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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 
 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2557 (IAS 28 : Investments in Associates and 

Joint Venture (Bound Volume 2015 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพ่ิมย่อหน้าที่ 31ก 31ข 41ก ถึง 

41ค 45ก ถงึ 45ค และปรับปรงุการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ประกอบด้วย ย่อหน้าที่ 1 ถึง 47 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดย

คํานึงถึงข้อกําหนดของ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบิัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กจิการถือปฏบิัติตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

บทนาํ 

บทนาํ 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 

การร่วมคา้ ระบุวิธีการบัญชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและวางข้อกาํหนดในการนํา 

วิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบิัติในการบันทกึบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

บทนาํ 2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบิัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

หลกัการสาํคญัของมาตรฐาน 

บทนาํ 3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 

การร่วมค้าน้ี ใช้สาํหรับกิจการที่เป็นผู้ลงทุนที่มีการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมี

นัยสาํคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

บทนาํ 4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้คาํจาํกัดความของการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญ ว่าเป็นอาํนาจ 

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของ 

ผู้ได้รับการลงทุน แต่ไม่ถงึระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว  

บทนาํ 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน (เม่ือมี

การประกาศใช้) ได้ให้หลักการสาํหรับการจัดทาํรายงานทางการเงินสาํหรับผู้มีส่วนร่วมใน 

การร่วมการงาน และได้ให้คาํจาํกดัความของการควบคุมร่วมว่าหมายถงึการร่วมกนัควบคุมงาน

ซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซ่ึงการควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเม่ือการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ที่ ร่วมกันควบคุม 

การงานแล้วเท่าน้ัน 

บทนาํ 6 กจิการต้องนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วม

การงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาใช้ในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานที่กิจการมี

ความเกี่ยวข้อง เม่ือกิจการได้พิจารณาแล้วว่ามีส่วนได้เสียในการร่วมค้า กิจการต้องรับรู้

รายการและบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เว้นแต่ว่ากิจการ

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนาํวิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบิัติตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
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วิธีส่วนไดเ้สีย 

บทนาํ 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดว่าวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีการทางบัญชีซ่ึงกาํหนดให้บันทึก 

เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุน และหลังจากน้ันให้ปรับปรุงด้วยการเปล่ียนแปลงใน 

ส่วนแบ่งของผู้ลงทุนในสินทรัพย์สุทธิของผู้ได้รับการลงทุนภายหลังการได้มา กาํไรหรือ

ขาดทุนของผู้ลงทุนจะรวมเอาส่วนแบ่งในกาํไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนเข้าไว้ด้วย 

และกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของผู้ลงทุนกจ็ะรวมเอาส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของ

ผู้ได้รับการลงทุนเข้าไว้ด้วย 

บทนาํ 8 กิจการต้องใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าใน 

งบการเงินรวมของตน กจิการที่ไม่มีบริษัทย่อยกยั็งคงต้องใช้วิธส่ีวนได้เสยีในการบันทกึบัญชี

เงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าในงบการเงินของตนถึงแม้งบการเงินน้ันจะไม่ใช่ 

งบการเงินรวมกต็าม กิจการจะไม่ใช้วิธีส่วนได้เสียได้กเ็ฉพาะในงบการเงินเฉพาะกิจการที่

นาํเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) เท่าน้ัน 

ขอ้ยกเวน้ในการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

บทนาํ 9 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติในลักษณะ

เดียวกันกับข้อยกเว้นที่ให้ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง งบการเงินรวม ซ่ึงยกเว้นให้บริษัทใหญ่ไม่ต้องจัดทาํงบการเงินรวม  

บทนาํ 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้นไม่ต้องนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติเม่ือเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าน้ีถือโดย หรือถือทางอ้อมผ่านกิจการร่วมลงทุน (venture 

capital organizations) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) หรือกจิการที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked 

insurance funds) เ งินลงทุนในบริษัทร่วม  และการร่วมค้า น้ีอาจจะถูกวัดมูลค่าด้วย 

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

การเปิดเผย 

บทนาํ 11 กิจการที่มีการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุนจะต้อง

เปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สียในกิจการอืน่ (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2558)  

เรือ่ง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้  

วตัถุประสงค ์ 

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีวตัถุประสงคเ์พือ่กําหนดวิธีการบญัชีสําหรบัเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และวางขอ้กําหนดในการนาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติักบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ขอบเขต 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบักิจการทุกกิจการที่เป็นผูล้งทุนซ่ึงมีการควบคุมร่วมใน 

หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเหนอืผูไ้ดร้บัการลงทุน 

คํานยิาม 

3 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

บริษัทร่วม หมายถงึ กิจการทีอ่ยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัสําคญัของผูล้งทุน 

   

งบการเงินรวม หมายถงึ งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการนําเสนอสินทรัพย์ หนี้ สิน  

ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดของ 

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเสมือนว่าเป็นของหน่วยงาน 

ทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว 

   

วธีิส่วนไดเ้สีย หมายถงึ เป็นวิธีการทางบญัชีซ่ึงกําหนดใหผู้ล้งทุนบนัทึกเงินลงทุน 

เมื่อเริ่มแรกดว้ยราคาทุน และหลงัจากนั้นใหป้รบัปรุงดว้ย 

การเปลีย่นแปลงในส่วนแบ่งของผูล้งทุนในสินทรพัยสุ์ทธิของ

ผูไ้ดร้บัการลงทุนภายหลงัการไดม้า กําไรหรือขาดทุนของ 

ผูล้งทุนจะรวมเอาส่วนแบ่งในกําไรหรือขาดทุนของผูไ้ดร้บั

การลงทุนเข้าไว้ด ้วย และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ 

ผูล้งทุนก็จะรวมส่วนแบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ 

ผูไ้ดร้บัการลงทุนเขา้ไวด้ว้ยเช่นกนั 

   

การร่วมการงาน หมายถงึ การงานซ่ึงบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองหรือมากกว่าสองราย

มีการควบคุมร่วมกนั 

   

การควบคุมร่วม หมายถงึ การร่วมกันควบคุมการงานซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญา  

ซ่ึงการควบคุมร่วมจะมีไดก็้ต่อเมือ่การตดัสินใจใดๆ เกีย่วกบั
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กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบอย่างเป็น 

เอกฉนัทจ์ากผูที้ร่่วมกนัควบคุมการงานแลว้เท่านั้น 

   

การร่วมคา้ หมายถงึ การร่วมการงานซ่ึงผูที้่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมีสิทธิ

ในสินทรพัยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น 

   

ผูร่้วมคา้ หมายถงึ ผูเ้ขา้ร่วมในการร่วมคา้ซ่ึงมีการควบคุมร่วมในการร่วมคา้นั้น 

   

อิทธิพลอยา่งมี

นัยสาํคัญ 

หมายถงึ อํานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของผูไ้ดร้บัการลงทุน 

แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบาย

ดงักล่าว 

   

4 คาํนิยามของศัพทด์ังต่อไปน้ีได้ระบุอยู่ในย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้) และในภาคผนวก ก ของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

และถูกใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีโดยมีความหมายดังที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกล่าว  

   การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

   กลุ่มกจิการ 
   บริษัทใหญ่ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บริษัทย่อย 

อิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญั 

5 หากกิจการมีอาํนาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย)  

ในผู้ได้รับการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 20 ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่ากจิการมีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญ

ต่อผู้ได้รับการลงทุน เว้นแต่กจิการจะมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็น

เช่นน้ัน ในทางกลับกันหากกิจการมีอํานาจในการออกเสียงทั้ งโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

(เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย) ในผู้ได้รับการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่ากจิการไม่

มีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญเว้นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่ากจิการมีอทิธพิลอย่างมี

นัยสาํคัญต่อผู้ได้รับการลงทุนน้ัน การที่ผู้ลงทุนรายอื่นถือหุ้นในผู้ได้รับการลงทุนเป็นจาํนวนมาก

หรือเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่ากิจการจะไม่สามารถมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญต่อผู้ได้รับ 

การลงทุนได้ 
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6 หลักฐานต่อไปน้ีทางใดทางหน่ึงหรือมากกว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงว่ากิจการมีอิทธิพลอย่างมี

นัยสาํคัญ 

6.1 การมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่เทียบเท่าคณะกรรมการ

บริษัทของผู้ได้รับการลงทุน 

6.2 การมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินปันผล

หรือการแบ่งปันส่วนทุนอื่นๆ 

6.3 มีรายการระหว่างกจิการกบัผู้ได้รับการลงทุนอย่างเป็นสาระสาํคัญ 

6.4 มีการแลกเปล่ียนบุคลากรระดับบริหาร หรือ 

6.5 มีการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่จาํเป็นในการดาํเนินงาน 

7 กจิการอาจเป็นเจ้าของใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้น (share warrants) สทิธกิารซ้ือหุ้น (share call 

options) ตราสารหน้ีหรือตราสารทุน ซ่ึงสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือตราสารอื่นที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกันที่มีความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพซ่ึงหากกิจการเลือกใช้

สทิธิหรือแปลงสภาพตราสารดังกล่าวแล้ว กจิการจะมีอาํนาจออกเสยีงในเร่ืองนโยบายทางการเงิน

และการดาํเนินงานมากขึ้น หรือในทาํนองเดียวกนัเป็นการลดอาํนาจในการออกเสยีงดังกล่าวของ

บุคคลอื่น (กล่าวคือ สิทธิในการออกเสยีงที่เป็นไปได้) ในการประเมินว่ากิจการมีอิทธิพลอย่างมี

นัยสาํคัญหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่สามารถ

เป็นไปได้ที่กจิการสามารถใช้สทิธหิรือแปลงสภาพตราสารน้ันในปัจจุบัน รวมถึงสทิธใินการออกเสยีง

ที่เป็นไปได้ซ่ึงกิจการอื่นถืออยู่ด้วย ตัวอย่างสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ

หรือแปลงสภาพตราสารได้ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ตราสารน้ันยังไม่สามารถใช้สทิธิหรือ

แปลงสภาพได้จนกว่าจะถึงวันที่ที่กาํหนดในอนาคตหรือจนกว่าจะเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง

ตามที่กาํหนดไว้ในอนาคต 

8 ในการประเมินว่าสทิธิในการออกเสยีงที่เป็นไปได้นาํไปสู่การมีอทิธิพลอย่างมีนัยสาํคัญหรือไม่น้ัน 

กจิการจะต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมถึงเง่ือนไขของการใช้สทิธใิน

การออกเสียงที่ เป็นไปได้และข้อตกลงตามสัญญาอื่นไม่ว่าเป็นการพิจารณารายสัญญาหรือ 

ทุกสัญญารวมกัน) ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงที่ เป็นไปได้ ซ่ึงข้อเท็จจริงและ

สถานการณ์ข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงความตั้งใจของผู้บริหารและความสามารถทางการเงินของ

กจิการที่จะใช้สทิธหิรือแปลงสภาพสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ดังกล่าว  

9 กจิการจะสญูเสยีการมีอทิธิพลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุนเม่ือกจิการสญูเสยีอาํนาจใน

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของผู้ได้รับ 

การลงทุน การสญูเสยีการมีอทิธิพลอย่างมีนัยสาํคัญสามารถเกดิขึ้นได้ไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงใน

ระดับของความเป็นเจ้าของในผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ตัวอย่างของกรณีน้ีคือการที่บริษัทร่วมอยู่

ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ศาล ผู้ดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ หรือหน่วยงานกาํกับดูแล 

รวมทั้งกรณทีี่เกดิจากผลของข้อตกลงตามสญัญา 
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วธีิส่วนได้เสีย 

10 ตามวิธีส่วนได้เสีย ผู้ลงทุนต้องรับรู้ รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเม่ือเร่ิมแรกด้วย 

ราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งกาํไร

หรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสยีอยู่ โดยผู้ลงทุนต้องรับรู้ ส่วนแบ่ง

กาํไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียในกาํไรหรือขาดทุนของ 

ผู้ลงทุน ส่วนทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับจากผู้ได้รับการลงทุนต้องนําไปหักจากมูลค่าตามบัญชี 

ของเงินลงทุนน้ัน นอกจากน้ี ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนไปตามสดัส่วนของ 

ผู้ลงทุนในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของผู้ได้รับการลงทุนที่เปล่ียนแปลงไป เช่น การเปล่ียนแปลงที่

เกิดจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ และการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากผลต่างอัตรา

แลกเปล่ียนในการแปลงค่างบการเงิน ผู้ลงทุนต้องรับรู้ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวตามสัดส่วนที่ 

ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรงุ 2558) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

11 การรับรู้รายได้ตามเกณฑเ์งินปันผลรับอาจไม่ใช่เป็นวิธทีี่เหมาะสมสาํหรับการวัดมูลค่าผลตอบแทน

ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเน่ืองจากเงินปันผลรับน้ันอาจมี

ความสัมพันธ์น้อยมากกับผลประกอบการของบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าจากการที่ ผู้ลงทุนมี 

การควบคุมร่วมใน หรือมีอทิธิพลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนจึงมีส่วนได้เสีย

ในผลประกอบการของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ันๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน

ดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรรับรู้ ส่วนได้เสียดังกล่าวโดยการนําส่วนแบ่งในผลกาํไรหรือขาดทุนใน 

ผู้ได้รับการลงทุนรวมไว้ในงบการเงินของตนด้วย การปฏบิัติตามวิธส่ีวนได้เสยีจึงเป็นการให้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเกี่ยวกบัสนิทรัพย์สทุธแิละกาํไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ลงทุน 

12 ในกรณีที่มีสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้หรือมีตราสารอนุพันธอ์ื่นที่มีสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไป

ได้ ส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะถูกพิจารณาเฉพาะส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันเท่าน้ัน และจะไม่รวมความเป็นไปได้ที่จะใช้สิทธิหรือแปลงสิทธิที่มีใน 

การออกเสยีงที่เป็นไปได้หรือที่มีในตราสารอนุพันธอ์ื่นๆ เว้นแต่ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 13 

13 ในบางสถานการณ์ โดยเน้ือหาสาระกิจการมีความเป็นเจ้าของในผู้ได้รับการลงทุนแล้ว เน่ืองจากมี

รายการที่ท ําให้กิจการเข้าถึงผลตอบแทนจากส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของแล้วในปัจจุบัน  

ในสถานการณ์ดังกล่าวส่วนที่จะแบ่งให้แก่กิจการจะกาํหนดโดยคาํนึงถึงการใช้สทิธิในการออกเสียงที่

เป็นไปได้ในที่สดุ และตราสารอนุพันธอ์ื่นที่ทาํให้กจิการเข้าถงึผลตอบแทนในปัจจุบันด้วย 

14 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ไม่ให้

นาํมาใช้ปฏบิัติกบัส่วนได้เสยีในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซ่ึงบันทกึบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสยี ในกรณีที่

เคร่ืองมือทางการเงินมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้เป็นองค์ประกอบและโดยเน้ือหาสาระทาํให้ 

เข้าถึงผลตอบแทนจากส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของในเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าแล้ว 

ในปัจจุบัน เคร่ืองมือทางการเงินน้ันไม่อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณีอื่นให้รับรู้ เคร่ืองมือทางการเงิน 
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ที่ประกอบด้วยสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามหลักเกณฑ์ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

15 เว้นแต่กรณีที่เงินลงทุนหรือส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าได้ถูกจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถื่อไวเ้พื่อขายและการดําเนินงานทีย่กเลิก (เม่ือมีการประกาศใช้)       

ให้จัดประเภทเงินลงทุนหรือส่วนได้เสยีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่เป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

การนาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 

16 กจิการที่มีการควบคุมร่วมในหรือมีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุนต้องบันทกึบัญชี

เงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสียยกเว้นในกรณีที่เงินลงทุนมีลักษณะ 

เข้าข้อยกเว้นตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่17 ถงึ 19 

ขอ้ยกเวน้ทีจ่ะไม่ตอ้งนาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 

17 กิจการไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสียสาํหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

หากกจิการเป็นบริษัทใหญ่ที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องจัดทาํงบการเงินรวมตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้

ในย่อหน้าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  

งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือเม่ือมีลักษณะดังต่อไปน้ีทุกข้อ 

17.1 กิจการมีฐานะเป็นบริษัทย่อยซ่ึงถูกกิจการอื่นเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่ 

ผู้ถือหุ้นอื่นของกิจการรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบและไม่คัดค้านต่อ 

การที่ผู้ลงทุนจะไม่นาํวิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบิัติ 

17.2 ตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการไม่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ไม่ว่าจะเป็น 

ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง

ตลาดในท้องถิ่นและในภมิูภาค) 

17.3 กจิการไม่ได้นาํส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนาํส่งงบการเงินของกจิการให้แก่สาํนักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกํากับดูแลอื่นเพ่ือวัตถุประสงค์ใน 

การออกขายตราสารใดๆ ในตลาดสาธารณะ 

17.4 บริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ในลําดับระหว่างกลางของกิจการได้จัดทํา 

งบการเงินรวมเผยแพร่เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน 

18 ในกรณีที่เงินลงทุนในบริษทัร่วม หรือการร่วมคา้ถือโดย หรือถือโดยทางออ้มผ่านกิจการซ่ึง

เป็นกิจการร่วมลงทุน (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรสัต์

(unit trust) หรือกิจการที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัรวมทั้งกองทุนประกนัภยัแบบควบการลงทุน

(investment-linked insurance funds) กิจการเหล่านี้ อาจจะเลือกวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั

ร่วม และการร่วมคา้โดยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามที่กําหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ ได ้
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19 ในกรณีที่กิจการมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยที่ส่วนหน่ึงของเงินลงทุนน้ันถือโดยทางอ้อมผ่าน 

กิจการร่วมลงทุน (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit 

trust) หรือกิจการที่ มี ลักษณะคล้ายคลึงกันรวมทั้ งกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน 

(investment-linked insurance funds) กจิการอาจเลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมส่วนน้ัน

ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ได้โดยไม่คาํนึงว่ากิจการร่วมลงทุน 

(venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) และกจิการที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked insurance 

funds) น้ันจะมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือเงินลงทุนส่วนน้ันหรือไม่ หากกิจการเลือกที่จะใช้

วิธีการบัญชีน้ีแล้ว กิจการจะต้องใช้วิธีส่วนได้เสียสาํหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือในบริษัทร่วมที่ 

ไม่ได้ถือผ่านกิจการร่วมลงทุน (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) 

กองทรัสต์  (unit trust) หรือกิจการที่ มี ลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัย 

แบบควบการลงทุน (investment-linked insurance funds) 

การจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย  

20 ให้กิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก (เม่ือมีการประกาศใช้) มาใช้กบัเงินลงทุน 

หรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าที่เข้าเกณฑก์ารจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่

ถือไว้เพ่ือขาย สาํหรับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าที่เหลือซ่ึงไม่ได้ถูกจัด

ประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายให้บันทกึบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียจนกว่าส่วนของเงินลงทุนที่

ถือไว้เพ่ือขายได้ถูกจาํหน่ายออกไปจริง ภายหลังจากที่จาํหน่ายเงินลงทุนออกไปจริงแล้วให้กจิการ

บันทึกบัญชีสาํหรับเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าตามที่กาํหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) เว้นแต่ 

ส่วนของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ยังคงถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าซ่ึงในกรณีน้ี

กจิการต้องใช้วิธส่ีวนได้เสยี 

21 ในกรณีที่ เงินลงทุน หรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าซ่ึงเดิมเคยถูก 

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายไม่เข้าเกณฑ์ที่จะถูกจัดประเภทไว้เช่นน้ันอีกต่อไปแล้ว  

ให้รับรู้ เงินลงทุนน้ันตามวิธีส่วนได้เสียย้อนหลังไปยังวันที่ เงินลงทุนน้ันถูกจัดประเภทเป็น 

ถือไว้เพ่ือขาย งบการเงินของงวดหลังจากการจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย

ต้องถูกปรับปรงุด้วย 

การเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

22 กิจการตอ้งเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียนบัจากวนัที่เงินลงทุนของกิจการไม่เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม

หรือการร่วมคา้ดงันี้   

22.1 ถา้เงินลงทุนไดเ้ปลี่ยนเป็นบริษทัย่อย กิจการตอ้งใชวิ้ธีการบญัชีสําหรับเงินลงทุน 

ตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง 
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การรวมธุรกิจ (เมือ่มีการประกาศใช)้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 

(ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง งบการเงินรวม (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

22.2 ถา้ส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่ในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้เดิมเป็นสินทรพัยท์างการเงิน 

กิจการตอ้งวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่นี้ ดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ

ส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่นี้ จะถือเป็นมูลค่ายุติธรรมสําหรบัการวดัมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของ

สินทรพัยท์างการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ

ทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ และกิจการตอ้งรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนของผลต่าง

ระหว่าง  

22.2.1 มูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่และผลตอบแทนรบัใดๆ จากส่วนได้

เสียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ทีถู่กจําหน่ายออกไป และ 

22.2.2 ยอดคงเหลือของเงินลงทุน ณ วนัทีเ่ลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย  

22.3 เมือ่กิจการเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย กิจการตอ้งบนัทึกบญัชีสําหรบักําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ที่เกี่ยวขอ้งกบัเงินลงทุนนั้นที่เคยรบัรูไ้วด้ว้ยหลกัเกณฑ์ที่ถูกกําหนดไวเ้ช่นเดียวกนั 

เสมือนว่าผูไ้ดร้บัการลงทุนไดทํ้าการจําหน่ายสินทรพัย ์หรือหนี้ สินทีเ่กีย่วขอ้งนั้นออกไป 

 23 ดังน้ัน หากกําไรหรือขาดทุนที่ เคยรับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยผู้ได้รับการลงทุน 

ได้ถูกจัดประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการจาํหน่ายสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง กจิการ

ต้องจัดประเภทกําไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ ในส่วนของเจ้าของใหม่ให้อยู่ในกําไรหรือขาดทุน  

(เป็นการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่) เม่ือกจิการเลิกใช้วิธส่ีวนได้เสยี ตัวอย่างเช่น หากบริษัทร่วม

หรือการร่วมค้ามีผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนสะสมที่เกิดจากการดาํเนินงานในต่างประเทศและ

กจิการได้เลิกใช้วิธีส่วนได้เสยี กจิการต้องจัดประเภทกาํไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงาน

ต่างประเทศที่เคยรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นน้ันใหม่โดยบันทกึไปยังกาํไรหรือขาดทุน 

24 หากเงินลงทุนในบริษทัร่วมไดเ้ปลีย่นเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ หรือเงินลงทุนในการร่วมคา้

เปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม กิจการตอ้งใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียต่อไปโดยไม่ตอ้งวดัมูลค่าเงิน

ลงทุนทีเ่หลืออยู่นี้ ใหม่ 

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ 

25 ถ้ากิจการที่มีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าได้ลดส่วนได้เสียลง  

แต่ยังคงจะใช้วิธีการบัญชีส่วนได้เสยีต่อไป กจิการต้องจัดประเภทกาํไรหรือขาดทุนที่เคยบันทกึไว้

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงในส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของไปยังกาํไรหรือ

ขาดทุน ถ้ากาํไรหรือขาดทุนในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นน้ีถูกกาํหนดให้จัดประเภทเป็นกาํไรหรือ

ขาดทุนเม่ือมีการจาํหน่ายสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนในการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

26 ขั้นตอนส่วนใหญ่ในการนาํวิธีส่วนได้เสียมาปฏบิัติคล้ายกับขั้นตอนในการจัดทาํงบการเงินรวมซ่ึง

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 

(เม่ือมีการประกาศใช้) นอกจากน้ี กิจการต้องนําแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติทางการบัญชี
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สาํหรับการได้มาซ่ึงบริษัทย่อยมาปฏบิตัิกบัการบัญชีสาํหรับการได้มาซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือ

การร่วมค้าด้วย 

27 ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าให้พิจารณาเฉพาะเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท

ร่วมหรือการร่วมค้าที่ถือโดยบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่เท่าน้ัน โดยไม่คํานึงถึง 

เงินลงทุนที่ถือโดยบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าอื่นของกลุ่มกิจการ และในกรณีที่บริษัทร่วมหรือ 

การร่วมค้าน้ันมีบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า กาํไรหรือขาดทุน กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

และสนิทรัพย์สทุธทิี่จะใช้ในการนาํวิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบิัติ จะเป็นรายการซ่ึงรับรู้ ในงบการเงินของ 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า (รวมทั้งส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและ

สินทรัพย์สุทธิที่บริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้ามีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าของตน) 

หลังจากการปรับปรงุที่จาํเป็นเพ่ือให้ใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนั (ดูย่อหน้าที่ 35 และ 36) 

28 กาํไรและขาดทุนซ่ึงเป็นผลมาจากรายการที่เร่ิมจากบริษัทร่วมไปยังผู้ลงทุน (Upstream) และ

รายการที่เร่ิมจากผู้ลงทุนไปยังบริษัทร่วม (Downstream) ระหว่างกจิการ (รวมถึงบริษัทย่อยของ

กิจการที่นํามาจัดทาํงบการเงินรวม) กับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะถูกรับรู้ ในงบการเงินของ

กิจการเฉพาะส่วนได้เสียของผู้ลงทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการเท่าน้ัน ตัวอย่างของรายการ 

ด้านขาขึ้น ได้แก่ การที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าขายสนิทรัพย์ให้แก่กจิการ ส่วนรายการด้านขาลง

ได้แก่การที่กจิการขายสินทรัพย์หรือนาํสินทรัพย์ไปให้แก่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ส่วนได้เสียที่

เป็นของผู้ลงทุนในกาํไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เกดิจากรายการระหว่างกนัน้ีจะ

ถูกตัดออก 

29  ในกรณีที่รายการด้านขาลงแสดงให้เห็นว่ามีการลดลงในมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ที่จะ 

ถูกขายหรือนาํไปให้ หรือแสดงให้เหน็ว่าสนิทรัพย์น้ันได้ด้อยค่าลงแล้วผู้ลงทุนต้องรับรู้ผลขาดทุน

ดังกล่าวเตม็จาํนวนในกรณีที่รายการด้านขาขึ้นแสดงให้เหน็ว่ามีการลดลงในมูลค่าสทุธิที่จะได้รับ

ของสินทรัพย์ที่จะถูกซ้ือ หรือแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์น้ันได้ด้อยค่าลงแล้ว ผู้ลงทุนต้องรับรู้ 

ผลขาดทุนน้ันตามส่วนได้เสยีของตน 

30 การนาํสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปให้แก่บริษัทร่วม หรือแก่การร่วมค้าเพ่ือแลกกับส่วนได้เสียใน

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะถูกรับรู้ตามหลักเกณฑใ์นย่อหน้าที่ 28 เว้นแต่รายการน้ันขาดเน้ือหา 

เชิงพาณชิย์ตามที่อธบิายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ทีดิ่น อาคาร

และอุปกรณ ์(เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณทีี่รายการขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ กาํไรหรือขาดทุนจาก

รายการน้ันจะถือว่ายังไม่เกิดขึ้ น และไม่ให้รับรู้ เว้นแต่เข้าเกณฑ์ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 31  

กาํไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้ นน้ีจะถูกตัดรายการออกกับเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียและ 

จะไม่ได้ถูกแสดงเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนตั้งพักในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกิจการ  

หรือในงบแสดงฐานะการเงินของกจิการที่รับรู้ เงินลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสยี 

31 ในกรณีที่นอกจากได้รับส่วนได้เสียในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าแล้ว กิจการยังได้รับสินทรัพย์ที่

เป็นตัวเงิน หรือที่ไม่เป็นตัวเงินอกีด้วย กจิการต้องรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนเตม็จาํนวนจากส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการนําสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปให้สาํหรับสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน

หรือไม่เป็นตัวเงินที่ได้รับมา 

31ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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31ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

32 กิจการต้องนาํวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านับตั้งแต่วันที่ 

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุน กจิการต้องรับรู้

ผลต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ใน 

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเฉพาะส่วนที่เป็นของกจิการดังน้ี 

32.1 ค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าให้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ 

เงินลงทุน โดยไม่อนุญาตให้ตัดจาํหน่ายค่าความนิยมน้ัน 

32.2 ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ในผู้ได้รับการลงทุน

เฉพาะส่วนที่เป็นของกิจการที่สูงกว่าต้นทุนของเงินลงทุน ให้ถือเป็นรายได้ในการรับรู้ ส่วน

แบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าในงวดที่ซ้ือเงินลงทุนน้ัน 

กิจการต้องปรับปรุงส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนที่กิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

หลังจากการซ้ือเงินลงทุนให้เหมาะสม เช่น การทาํการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

เสื่อมสภาพโดยคิดจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันซ้ือเงินลงทุนมาเป็นต้น ในทาํนองเดียวกนักจิการต้อง

ปรับปรุงส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าภายหลังการซ้ือเงินลงทุนเพ่ือรับรู้

การด้อยค่าของค่าความนิยมหรือของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

33 ในการนาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั กิจการตอ้งใชง้บการเงินล่าสุดของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ 

หากวันส้ินรอบระยะเวลารายงานของกิจการและบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้แตกต่างกัน  

ใหบ้ริษทัร่วมหรือการร่วมคา้จัดทํางบการเงินใหมี้วนัที่เดียวกบัวนัที่ในงบการเงินของกิจการ

เพือ่การใชป้ระโยชนข์องกิจการ เวน้แต่จะไม่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติั 

34 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดในย่อหนา้ที่ 33 หากงบการเงินของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ที่

นํามาใชใ้นการนําวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติัมีวนัที่ที่แตกต่างจากวนัที่ในงบการเงินของกิจการ 

กิจการตอ้งปรบัปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณ์ที่มีนยัสําคัญที่เกิดข้ึนระหว่าง 

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้กบัวนัที่ในงบการเงินของกิจการ 

อย่างไรก็ตาม งบการเงินของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้และกิจการตอ้งมีวนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานแตกต่างกนัไดไ้ม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้  ช่วงระยะเวลาของรอบระยะเวลารายงานและ

ความแตกต่างของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานตอ้งเหมือนกนัในทุกๆ งวดทีร่ายงาน 

35 กิจการตอ้งจัดทํางบการเงินโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนักบัรายการและเหตุการณที์่

เหมือนกนัในสถานการณที์ค่ลา้ยคลึงกนั 

36 หากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างจากนโยบายการบัญชีของกิจการ

สาํหรับรายการและเหตุการณ์ที่เหมือนกันภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ในการนาํงบการเงิน

ของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามาใช้เพ่ือปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสียน้ัน กิจการต้องทาํการปรับปรุง

เพ่ือให้งบการเงินของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีนโยบายการบัญชีเดียวกนักบักจิการ 

37 หากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมที่ออกให้แก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่กิจการและ 

ถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ กจิการต้องคาํนวณส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนส่วนที่เป็นของตน

หลังจากการปรับปรุงเงินปันผลของหุ้นบุริมสทิธิน้ันแล้ว ทั้งน้ีไม่ว่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผล

น้ันแล้วหรือไม่กต็าม 
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38 หากส่วนแบ่งขาดทุนของกจิการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีจาํนวนเท่ากบัหรือสงูกว่าส่วนได้เสีย

ของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ันกิจการต้องหยุดรับรู้ ส่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่า 

ส่วนได้เสียของตนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ัน ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

หมายถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย และรวมถึง

ส่วนได้เสียระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแล้วถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการใน 

บริษัทร่วมและการร่วมค้าน้ัน  ตัวอย่างเช่น รายการซ่ึงไม่มีการกาํหนดแผนการจ่ายชาํระ หรือไม่

คาดว่าจะจ่ายชาํระในอนาคตอันใกล้ โดยเน้ือหาแล้วถือเป็นการเพ่ิมเงินลงทุนของกิจการในบริษัท

ร่วมหรือการร่วมค้า รายการดังกล่าวอาจหมายรวมถึงหุ้นบุริมสทิธิและลูกหน้ีหรือเงินกู้ยืมระยะยาว  

แต่ไม่รวมถึงลูกหน้ีการค้า เจ้าหน้ีการค้า หรือลูกหน้ีระยะยาวที่มีหลักประกนัเพียงพอ เช่น เงินกู้ยืม

ที่มีหลักประกันเป็นต้น ทั้งน้ีขาดทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียของกิจการส่วนที่เกินกว่าเงินลงทุนใน

หุ้นสามัญ ให้นาํไปหักจากองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนได้เสยีในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าในลาํดับที่

ตรงกนัข้ามกบัลาํดับของบุริมสทิธใินการชาํระหน้ี (กล่าวคือลาํดับในการได้รับการจ่ายชาํระคืนเม่ือมี

การชาํระบัญชี) 

39 เม่ือส่วนได้เสยีของกจิการมีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว กจิการจะรับรู้ขาดทุนเพ่ิมเติมเป็นหน้ีสิน 

กต่็อเม่ือมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพันจากการอนุมานหรือได้จ่ายเงินเพ่ือชําระ

ภาระผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าไปแล้ว หากในเวลาต่อมาบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

มีกาํไร กิจการจะเร่ิมบันทกึส่วนแบ่งกาํไรของตนอีกคร้ังหลังจากที่ส่วนแบ่งกาํไรมีจาํนวนเท่ากับ 

ส่วนแบ่งขาดทุนที่กจิการยังไม่ได้นาํมารับรู้ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

40 หลังจากได้นํา วิธี ส่วนได้เสียมาปฏิบัติและรับรู้ ผลขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 38 มาใช้แล้ว กจิการต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เ ร่ือง การรับรูแ้ละการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)  

เพ่ือพิจารณาว่ามีความจาํเป็นว่าจะต้องรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาํหรับเงินลงทุนสุทธิใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้าของกจิการเพ่ิมเติมอกีหรือไม่ 

41 กจิการต้องนาํข้อกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาใช้เพ่ือพิจารณาว่าจะต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าซ่ึงไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิและมูลค่าของ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นการเพ่ิมเติมอกีหรือไม่ 

41ก-41ค  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

42 เน่ืองจากค่าความนิยมซ่ึงได้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

ไม่ได้ถูกรับรู้แยกต่างหาก ดังน้ันจึงไม่ต้องทาํการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแยกต่างหาก

ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) แต่ให้ทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน 

ทั้งจาํนวนตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่า

ของสนิทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) เสมือนเป็นสนิทรัพย์เดียว โดยเปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะ
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ได้รับคืน (จาํนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้เทยีบกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) 

กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าเงินลงทุนอาจเกิดการด้อยค่าเม่ือใช้

ข้อกาํหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ ภายใต้สถานการณ์เหล่าน้ันต้องไม่ถูก 

ปันส่วนให้กบัสนิทรัพย์ใดๆ รวมทั้งค่าความนิยมที่เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน

ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ด้วยเหตุน้ี การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ันต้องรับรู้

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) เท่าที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนน้ันเพ่ิมขึ้นในภายหลัง ในการกาํหนด

มูลค่าจากการใช้ของเงินลงทุน กจิการต้องทาํการประมาณจาํนวนดังต่อไปน้ี  

42.1 ส่วนแบ่งของมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นจาก

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้า รวมถึงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทร่วมหรือ 

การร่วมค้าและสิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในท้ายที่สุดตามส่วนที่ 

ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสยีหรือ 

42.2 มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นจากเงินปันผลและ

การจาํหน่ายเงินลงทุนในท้ายที่สดุ 

การคาํนวณตามวิธใีนข้อ 42.1 และ 42.2 จะให้ผลที่เท่ากนัหากกจิการใช้ข้อสมมติฐานที่เหมาะสม 

43 กจิการต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าของกจิการ

เป็นรายบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า เว้นแต่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าแต่ละกจิการน้ันไม่ก่อให้เกิด

กระแสเงินสดรับจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองที่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์

อื่นของกจิการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

44 กิจการต้องบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการตาม

ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน

เฉพาะกจิการ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

45 กจิการต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

หากกจิการถือปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วยและต้องถอืปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) และ มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สีย
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ในกิจการอืน่ (เม่ือมีการประกาศใช้) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

งบการเงินเฉพาะกจิการ (เม่ือมีการประกาศใช้) พร้อมกนั 

45ก-45ค (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน  

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

46 ถ้ากจิการนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติ แต่ยังไม่ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาปฏิบัติใช้ การอ้างอิงใดๆ  

ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

47 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  

เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

 


