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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28   

เรือ่ง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้  

 

บทน า  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้าน้ีใช้ส าหรับกิจการที่

เป็นผู้ลงทุนที่มีการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุน โดยมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธีการบัญชีในการน าวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติกับ เงินลงทุนใน

บริษัทร่วม และการร่วมค้า  

กจิการต้องใช้วิธส่ีวนได้เสยีในการบันทกึบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าในงบการเงินรวม 

ส าหรับกิจการที่ไม่มีบริษัทย่อยกยั็งคงต้องใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทกึบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือ

การร่วมค้าโดยแสดงงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย นอกจากน้ีกิจการสามารถเลือกแสดงวิธีส่วนได้เสียใน  

งบการเงินเฉพาะกจิการตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องน าวิธีส่วนได้เสียมาปฏบัิติในลักษณะเดียวกัน

กับข้อยกเว้นที่ให้ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ซ่ึงยกเว้นให้

บริษัทใหญ่ไม่ต้องจัดท างบการเงินรวม และได้ให้ข้อยกเว้นไม่ต้องน าวิธีส่วนได้เสียมาปฏบัิติเมื่อเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าที่ถือโดยหรือถือทางอ้อมผ่านกิจการร่วมลงทุน (venture capital 

organizations) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

รวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked insurance funds) เงินลงทุนในบริษัท

ร่วม และการร่วมค้าน้ีอาจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ในกรณีที่กจิการมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ส่วนหน่ึงถือโดยทางอ้อมผ่านกิจการร่วมลงทุน (venture 

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

คล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked insurance funds) แล้ว 

กิจการอาจเลือกที่จะวัดมูลค่าส าหรับเงินลงทุนในส่วนน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่

ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

แต่ส าหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือในบริษัทร่วม กจิการต้องน าวิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบัิติ 

ค านยิาม ค าศพัท ์และค าอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคญั 

อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั 

อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ หมายถึง อ านาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย

ทางการเงินและการด าเนินงานของผู้ได้รับการลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบาย

ดังกล่าว หากกิจการมีอ านาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย)      

ในผู้ได้รับการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 20 ถือเป็นข้อสันนิษฐานเบ้ืองต้นว่ากิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ 



คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2560)   คู่มืออธบิาย TAS 28    หน้า 2 

 

ในทางกลับกนัหากกจิการมีอ านาจในการออกเสยีงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมในผู้ได้รับการลงทุนน้อยกว่า    

ร้อยละ 20 ให้ถือเป็นข้อสันนิษฐานเบ้ืองต้นว่ากิจการไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ เว้นแต่จะมีหลักฐานที่

แสดงให้เหน็ว่าผู้ลงทุนมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ เช่น  

- การมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่เทียบเท่าคณะกรรมการบริษัทของ      

ผู้ได้รับการลงทุน 

- การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการตัดสนิใจเกี่ยวกบัเงินปันผลหรือการแบ่งปันส่วนทุนอื่นๆ 

- มีรายการระหว่างผู้ลงทุนกบักจิการที่ถูกลงทุนอย่างเป็นสาระส าคัญ 

- มีการแลกเปล่ียนบุคลากรระดับบริหาร หรือ 

- มีการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

 

ตวัอย่างที ่1 อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ 

บริษัท ก มีเงินลงทุนในบริษัท ข โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 20 โดยที่บริษัท ก 

สามารถมีส่วนร่วมในก าหนดนโยบายและการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินปันผลหรือการแบ่งปันส่วนทุนอื่นๆ 

โดยผ่านทางกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท ก ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญแต่ไม่ถึงระดับ 

การควบคุม  

สิทธิในการออกเสียงทีเ่ป็นไปได ้

กิจการต้องพิจารณาถึงใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น (share warrants) สิทธิการซ้ือหุ้น (share 

call options) ตราสารหน้ีหรือตราสารทุน ซ่ึงสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ รวมถึงสิทธิในการออก

เสียงที่เป็นไปได้ซ่ึงกิจการอื่นถืออยู่ด้วย หากกิจการเลือกใช้สิทธิหรือแปลงสภาพ กิจการจะมีอ านาจใน 

การออกเสียงมากขึ้นหรือลดอ านาจในการออกเสียงของบุคคลอื่น ส าหรับการประเมินว่ากิจการมีอิทธิพล

อย่างมีนัยส าคัญต่อกจิการที่ลงทุนหรือไม่ กจิการต้องพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสทิธใินปัจจุบัน 

รวมถึงสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ซ่ึงกจิการอื่นถืออยู่ด้วย  

ส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะถูกพิจารณาเฉพาะส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันเท่าน้ัน และจะไม่รวมความเป็นไปได้ที่จะใช้สิทธิหรือแปลงสิทธิที่มีในการออก

เสยีงที่เป็นไปได้หรือที่มีในตราสารอนุพันธอ์ื่นๆ ยกเว้นในบางสถานการณ์ ที่โดยเน้ือหาสาระกิจการมีความ

เป็นเจ้าของแล้ว เน่ืองจากมีรายการที่ท  าให้กิจการได้รับผลตอบแทนจากความเป็นเจ้าของแล้วในปัจจุบัน 

ส่วนที่จะแบ่งให้แก่กิจการจะค านวณโดยค านึงถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้และตราสารอนุพันธ์อื่นที่

ท  าให้กจิการได้รับผลตอบแทนในปัจจุบัน 

ตวัอย่างที ่2 สทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ 

บริษัท ก และบริษัท ข มีเงินลงทุนในบริษัท ค โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิ

ซ้ือหุ้นเพ่ิมเติมในบริษัท ค โดยสรุปได้ดังน้ี 

- บริษัท ก มีสดัส่วนในการถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 20 และถือใบส าคัญแสดงสทิธซ้ืิอหุ้นร้อยละ 10 

- บริษัท ข มีสดัส่วนในการถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 80 และถือใบส าคัญแสดงสทิธซ้ืิอหุ้นร้อยละ 40 
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ทั้งน้ีแม้ว่าบริษัท ก และบริษัท ข จะยังไม่ได้ใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นดังกล่าว ทั้งบริษัท ก และ

บริษัท ข กจ็ะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการถือใบส าคัญแสดงสิทธิถือหุ้นด้วยในอัตราเดียวกันกับ

หุ้นที่บริษัทถือ ดังน้ันบริษัท ก ต้องพิจารณาสดัส่วนของส่วนได้เสยีโดยรวมสดัส่วนของจ านวนหุ้นที่

ถื อและใบส าคัญแสดงสิทธิ ซ้ื อ หุ้น  โดยมี สั ด ส่ วนของ ส่ วน ไ ด้ เ สี ย เท่ ากับ ร้ อยละ  20 

[(20+10)/(100+50)]  

วิธีส่วนไดเ้สีย 

วิธส่ีวนได้เสยี ก าหนดให้ผู้ลงทุนบันทกึเงินลงทุนดังต่อไปน้ี 

1. เงินลงทุนเมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาทุน ในกรณีที่ซ้ือเงินลงทุน กิจการต้องรับรู้ผลต่างระหว่าง

ต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้เฉพาะส่วนที่เป็น

ของกจิการดังน้ี 

- ค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องให้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีเงินลงทุน ไม่อนุญาตให้ตั้งบัญชี    

ค่าความนิยมและตัดจ าหน่ายค่าความนิยมน้ัน 
- ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่าต้นทุนของเงินลงทุน ให้ถือเป็นรายได้ในการรับรู้

ส่วนแบ่งผลก าไรขาดทุนในงวดที่มีการซ้ือเงินลงทุน 

2. หลังจากน้ันให้ปรับปรุงด้วยการเปล่ียนแปลงในส่วนแบ่งของผู้ลงทุนในสินทรัพย์สุทธิของ      

ผู้ได้รับการลงทุน ก าไรหรือขาดทุนของผู้ลงทุนจะรวมเอาส่วนแบ่งในก าไรหรือขาดทุนของ    

ผู้ได้รับการลงทุนเข้าไว้ด้วย และก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของผู้ลงทุนกจ็ะรวมส่วนแบ่งในก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นของผู้ได้รับการลงทุนเข้าไว้ด้วยเช่นกัน นอกจากน้ีส าหรับส่วนทุนหรือ   

เงินปันผลที่ได้รับจากผู้ได้รับการลงทุนต้องน าไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนน้ัน โดย

สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 

 

 

 

ตวัอย่างที ่3 การบันทกึบัญชีตามวิธส่ีวนได้เสยีในบริษัทร่วม 

 ณ วันที่ 1 มกราคม 25X0 บริษัท ลงทุน จ ากัด ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ร่วม จ ากัด 

เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท โดยมีสัดส่วนส่วนได้เสียอยู่ที่ร้อยละ 30 ทั้งน้ีเงินลงทุนดังกล่าว

รวมค่าความนิยม 500,000 บาท ซ่ึงบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญและได้จัดประเภทเป็น    

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ในระหว่างปี 25X0 บริษัท ร่วม จ ากดัมีรายละเอยีดดังน้ี 

 ก าไรส าหรับปี 25X0 จ านวน 1,000,000 บาท  

มูลค่าตาม

บัญชี = 
เงินลงทุน

เร่ิมแรก + 
ส่วนแบ่งก าไรหรือ

ขาดทุนและก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น (ถ้ามี) 

- 
เงินปันผลรับ 
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 บริษัท ร่วม จ ากดั รับรู้ก าไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย

ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรับปี 25X0 เป็นจ านวน 50,000 บาท 

 ประกาศจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 25X0 เป็นจ านวน 200,000 บาท  

 

การบันทกึบัญชีในปี 25X0 เป็นดังน้ี 

1 ม.ค. 25X0 เดบิต เงินลงทุนในบริษัทร่วม  3,000,000 บาท 

   เครดิต เงินสด    3,000,000 บาท 

(บันทกึเงินลงทุนเร่ิมแรก) 

31 ธ.ค. 25X0 เดบิต เงินลงทุนในบริษัทร่วม    300,000 บาท 

   เครดิต ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม 300,000 บาท 

(บันทกึส่วนแบ่งก าไรของบริษัทร่วมร้อยละ 30 ของ 1,000,000 บาท) 

31 ธ.ค. 25X0 เดบิต เงินลงทุนในบริษัทร่วม     15,000 บาท 

   เครดิต ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ในบริษัทร่วม        15,000 บาท 

(บันทกึส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นร้อยละ 30 ของ 50,000 บาท) 

เดบิต เงินสด    60,000 บาท 

   เครดิต เงินลงทุนในบริษัทร่วม    60,000 บาท 

(บันทกึเงินปันผลร้อยละ 30 ของ 200,000 บาท) 

การน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 

ขั้นตอนส่วนใหญ่ในการน าวิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบัิติคล้ายกับขั้นตอนในการจัดท างบการเงินรวมซ่ึง

ก าหนดไว้ใน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม หากผู้ลงทุนมีก าไรและ

ขาดทุนที่เป็นผลจากรายการระหว่างผู้ลงทุนและบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ตัวอย่างเช่น 

รายการขาขึ้น (Upstream)  รายการขาลง (Downstream) 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ลงทุน 

บริษัทร่วมหรือ

การร่วมค้า 

ผู้ลงทุน 

บริษัทร่วมหรือ

การร่วมค้า 
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ก าไรและขาดทุนดังกล่าวจะถูกรับรู้ในงบการเงินเฉพาะส่วนได้เสียของผู้ลงทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

กิจการเท่าน้ัน ส่วนได้เสียที่เป็นของผู้ลงทุนในก าไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เกิดจาก

รายการระหว่างกนันี้ จะถูกตัดออก ถ้ามีการด้อยค่าของสนิทรัพย์ที่ซ้ือส าหรับรายการขาขึ้นให้รับรู้ผลขาดทุน

ตามส่วนได้เสยีของผู้ลงทุน แต่ถ้ามีการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ขายส าหรับรายการขาลงให้รับรู้ผลขาดทุนทั้ง

จ านวน 

ตวัอย่างที ่4 การตัดรายการขาลง (Downstream) 

 จากตัวอย่างที่ 3 ในระหว่างปี 25X0 บริษัท ลงทุน จ ากัด ขายสินค้าคงเหลือให้แก่ 

บริษัท ร่วม จ ากดั โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

รายได้จากการขายสนิค้า         1,000,000 บาท      

ต้นทุนสนิค้าขาย    800,000 บาท  

ก าไรจากการขายสนิค้า   200,000 บาท 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 25X0 บริษัท ร่วม จ ากัดมีสินค้าคงเหลือที่ยังไม่ได้ขายจ านวนร้อยละ 40 ของ

สนิค้าที่ซ้ือมาจากบริษัท ลงทุน จ ากดั 
 

การบันทกึบัญชีในปี 25X0 เป็นดังน้ี 

31 ธ.ค. 25X0 เดบิต รายได้จากการขายสนิค้า 120,000 บาท (1,000,000 x 40% x 30%) 

   เครดิต ต้นทุนสนิค้าขาย  96,000 บาท (800,000 x 40% x 30%) 

   เครดิต เงินลงทุนในบริษัทร่วม 24,000 บาท (200,000 x 40% x 30%) 

(บันทกึตัดรายการบัญชีก าไรที่ยังไม่เกดิข้ึน) 

ตวัอย่างที ่5 การตัดรายการขาขึ้น (Upstream) 

 จากตัวอย่างที่ 3 ในระหว่างปี 25X0 บริษัท ร่วม จ ากัด ขายสินค้าคงเหลือให้แก่บริษัท 

ลงทุน จ ากดั โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

รายได้จากการขายสนิค้า          200,000 บาท      

ต้นทุนสนิค้าขาย    150,000 บาท  

ก าไรจากการขายสนิค้า     50,000 บาท 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 25X0 บริษัท ลงทุน จ ากัดมีสินค้าคงเหลือที่ยังไม่ได้ขายจ านวนร้อยละ 20 ของ

สนิค้าที่ซ้ือมาจากบริษัท ร่วม จ ากดั 

 

การบันทกึบัญชีในปี 25X0 เป็นดังน้ี 

31 ธ.ค. 25X0 เดบิต ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วม  3,000 บาท 

   เครดิต เงินลงทุนในบริษัทร่วม  3,000 บาท 

(บันทกึตัดรายการบัญชีก าไรที่ยังไม่เกดิข้ึน 50,000 x 20% x 30%) 
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หากส่วนแบ่งขาดทุนของกจิการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีจ านวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้เสีย

ของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ัน กิจการต้องหยุดรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสีย

ของตนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ันเมื่อส่วนได้เสียของกิจการมีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว  กิจการจะ

รับรู้ขาดทุนเพ่ิมเติมเป็นหน้ีสินกต่็อเมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพันจากการอนุมานหรือ

ได้จ่ายเงินเพ่ือช าระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าไปแล้ว 

ในการน าวิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบัิติ กจิการต้องใช้งบการเงินล่าสดุของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า หาก

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกิจการและบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าแตกต่างกัน  ให้บริษัทร่วมหรือการ

ร่วมค้าจัดท างบการเงินให้มีวันที่เดียวกับวันที่ในงบการเงินของกิจการเพ่ือการใช้ประโยชน์ของกิจการ หาก

ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ กิจการต้องปรับปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญที่

เกดิขึ้น อย่างไรกต็าม งบการเงินของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าและกิจการจะมีวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

แตกต่างกนัได้ไม่เกนิกว่า 3 เดือน  

นอกจากน้ีหากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน จะต้องท าการปรับปรุง

ให้เป็นนโยบายการบัญชีเดียวกันก่อนน าวิธีส่วนได้เสียมาปฏบัิติ ยกเว้นกิจการซ่ึงไม่ได้เป็นกิจการที่ด าเนิน

ธุรกิจด้านการลงทุนมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน 

กจิการดังกล่าวอาจจะใช้วิธส่ีวนได้เสยีโดยยังคงการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

น้ันๆใช้อยู่ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั้นๆได้ 

ตวัอย่างที ่6 เช่น บริษัท A (ซ่ึงไม่ได้เป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน) มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม B 

(ซ่ึงเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน) และ บริษัทร่วม B รับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อย C และ บริษัท

ร่วม D ด้วยวิธมูีลค่ายุติธรรม บริษัท A ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงนโยบายการบัญชีในการรับรู้ส่วนได้เสียในเงิน

ลงทุนของบริษัท B ให้เป็นเช่นเดียวกบับริษัท A เน่ืองจากบริษัท B เป็นกจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

   

การน าสินทรพัยที์ไ่ม่เป็นตวัเงินไปแลกกบัส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ 

การน าสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปแลกกับส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ก าไรและ

ขาดทุนจะถูกรับรู้เฉพาะส่วนได้เสียของผู้ลงทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการเว้นแต่รายการน้ันขาดเน้ือหา   

เชิงพาณิชย์ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16  เร่ือง ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ในกรณีที่เป็นรายการขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ ก าไรหรือขาดทุนจากรายการน้ันจะถือว่ายังไม่เกิดขึ้น

บริษัท A 

บริษัทร่วม B 

(IE) 

บริษัทย่อย C 

บริษัทร่วม D 
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และไม่ให้รับรู้ โดยก าไรหรือขาดทุนน้ีจะถูกตัดรายการออกกับเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย ในกรณี

กิจการยังได้รับสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินหรือที่ไม่เป็นตัวเงินนอกเหนือจากส่วนได้เสียในกิจการ กิจการต้อง

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเตม็จ านวนจากส่วนของก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการน าสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

ไปให้ส าหรับสนิทรัพย์ที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินที่ได้รับมา 

ตวัอย่างที ่7 การน าสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปแลกกบัส่วนได้เสยีในการร่วมค้า 

ณ วันที่ 1 ม.ค. 25X0 บริษัท ก จ ากัด และบริษัท ข จ ากัดได้น าสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปร่วม

ลงทุนในการร่วมค้า โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

     บริษัท ก จ ากดั   บริษัท ข จ ากดั 

มูลค่าตามบัญชี       600,000 บาท     800,000 บาท 

มูลค่ายุติธรรม    1,000,000 บาท  1,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น         ร้อยละ 50       ร้อยละ 50 

 

การบันทกึบัญชีส าหรับบริษัท ก จ ากดั เป็นดังน้ี 

1 ม.ค. 25X0 เดบิต เงินลงทุนในการร่วมค้า  1,000,000 บาท 

   เครดิต สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน  600,000 บาท 

   เครดิต ก าไร (รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน) 400,000 บาท 

(บันทกึการน าสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปแลกกบัส่วนได้เสยีในการร่วมค้า) 

1 ม.ค. 25X0 เดบิต ก าไร (รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน) 200,000 บาท 

   เครดิต เงินลงทุนในการร่วมค้า  200,000 บาท 

 (บันทกึตัดรายการร้อยละ 50 ของก าไรจากการน าสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปแลกกับส่วนได้เสีย

ในการร่วมค้า) 

การจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่ได้ถูกจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือ

ไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก หากมีการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าบางส่วน

เป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย และมีเงินลงทุนส่วนที่เหลือซ่ึงไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย ให้กิจการบันทกึบัญชีส าหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย

จนกว่าส่วนของเงินลงทุนที่ถือไว้เพ่ือขายได้ถูกจ าหน่ายออกไปจริง หลังจากน้ันให้กจิการบันทกึบัญชีส าหรับ

เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) เว้นแต่ส่วนของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ยังคงถือเป็นเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าซ่ึงในกรณีน้ีกจิการต้องใช้วิธส่ีวนได้เสยี 
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 หากเงินลงทุนหรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าซ่ึงเดิมเคยถูกจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายไม่เข้าเกณฑท์ี่จะถูกจัดประเภทไว้เช่นน้ันอกีต่อไปแล้ว ให้รับรู้เงินลงทุนนั้นตามวิธี

ส่วนได้เสียย้อนหลังไปยังวันที่เงินลงทุนน้ันถูกจัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย 

การเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

กจิการต้องเลิกใช้วิธส่ีวนได้เสยีนับจากวันที่เงินลงทุนของกิจการไม่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือ

การร่วมค้าดังน้ี  

- เม่ือเงินลงทุนได้เปล่ียนเป็นบริษัทย่อย กิจการต้องใช้วิธีการบัญชีส าหรับเงินลงทุนตามที่ก  าหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม 

- ถ้าส่วนได้เสียที่เหลืออยู่ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเดิม เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการจะต้อง 

วัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่เหลืออยู่น้ีด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และจะต้องรับรู้ก าไรขาดทุนที่เกดิจากผลต่างระหว่าง 

 มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่เหลืออยู่และผลตอบแทนจากการจ าหน่ายและ  

 ยอดคงเหลือของเงินลงทุน ณ วันที่เลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย  

- เมื่อกิจการเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย กิจการจะต้องบันทกึบัญชีส าหรับก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นที่เกี่ยวข้อง

กับเงินลงทุนน้ันที่เคยรับรู้ไว้ด้วยหลักเกณฑ์ที่ถูกก าหนดไว้เช่นเดียวกัน เสมือนว่าผู้ได้รับการลงทุนได้

ท าการขายสนิทรัพย์ หรือหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องน้ันออกไป โดยต้องจัดประเภทใหม่ในก าไรหรือขาดทุน 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

กิจการต้องน าข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ มาใช้เพ่ือพิจารณาว่าจะต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนหรือไม่ 

ส าหรับค่าความนิยม กจิการไม่จ าเป็นต้องท าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแยกต่างหาก 

แต่ให้ทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทั้งจ านวน เสมือนเป็นสินทรัพย์เดียวตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยเปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

(จ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้เทยีบกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) กับมูลค่าตามบัญชี

ของเงินลงทุน ซ่ึงถ้าเกดิการด้อยค่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ต้องไม่ถูกปันส่วนให้กบัสนิทรัพย์ใดๆ 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  เร่ือง การ

ด้อยค่าของสนิทรัพย์ เทา่ที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนน้ันเพ่ิมข้ึนในภายหลัง 
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การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล 

กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีในกจิการอื่น 
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