิงานรวมกนัเฉพาะสวนของตน และ (2) การเปลีย่นแปลง
นโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในการรวมคาจากวิธี
รวมตามสัดสวนเปนวิธีสวนไดเสีย ผูวิจัยสันนิษฐานวาการที่
มาตรฐานฯ ดังกลาวไมสงผลกระทบในวงกวางสวนหนึ่ง
เนื่องจากDo
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บทความวิจัย

1) ผู บริหารอาจยังไมตระหนักถึงการรวมการงาน
ตามมาตรฐานฯ ใหมวาแบงออกเปนสองประเภท คือ การ
ดําเนินงานรวมกันและการรวมคา และยังไมไดทบทวนการ
รวมการงานที่กิจการเขารวมอยางจริงจัง เพื่อสรุปวาเปน
การดําเนินงานรวมกันหรือการรวมคา จึงสันนิษฐานวาการ
รวมการงานท่ีกิจการเขารวมเปนการรวมคา อีกทั้งในอดีต 
ก็ไมไดมีการนํากิจการดังกลาวมาจัดทํางบการเงินรวมโดยใช
วิธีรวมตามสัดสวน แตบันทึกเงินลงทุนในกิจการดังกลาว
ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งเปนเร่ืองที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดย
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจะตองเรงสราง
ความตระหนักในเรื่องนี้ผานการจัดอบรมสัมมนาในเรื่องนี้ให
มากขึ้น

2) ผู บริหารอาจตระหนักถึงการร วมการงานตาม
มาตรฐานฯ ใหมว าแบงออกเปนสองประเภท คือการ
ดําเนินงานรวมกันและการรวมคา แตยังไมเขาใจอยาง

ถองแทถึงความแตกตางระหวางการดําเนินงานรวมกันและ
การรวมคา จึงยังไมสามารถนําแนวคิดดังกลาวไปปรับใช
ในสถานการณของกิจการไดอยางเหมาะสม และสันนิษฐาน
วาการรวมการงานท่ีกิจการเขารวมเปนการรวมคา ซึ่งเปน
เ ร่ืองที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีจะต องเร งจัดทําตัวอย างประกอบ
ความเขาใจเร่ืองน้ีจนผูบริหารสามารถนําตัวอยางประกอบ
ความเขาใจดังกลาวไปปรับใชในสถานการณของกิจการ
ไดอยางเหมาะสม

3) ผู บริหารอาจตระหนักถึงการร วมการงานตาม
มาตรฐานฯ ใหมว าแบงออกเปนสองประเภท คือการ
ดําเนินงานรวมกันและการรวมคา และไดทบทวนการ
รวมการงานที่กิจการเขารวมอยางจริงจัง เพื่อสรุปวาเปน
การดําเนินงานรวมกันหรือการรวมคา ไมพบวาการรวม
การงานที่กิจการเขารวมเปนการดําเนินงานรวมกันหากแต
เปนการรวมคา อีกทั้งในอดีต ก็ไมไดมีการนํากิจการดังกลาว
มาจัดทํางบการเงินรวมโดยใชวิธีรวมตามสัดสวน แตมีการ
บันทึกเงินลงทุนในกิจการดังกลาวตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่ง
สอดคลองกับขอกําหนดของ TAS 28 ฉบับปจจุบัน

4) ผู บริหารอาจตระหนักถึงการร วมการงานตาม
มาตรฐานฯ ใหมว าแบงออกเปนสองประเภท คือการ
ดําเนินงานรวมกันและการรวมคา แตเมื่อไดทบทวนสัญญา
รวมการงานเพ่ือสรุปวามีสัญญาใดบางท่ีจัดประเภทเปนการ
ดําเนินงานรวมกัน พบวามีบางสัญญาจัดประเภทเปนการ
ดําเนินงานรวมกันตามท่ีกําหนดไวใน TFRS 11 ที่จะตอง
นํารายการสินทรัพยและหนี้สิน รวมท้ังรายไดและคาใชจาย
ของการดําเนินงานรวมกันมารับรูตามสวนไดเสียของกิจการ
ในการดําเนินงานรวมกัน แตกิจการยังไมมีความพรอมที่จะ
นําการดําเนินงานรวมกันนั้นมารับรู ใหถูกตองดวยเหตุผล
บางประการ ซึ่งเปนเรื่องที่หนวยงานกํากับดูแลจะตองเรงหา
หนทางกระตุ นจิตสํานึกรับผิดชอบของผู บริหารตอการ
นําเสนอขอมูลทางการเงินใหครบถวนและถูกตองตามควร

ผลการศึกษายังพบวาในจํานวน 32 บริษัทท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานฯ PACK 5 จํานวน 3 ฉบับ
มาใชกับการจัดทํางบการเงิน สวนใหญเปนบริษัทในหมวด
บรกิารรบัเหมากอสราง (จาํนวน 7 แหงคดิเปนรอยละ 21.88) 
รองลงมาเปนบริษัทในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 
(จํานวน 4 แหง คิดเปนรอยละ 12.50) และบริษัทในหมวด
ธนาคาร (จํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 9.38) (ตารางท่ี 
1) ผลการศึกษาสอดคลองเพียงบางสวนกับขอสันนิษฐาน
ของผูวิจัยท่ีตั้งไวในเบื้องตนวาบริษัทสวนใหญที่คาดวาจะ
ไดรับผลกระทบนาจะเปนบริษัทในหมวดบริการรับเหมา
กอสราง แตสําหรับบริษัทในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
ซึ่งมีการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและมีการเขาถือ
หนวยลงทุนในกองทุนดังกลาวในสัดสวนที่น าจะทําให
สามารถควบคุมกองทุนนั้น ๆ  ไดแมจะมีสิทธิในการออกเสียง
นอยกวากึ่งหนึ่งก็ตามกลับไมพบวาได รับผลกระทบใน
วงกวาง

นอกจากน้ี เปนท่ีนาสังเกตวามีบริษัท 2 แหง (คิดเปน
รอยละ 0.40) ไมไดรับผลกระทบจากการนํามาตรฐานฯ 
PACK 5 มาใชกับการจัดทํางบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ประจําไตรมาส 1 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2558 เนื่องจาก
บริษัทไดเลือกท่ีจะนํามาตรฐานฯ PACK 5 มาปฏิบัติDo
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ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิน Pack 5 ที่มีต�อบริษัทจดทะเบียน : กรณีประเทศไทย

กอนวันที่มีผลบังคับใช ไดแก บริษัท โกลบอล เพาเวอร
ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) และบริษัท ทิสโก
ไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) (TISCO) กลาวคือ

GPSC ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 วาในการจัดทํา
งบการเงินน้ี กลุ มบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 ที่จะมีผลบังคับสําหรับ
งบการเงินทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป 
PACK 5 มาถือปฏิบัติกอนวันที่ถือปฏิบัติ โดยกลุมบริษัท
ถือปฏิบัติมาตรฐานฯ PACK 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว
มีผลทําใหการควบรวมกิจการและการไดมาซ่ึงบริษัทยอย 
บริษัทรวมและกิจการท่ีควบคุมรวมกันถือเปนการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน เนื่องจากกลุมบริษัทกอนและ
หลังการควบรวมกิจการอยูภายใตการควบคุมของบริษัทใหญ
ในลําดับสูงสุดแหงหน่ึง

TISCO ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 วาฝายบริหาร
ของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดเลือกท่ีจะนํามาตรฐาน
PACK 5 มาปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช ทั้งน้ี TFRS 10 
กําหนดใหบริษัทฯทบทวนการประเมินเงินลงทุนของบริษัทฯ 
เพ่ือสรุปวามีอํานาจควบคุมในเงินลงทุนนั้นหรือไม ซึ่ง
บริษัทฯเปล่ียนขอสรุปผลการควบคุมจากการประเมิน
เงินลงทุนในบริษัท ทิสโกโตเกียวลิสซิ่ง จํากัด ณ วันท่ีนํา 
TFRS 10 มาใชเปนคร้ังแรก จากเดิมแสดงรายการเปน
เงินลงทุนในบริษัทยอยเปนการรวมคา เนื่องจากไมเขา
เงื่อนไขการควบคุมตามท่ีกําหนดไวใน TFRS 10 ดังนั้น 
บริษัท ทิสโกโตเกียวลิสซิ่ง จํากัด จึงมีสถานะเปนบริษัท
รวมคาตั้งแตเดือน ธันวาคม 2551 ซึ่งเปนวันที่บริษัทฯ
เขาซ้ือเงินลงทุนในบริษัทดังกลาว เนื่องจากบริษัทฯ ไมได
ควบคุมอยางเบ็ดเสร็จในบริษัทรวมคาดังกลาว ประกอบกับ
สิทธิในการออกเสียงที่เหลือรอยละ 49 ถือโดยผูถือหุนใหญ
อีกรายหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯไดทําขอตกลงระหวางผู ถือหุ นกับ

ผูถือหุนรายดังกลาว เพื่อตัดสินใจรวมกันในการดําเนินงาน 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามขอกําหนดของ TFRS 10 บริษัทฯ 
จึงไมรวมงบการเงินของบริษัท ทิสโกโตเกียวลิสซ่ิง จํากัด
ในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 และไดปรับยอนหลังงบการเงินป 2556 ที่แสดงไว
เปนขอมูลเปรียบเทียบ

นอกจากน้ี มีบริษัทฯ แหงหนึ่งเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินประจําไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2558 วาผูบริหารของกลุมบริษัทยังอยูในระหวาง
การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตาม TFRS 10

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานฯ PACK 5 จํานวน
3 ฉบับมาใชที่มีตอบริษัทอาจสรุปไดดังนี้

1) มีการจัดประเภทเงินลงทุนใหมจากบริษัทยอย
เปนกิจการรวมคาภายใต TFRS 11 และบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในกิจการรวมคาตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงิน
รวม เนื่องจากผูลงทุนถือหุนสามัญเกินกวารอยละ 50 ใน
กิจการผู ถูกลงทุน แตไมสามารถส่ังการกิจกรรมท่ีสําคัญ
ของกิจการผูถูกลงทุนดังกลาวไดแตเพียงฝายเดียว หากแต
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูที่ร วมกันควบคุมการงาน
ซึ่งสอดคลองกับขอสันนิษฐานของผูวิจัยขอแรก ตัวอยางเชน 
บริษัท เมเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (MJD) 
เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินวาฝายบริหาร
ของบริษัทฯ ทบทวนวาบริษัทฯ มีอํานาจควบคุมกิจการท่ี
เขาไปลงทุนตามหลักการของ TFRS 10 หรือไมและพบวา
บริษัทฯไม มีอํานาจควบคุมในบริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ
ดีเวลล็อปเมนท จํากัด และบริษัท เมเจอร เรสซิเดนส จํากัด 
ซึ่งเดิมถือเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ถึงแมวาบริษัทฯจะถือ
หุนและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกลาวรอยละ 51 ก็ตาม 
ทั้งนี้ เน่ืองจากบริษัทฯไมสามารถส่ังการกิจกรรมท่ีสําคัญ
ของบริษัทดังกลาวไดแตเพียงฝายเดียว หากแตตองไดรับ
ความเห็นชอบจากผูลงทุนอีกฝายดวย ดังนั้น บริษัทดังกลาว
จึงถือเปนบริษัทรวมคาของบริษัทฯ และตองเปลี่ยนวิธีใน
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนจากเดิมที่งบการเงินของบริษัท
ดังกลาวไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปนการDo
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บทความวิจัย

บันทึกเงินลงทุนในการรวมคาตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงิน
รวม

2) มีการจัดประเภทเงินลงทุนใหมจากบริษัทรวม
เปนบริษัทยอยภายใต TFRS 10 และนํามารวมในการ
จัดทํางบการเงินรวม เนื่องจากผูลงทุนเปนผูถือหุนที่มีเสียง
สวนใหญในกิจการผูถูกลงทุนและสามารถส่ังการกิจกรรม
ที่สําคัญของบริษัทดังกลาวได อีกทั้งผู ถือหุ นรายอื่นเปน
ผูถือหุนรายยอย ๆ  เทานั้นในกิจการผูถูกลงทุน ซึ่งสอดคลอง
กับขอสันนิษฐานของผู วิจัยขอสอง ตัวอยางเชน บริษัท
โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) (MODERN) เปดเผย
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินวาฝายบริหารของบริษัทฯ
ทบทวนวาบริษัทฯมีอํานาจควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนตาม
หลักการของ TFRS 10 หรือไมและพบวาบริษัทฯ มีอํานาจ
ควบคุมในบริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งเดิมถือเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ ถึงแมวาบริษัทฯ จะ
ถือหุนและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกลาวเพียงรอยละ 48 
ก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูถือหุนที่มีเสียงสวนใหญ
และสามารถส่ังการกิจกรรมท่ีสําคัญของบริษัทดังกลาวได
อีกทั้งผูถือหุนรายอื่นเปนผูถือหุนรายยอย ๆ  เทานั้น ดังนั้น 
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) จึงถือเปน
บริษัทยอยของกลุมกิจการและตองนํามารวมในการจัดทํา
งบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจควบคุม (วันท่ี
บริษัทฯ เขาลงทุนในกิจการดังกลาว)

3) มีการจัดประเภทการรวมการงานใหมจากการ
รวมคา (Joint Venture) เปนการดําเนินงานรวมกัน 
(Joint Operation) และมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึก
บัญชีจากการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม
รวมกันตามวิธีรวมตามสัดสวนในงบการเงินรวมและตาม
วิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาบันทึกสินทรัพย 
หนี้สิน รายไดและคาใชจาย ของการดําเนินงานรวมกัน
เฉพาะสวนของตนท้ังในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เน่ืองจากผูรวมการงานไมมีสิทธิในสินทรัพย
สุทธิ แตมีสิทธิในสินทรัพยและมีภาระผูกพันในหนี้สิน
ที่ เ ก่ียวข องกับการร วมการงานน้ัน  ซึ่ งสอดคล องกับ

ขอสนันษิฐานของผูวจิยัขอสาม ตวัอยางเชน บรษิทั ช.การชาง 
จํากัด (มหาชน) (CK) เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินวาฝายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาวามีเงินลงทุน
ในกิจการที่ควบคุมรวมกันจํานวน 5 แหงที่เปนการรวม
การงานประเภทการดําเนินงานรวมกัน (Joint Operation) 
ระหวางบริษัทฯ และผูรวมดําเนินงานอ่ืน (Other Joint 
Operators) ตามขอกําหนดใน TFRS 11 บริษัทฯ จึง
เปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีจากการบันทึกเงินลงทุนใน
กิจการท่ีควบคุมรวมกันตามวิธีรวมตามสัดสวนในงบการเงิน
รวมและตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาบันทึก
สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย ของการดําเนินงาน
รวมกันเฉพาะสวนของตนท้ังในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

4) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีจากการ
บันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการรวมคาตามวิธีรวมตาม
สัดสวนมาเปนวิธีสวนไดเสีย เนื่องจากในอดีตผู ร วมคา
เลือกบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการรวมคาตามวิธีรวม
ตามสัดสวน ซึ่งสอดคลองกับขอสันนิษฐานของผูวิจัยขอสี่ 
ตัวอยางเชน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(PS) เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินวากลุมบริษัท
ไดประเมินสวนไดเสียในการรวมการงานใหม และไดจัด
ประเภทเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกันใหมเปนการ
รวมคา สงผลใหกลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
สําหรับเงินลงทุนในการรวมคาจากวิธีรวมตามสัดสวนเปน
วิธีสวนไดเสีย ดังนั้น จึงมีผลกระทบตอการรับรูสินทรัพย 
หนี้สิน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และกระแสเงินสดของกลุม
บริษัท

สําหรับผลกระทบจากการนํามาตรฐานฯ PACK 5 
จํานวน 3 ฉบับมาใชที่มีตอบริษัทท่ีนอกเหนือไปจากที่ผูวิจัย
ตั้งขอสันนิษฐานไวในเบื้องตน ไดแก

1) มีการจัดประเภทของเงินลงทุนใหมจากเงินลงทุน
ทั่วไปเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย เนื่องจากผลของการ
บังคับใชมาตรฐาน ฉบับท่ี 10 และผลของการยกเลิก
ประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 27/2550 ลงวันท่ีDo
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ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิน Pack 5 ที่มีต�อบริษัทจดทะเบียน : กรณีประเทศไทย

15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง การผอนผันการบังคับใช
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 และฉบับที่ 45 ซึ่งอนุญาตให
สถาบันการเงินที่อยูภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหง
ประเทศไทยไมจําเปนตองนําบริษัทที่ไดรับจากการปรับ
โครงสรางหนี้มาจัดทํางบการเงินรวม ตัวอยางเชน ธนาคาร
เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (KKP) เปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินวาเน่ืองมาจากการมีผลบังคับใชของ 
TFRS 10 ในป พ.ศ. 2558 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดยกเลิก
ประกาศ ฉบับที่ 27/2550 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
เรื่อง การผอนผันการบังคับใช TAS 44 และ 45 ซึ่งอนุญาต
ใหสถาบันการเงินที่อยู ภายใตการกํากับดูแลของธนาคาร
แหงประเทศไทยไมจําเปนตองทํางบการเงินรวมบริษัท
ที่ไดรับจากการปรับโครงสรางหน้ี TFRS 10 ไดมีการกําหนด
คํานิยามของคําวา “ควบคุม” ซึ่งถูกนํามาใชแทนหลักการ
ของการควบคุมและการจัดทํางบการเ งินรวมภายใต 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จากผลของการบังคับใชมาตรฐาน ฉบับท่ี 10 
และการยกเลิกประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 
27/2550 ทําใหธนาคารตองจัดทํางบการเงินรวมโดยรวม
บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลลอปเมนท จํากัด เพิ่มเติม
โดยปรับปรุงงบการเงินรวมยอนหลัง นอกจากน้ีธนาคาร
ได โอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนในบริษัทดังกล าว
จากเดิมที่แสดงเปนเงินลงทุนทั่วไปมาเปนเงินลงทุนใน
บริษัทยอยในขอมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

2) มีการปรับปรุงผลจากการรวมธุรกิจในอดีตของ
กิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกันจากมูลคายุติธรรม
ตามวิธีซื้อธุรกิจเปนวิธีเสมือนวาเปนการรวมสวนไดเสีย 
(Similar to Pooling of Interests) ตัวอยางเชน บริษัท 
ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) เปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินวาการปฏิบัติตาม TFRS 10 ทําให
บริษัทใหญมีการควบคุมในกลุมบริษัทและตองนํางบการเงิน
ของกลุ มบริษัทไปรวมในการจัดทํางบการเงินรวมของ
บริษัทใหญ ซึ่งสงผลใหการไดมาซึ่งบริษัทยอยบางแหง
ในอดีตของบริษัทถือเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม

เดียวกัน เนื่องจากกลุ มบริษัทกอนและหลังการควบรวม
กิจการอยูภายใตการควบคุมของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด
แหงหนึ่ง

3) มีการจัดประเภทของเงินลงทุนใหมจากบริษัทรวม
เปนกิจการรวมคาภายใต TFRS 11 แตไมมีผลกระทบ
ทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องจากบริษัทถือปฏิบัติ
ทางบัญชีกับเงินลงทุนในกิจการรวมคาตามวิธีสวนไดเสีย
ในงบการเงินรวมเชนเดียวกับที่ไดเคยแสดงไวในงวดกอนเปน
เงินลงทุนในบริษัทรวม ตัวอยางเชน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) (BAY) เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินวาธนาคารและบริษัทยอยไดสอบทานการลงทุน
ในกิจการตาง ๆ  เพื่อประเมินหาขอสรุปของผลกระทบในการ
จัดทํางบการเงินรวม การจัดประเภทรายการ การรับรูทาง
บัญชีสําหรับเงินลงทุนที่แตกตางไปจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับเดิมและการเปดเผยขอมูลทางการเงินอื่น
เพิ่มเติม พบวาไมมีความแตกตางอยางมีสาระสําคัญ ยกเวน
ในเร่ืองการจัดประเภทของเงินลงทุนในบริษัท เทสโก คารด 
เซอรวิสเซส จํากัด บริษัท เทสโก ไลฟ แอสชัวรันส
โบรคเกอร จาํกดั และ บรษิทั เทสโก เจอเนอรัล อนิชวัรนัซ 
โบรคเกอร จํากัด ซึ่งเปนเงินลงทุนในการรวมคาที่ตอง
ถือปฏิบัติตาม TFRS 11 เงินลงทุนในการรวมคารับรูโดยใช
วิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเปนไปตาม TAS 
27 และใชวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม ซึ่งเปนไปตาม
ขอกําหนดใน TAS 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมและ
การรวมคา ซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกับที่ไดเคยแสดงไวใน
งวดกอนเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม

นอกจากน้ี จากขอมูลในตารางที่ 2 ผลจากการทดสอบ
ทางสถิติพบวาคาสถิติ t ตํ่ากวา Critical two-tail ที่ 2.040 
ทําใหยอมรับสมมติฐานที่วาการนํามาตรฐานฯ PACK 5 
จํานวน 3 ฉบับ มาใชไมทําให

1) สินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กอน
และหลังการปรับปรุงมีจํานวนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(คาสถิติ t = 0.358)
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2) หน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กอน
และหลังการปรับปรุงมีจํานวนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(คาสถิติ t = 0.356)

3) กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําไตรมาส 1 สิ้นสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 2557 กอนและหลังการปรับปรุงมีจํานวน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (คาสถิติ t = 0.313)

กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การนํามาตรฐานฯ PACK 5
ทั้ง 3 ฉบับมาใชไมสงผลกระทบตอสินทรัพย หนี้สินและ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิของกิจการอยางเปนสาระสําคัญ
อยางท่ีหลายฝายคาดการณ และไมสงผลกระทบเชิงลบ
ตอความสามารถในการกอหนี้ ความสามารถในการจาย
เงินปนผล และอันดับความนาเช่ือถือของกิจการแตอยางใด

ตารางที่ 1 สรุปบริษัทที่ไดรับผลกระทบนํามาตรฐานฯ PACK 5 มาใชแยกตามหมวดธุรกิจ

บริษัท หมวดธุรกิจ จํานวน (แห�ง) คิดเป�นร�อยละ

BAY, KKP, KTB ธนาคาร 3 9.38

BDMS การแพทย 1 3.13

BJC พาณิชย 1 3.13

CK, ITD, NWR, SEAFCO, STEC, 

SYNTEC, TPOLY

บริการรับเหมากอสราง 7 21.88

DEMCO, PTT, PTTEP, TOP พลังงานและสาธารณูปโภค 4 12.50

DTC การทองเที่ยวและสันทนาการ 1 3.13

GRAMMY, POST สื่อและสิ่งพิมพ 2 6.25

INTUCH, THCOM เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2 6.25

LST, M อาหารและเคร่ืองด่ืม 2 6.25

MJD, PS พัฒนาอสังหาริมทรัพย 2 6.25

MODERN ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน 1 3.13

PTTGC ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 1 3.13

SUC แฟชั่น 1 3.13

TPIPL, UMI วัสดุกอสราง 2 6.25

TSE ทรัพยากร 1 3.13

UPOIC ธุรกิจการเกษตร 1 3.13

รวม 32 100
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ตารางท่ี 2 สรุปผลกระทบท่ีมีตอสินทรัพยรวม หนี้สินรวมและกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
(หนวย: ลานบาท)

บริษัท

สินทรัพย�
รวม
ก�อน

ปรับปรุง

สินทรัพย�
รวม

ปรับปรุง
ใหม�

สินทรัพย�
รวม
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง)

หนี้สินรวม
ก�อน

ปรับปรุง

หนี้สินรวม
ปรับปรุง
ใหม�

หนี้สินรวม
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง)

กําไร 
(ขาดทุน)
สุทธิ
ก�อน

ปรับปรุง

กําไร 
(ขาดทุน)
สุทธิ

ปรับปรุง
ใหม�

กําไร 
(ขาดทุน)
สุทธิ
เพิ่มข้ึน 
(ลดลง)

BAY 1,214,268 1,211,362 –2,906 1,082,598 1,079,692 –2,906 3,303 3,303 0

BDMS 93,228 93,370 142 44,274 44,372 98 2,172 2,173 1

BJC 45,179 43,432 –1,747 26,904 25,411 –1,493 573 596 23

CK 71,221 72,140 919 50,141 50,465 324 243 301 58

DEMCO 6,241 6,241 0 2,895 2,895 0 72 72 0

DTC 9,065 9,012 –53 3853 3,800 –53 95 130 35

GRAMMY 15,989 15,106 –883 11,906 11,523 –383 –984 –973 11

INTUCH 54,699 55,610 911 20,827 21,380 553 4,012 4,080 68

ITD 73,757 73,190 –567 58,332 57,806 –526 147 159 12

KKP 240,407 241,153 746 204,212 204,242 30 704 732 28

KTB 2,739,366 2,789,143 49,777 2,507,223 2,553,276 46,053 8,297 8,477 180

LST 5,129 5,124 –5 2,035 2,030 –5 26 26 0

M 14,903 14,879 –24 2,222 2,198 –24 468 468 0

MJD 13,589 11,521 –2,068 10,520 8,475 –2045 70 57 –13

MODERN 4,251 5,157 906 1,527 2,072 545 101 112 11

NWR 11,257 9,552 –1,705 7,383 5,679 –1,704 11 13 2

POST 2,186 2,164 –22 1,582 1,560 –22 –26 –26 0

PS 61,033 61,051 18 31,326 31,321 –5 1,064 1,064 0

PTT 1,779,179 2,250,455 471,276 911,837 1,195,761 283,924 31,554 37,293 5,739

PTTEP 767,725 767,607 –118 354,105 353,987 –118 12,435 12,435 0

PTTGC 404,752 379,930 –24,822 162,876 152,993 –9,883 6,126 6,149 23

SEAFCO 1,725 1,725 0 808 808 0 24 24 0

STEC 25,004 25,004 0 16454 16,455 1 416 416 0

SUC 22,137 22,137 0 2,824 2,824 0 220 220 0

SYNTEC 6,180 6,106 –74 3,144 3,100 –44 76 76 0Do
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ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบท่ีมีตอสินทรัพยรวม หนี้สินรวมและกําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ตอ)
(หนวย: ลานบาท)

บริษัท

สินทรัพย�
รวม
ก�อน

ปรับปรุง

สินทรัพย�
รวม

ปรับปรุง
ใหม�

สินทรัพย�
รวม
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง)

หนี้สินรวม
ก�อน

ปรับปรุง

หนี้สินรวม
ปรับปรุง
ใหม�

หนี้สินรวม
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง)

กําไร 
(ขาดทุน)
สุทธิ
ก�อน

ปรับปรุง

กําไร 
(ขาดทุน)
สุทธิ

ปรับปรุง
ใหม�

กําไร 
(ขาดทุน)
สุทธิ
เพิ่มข้ึน 
(ลดลง)

THCOM 30,975 31,888 913 14,049 14,603 554 399 399 0

TOP 192,802 193,607 805 105,763 105,763 0 2,588 2,508 –80

TPIPL 99,457 99,814 357 42,128 42,030 –98 544 552 8

TPOLY 5,006 4,833 –173 3,344 3,105 –239 11 13 2

TSE 6,881 4,116 –2,765 3,394 627 –2767 56 56 0

UMI 4,446 5,509 1,063 2,569 3,085 516 36 27 –9

UPOIC 1,560 1,554 –6 437 431 –6 34 34 0
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