
ในงบการเงินเฉพาะกิจการกลับมาอีกแล้วเหรอเนีย่ 

Equity Method
The Return of

	 เมื่อไม่นานมานี้พวกเรานักบัญชีคงได้ทราบข่าวคราว
เกีย่วกบัการปรบัปรงุมาตรฐานการบัญชรีะหว่างประเทศ	ฉบับที่	27	
เรื่องงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ตามท่ีปรากฏในมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับรวมเล่มปี	 2016	 
(IFRS	blue	book	bound	volume	2016)	เนื้อหาสาระส�าคัญ
ประการหนึง่ของมาตรฐานฯ	ดงักล่าว	คอื	การอนญุาตให้กจิการ
สามารถเลอืกใช้วธิส่ีวนได้เสยี	(equity	method)	นอกเหนอืจาก
วธีิราคาทนุ	(cost	method)	หรอืวธิมีลูค่ายตุธิรรม	(fairy	value	
method)	 (โดยเฉพาะกิจการท่ีด�าเนินธุรกิจด้านการลงทุน	 ซึ่ง
วิธีมูลค่ายุติธรรมให้ถือปฏิบัติตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	(เมื่อ
มกีารประกาศใช้))	ในการรบัรูเ้งนิลงทนุในบรษิทัย่อย	บริษทัร่วม	
และการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ไม่แตกต่างจาก
กางเกงทรงขาบานที่เคยได้รับความนิยมในสมัยหนึ่ง	 ก็กลับมา
ได้รับความนิยมในปัจจุบันอีก	(พี่	ๆ 	หลายคนคงพอจ�าได้	น้อง	ๆ 	
และหลาน	ๆ	หลายคนคงนึกภาพไม่ออก)
	 หากหวน	(หวน	=	ย้อน)	กลับไปในปี	2537	ซึ่งน้อง	ๆ	
และหลาน	 ๆ	 นักบัญชีหลายท่านอาจจะยังไม่อุบัติ	 บริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เริ่มน�าวิธ ี
ส่วนได้เสีย	(equity	method)	หรือ	one	line	consolidation	
มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	
และการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ	และกับเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและการร่วมค้าในงบการเงนิรวม	สร้างความตืน่ตระหนก 
และความตื่นเต้น	 เพราะไม่เคยใช้วิธีส่วนได้เสียกันมาก่อนหน้า	
(ความจริงอาจารย์สอนมาแต่ลืมไปแล้ว	 เฮ้อ…	ทบทวนนิดหนึ่ง	
เมือ่บริษัทร่วมและการร่วมค้ามีก�าไร	 (ขาดทนุ)	บรษิทัผูล้งทนุจะ 
บนัทกึเพ่ิม	(ลด)	เงนิลงทนุและรบัรูร้ายได้	(ค่าใช้จ่าย)	จากการรบัรู้ 
ส่วนได ้เสีย	 แต่หากบริษัทร ่วมและการร ่วมค้าประกาศ 
จ่ายเงินปันผล	 บริษัทผู้ลงทุนจะบันทึกเงินปันผลค้างรับและ 
ลดเงินลงทุน)	 ซึ่งส่งผลให้ก�าไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ
และในงบการเงินรวมส่วนใหญ่มียอดเท่ากัน	 การถือปฏิบัติดัง
กล ่ า วก็ เพื่ อ ให ้ เป ็ น ไปตามข ้ อก� าหนดของมาตรฐาน 
การบญัช	ีฉบบัที	่18	เรือ่ง	วธิกีารบญัชสี�าหรบัเงนิลงทนุในบรษิทั
ย่อยและบรษิทัร่วม	ในเวลานัน้	(หมายเลขเก๊าเก่า	แต่อาจคอืงวด
หน้าหลังจากที่งวดนี้	 55)	 และภายหลังก�าหนดเป็นมาตรฐาน 
การบัญชี	ฉบับที่	44	เรื่อง	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ	ซึง่ผูเ้ขยีนเองบอกตรง	ๆ 	กไ็ม่ค่อยปลืม้เท่าไรนกั	ว่าท�าไม๊
ท�าไมมาตรฐานฯ	จะต้องมข้ีอก�าหนดในลกัษณะดงักล่าวจนท�าให้
แนวคดิของการจดัท�างบการเงนิเฉพาะกจิการไปเหมอืนกับการ
จัดท�างบการเงินรวมเสียอย่างนั้น	แถมมีกิจการบางแห่งที่มีการ
รับรูส่้วนแบ่งขาดทนุจากการลงทนุในบรษิทัย่อย	บริษทัร่วม	และ
การร่วมค้าในงบการเงนิเฉพาะกจิการตามวธิส่ีวนได้เสยี	ตมีนึไปเลย 
ในเวลานั้น	 ว่าการใช้วิธีส่วนได้เสียช่วยให้เงินลงทุนในบริษัท 

ดังกล่าวสะท้อนการด้อยค่าไปโดยปริยาย	 เรียกว่าคนละเรื่อง
เดียวกัน	 ผู้เขียนรับไม่ได้เลยว่าจะมาทดแทนการพิจารณาด้อย
ค่าได้อย่างไร	(ไม่แตกต่างจากที่คุณแม่ของผู้เขียนเล่าว่า	หม่อม
พรรณรายไม่ยอมรับพจมานเป็นสะใภ้ว่าอย่างงั้นเถอะ)	
	 จวบจนกระท่ังป	ี 2550	 สภาวิชาชีพบัญชี	 ก็ได้มีการ
ยกเลกิการถอืปฏบิตัติามข้อก�าหนดดงักล่าวในงบการเงนิเฉพาะ
กิจการตามข้อก�าหนดของมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 44	 
เรื่อง	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ในเวลานั้น	
(เรียกว่าเดี๋ยวเอา	 เดี๋ยวไม่เอาว่างั้นเถอะ	 พลิกล็อคกันน่าดู)	 
กล่าวคือ	 กิจการที่เคยถือปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	และการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธี
ส่วนได้เสียจะต้องเปลีย่นกลับมาใช้วธิรีาคาทนุเหมือนอย่างทีเ่คย
เป็นก่อนหน้าปี	2537	เรยีกว่าสร้างความวุ่นวายโกลาหลกันยกใหญ่	
ท�าตัวท�าใจแทบไม่ทัน	 เน่ืองจากกิจการจะต้องปรับงบการเงิน
ย้อนหลังเสมือนหนึ่งว่าได้ใช้วิธีราคาทุนมาโดยตลอด	 จะใช้วิธี
เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป	 ท�าเป็นลืมอดีตก็ไม่ได้	 แถมมาตรฐานฯ	
จะมีน�้าใจให้ทางเลือกในการใช้วิธีส่วนได้เสียต่อไปก็ไม่มีเสีย
อย่างงั้น	 เรียกว่างบการเงินเฉพาะกิจการก็คือ	 งบการเงิน 
ทีส่ะท้อนฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของกจิการผูล้งทนุ
อย่างแท้จริง	 รายได้ปันผลจากบริษัทเหล่านั้นจะรับรู้ก็ต่อเมื่อ
กิจการผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับปันผลว่าอย่างงั้นเถอะ	 ซึ่งผู้เขียน 
พอรบัได้ว่ามตีรรกะอยูพ่อสมควรทีใ่ห้เปลีย่นมาเป็นวธิรีาคาทนุ			
		 พวกเราคงจ�าได้ดว่ีาการเปลีย่นแปลงดงักล่าวส่งผลให้
กิจการที่มีการจ่ายเงินปันผลในอดีตโดยอิงกับยอดก�าไรสุทธิใน
งบการเงนิเฉพาะกจิการต้องทบทวนนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่	
เนื่องจากในอดีตหลายกิจการมักไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน 
ถึงการจ่ายเงินปันผลว่าค�านวณจากยอดก�าไรสุทธิก่อนการรับรู้
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
และการร่วมค้าที่กิจการถือหุ้นอยู่	 โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัท
ย่อย	บริษัทร่วม	และการร่วมค้ามีก�าไรสุทธิ	กิจการผู้ลงทุนก็จะ
มีการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัทเหล่าน้ีอย่าง
รืน่เรงิเหมอืนงานปาร์ตีแ้ละมกีารจ่ายเงนิปันผลออกจากกจิการ
ผู้ลงทุนในปริมาณมหาศาล	ทั้ง	ๆ	ที่ในหลาย	ๆ	กรณี	ยังไม่ได้มี
การถ่ายเทเงนิปันผลจากบริษทัย่อย	บรษิทัร่วม	และการร่วมค้า
มายังกจิการผู้ลงทุน	(ไม่รูไ้ปหาเงนิทีไ่หนมาจ่าย	น่าสงสยัมาก	ๆ )	
	 นอกจากนี้	 การเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดดังกล่าวยัง 
ส่งผลให้หลายกจิการพลกิผนัชวีติจากเคยมกี�าไรด	ีๆ 	ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ	 (มีบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และการร่วมค้า 
ที่มีผลการด�าเนินงานดี)	 กลายเป็นขาดทุนก็มี	 ไม่แตกต่างจาก
นางฟ้าตกสวรรค์	เนื่องจากโดยส่วนตัวแล้ว	กิจการผู้ลงทุนเองก็
อาจมผีลการด�าเนนิงานไม่ดเีท่าไร	กไ็ด้บรษิทัเหล่านีม้าช่วยพยุง
ก�าไรในภาพรวมไว้มาโดยตลอด	 แต่วันน้ีไม่มีพวกเค้าอีกต่อไป	
(วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก)	 ครั้นจะไปบีบให้บริษัทเหล่านั้น
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จ่ายเงินปันผลเข้ามาเป็นระยะ	 ๆ	 ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย	 โดยเฉพาะ 
เมื่อบริษัทที่ถือหุ้นอยู่มีฐานะเป็นแค่บริษัทร่วม	และการร่วมค้า	
เทียบกับชีวิตคนเราก็คือเป็นแค่แฟนกัน	 หรือแฟนร่วม	 จะไป 
สัง่การอะไรมากมายคงไม่ได้	(เดีย๋วจะกลายเป็นแค่คนรูจ้กักันเสยีก่อน)	
ผิดกับบริษัทย่อยที่สามารถสั่งได้สั่งเอา	 ถ้าสั่งไม่ได้	 ก็ไม่น่าใช่
บริษัทย่อย
	 หลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดมาให้ใช้วิธี
ราคาทุนกับบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และการร่วมค้าได้ไม่นาน	
ล่าสุดมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุง 2559 ที่จะมีผลบังคับใช้ 
ในปี 2560 ที่จะถึงนี้ วิธีส ่วนได้เสียก็ได้รับการปัดฝุ ่น 
และให้น�ากลับมาใช้ในงบการเงนิเฉพาะกจิการได้อกี แต่คราวนี้
มาในฐานะทางเลือก	 (แต่อย่าเป็นคนหลายใจ	 รักใครทีละ 
หลายคน	แล้วมาใช้หลายวธิปีนกัน	มาตรฐานฯ	ยนืยนัเสยีงแข็งว่า	
กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส�าหรับเงินลงทุน 
แต่ละประเภท)	 ไม่ใช่ข้อบังคับ	 ขอเน้นย�้าว่าไม่ใช่ข้อบังคับ	
เนื่องจากมีคุณพี่บางคนบ่นเสียงแข็งว่า	 ดูซิสภาวิชาชีพบัญชี 
เอาอีกแล้ว	 เดิมก็เคยให้ถือปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย	
บรษิทัร่วม	และการร่วมค้าในงบการเงนิเฉพาะกจิการตามวิธีราคาทุน 
อยู่ดีดี	 ก็มาเปลี่ยนอีกแล้วให้กลับไปใช้วิธีส่วนได้เสีย	 แถม
เปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดท�าไม	 ก็ไม่บอกเหตุผลให้ชัด	 ๆ	 เจน	 ๆ	
ยังคาใจไม่หายว่าอย่างงั้น
 
	 ผูเ้ขยีนเลยต้องขอเน้นย�า้อกีครัง้ว่า	Oh	no..วธิส่ีวนได้เสยี
เป็นแค่ทางเลือก	โชคดีที่ผู้เขียนมีทีมงานวิชาการที่แข็งแกร่งคือ	
คุณอุดม	 ธนูรัตน์พงศ์	 และคุณธนาดล	 รักษาพล	 แถมได้รับ 
การคอนเฟิร์มจาก	ดร.ปัญญา	สมัฤทธิป์ระดษิฐ์	(กูรดู้านมาตรฐานฯ	
ของประเทศไทย	 มือวางอันดับ	 1)	 ที่ช่วยไปค้นหาสาเหตุของ 
การเปลี่ยนแปลงว่าลึก	ๆ	แล้วที่มาตรฐานฯ	 เปิดเป็นทางเลือก 
ให้ใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการก็เน่ืองจาก 
ในบางประเทศ	 มีข ้อก�าหนดให้กิจการจัดท�างบการเงิน 
เฉพาะกิจการด้วยวิธีส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 
บริษัทร่วม	 และการร่วมค้า1	 และพิจารณาจ่ายเงินปันผล 
จากยอดก�าไรที่ได้รวมส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุน
ในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะ
กจิการเข้ามาด้วย2	ส่วนจะเป็นประเทศไหนทีม่ข้ีอก�าหนดแบบนี้ 
พวกเรานักบัญชีคงต้องหากันเอง	 ผู้เขียนเกรงใจท่ีจะสอบถาม
ทมีนกัวชิาการและ	ดร.ปัญญา	เพราะพวกเค้าเหนือ่ยมามากแล้ว   
หลายคนอ ่ านแล ้ วคงสบายใจขึ้ น เ ม่ือทราบ ท่ีมา ท่ี ไปของ 
การเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนด	
	 วงการหนึ่งท่ีน่าจะสบายใจจากการเปลี่ยนแปลงวิธี
การบัญชีครั้งนี้	 คือ	 เพื่อนร่วมวิชาชีพที่เป็นครูอาจารย์ที่สอน
บัญชีขั้นสูง	 ซึ่งสับสนกับการเขียนต�าราการบัญชีขั้นสูงว่า	 
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะบันทึกบัญช ี

เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการอย่างไร	 คราวนี้อาจารย ์
ทั้งหลายคงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่	ไม่สับสนแล้ว	และยึดวิธีส่วนได้เสีย
เป็นหลัก	แต่โปรดอย่าละเลยกบัการปรับปรงุบญัชเีงนิลงทุนจาก
วิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน	 เพราะกรมสรรพากรยังให  ้
ผู ้ประกอบการต้องเก็บข้อมูลราคาทุนไว้เพื่อการค�านวณ 
ภาษเีงนิได้	ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงนีย้งัเป็นภาระอกีหลายเรือ่ง 
เช่น การประเมนิการด้อยค่าเมือ่มีข้อบ่งชี ้การตดัก�าไรระหว่างกนั 
การรับรู้ผลขาดทุนต่าง ๆ ต้องท�าให้ถูกต้องให้สมกับเป็น 
นักบัญชีมืออาชีพ
	 กล่าวโดยสรปุ	ผูเ้ขยีนขอเน้นย�า้อกีรอบหนึง่ว่าภายใต้
ข้อก�าหนดของมาตรฐานฯ	ปรับปรุงใหม่	หากกิจการจะยังคงใช้
วธิรีาคาทนุต่อไปก็ไม่ผดิกฎอะไร	แถมไม่สร้างความสบัสนให้กบั
ตัวเองและผู้ใช้งบการเงินอีกต่างหาก	 แต่ถ้าพิจารณาแล้ว 
เห็นว่าวิธีส่วนได้เสียน่าจะเหมาะกว่าวิธีราคาทุนที่เคยใช้อยู	่ 
แถมไม่ห่วง	(จริงหรือทีไ่ม่ห่วง)	เรือ่งการปรบังบการเงนิย้อนหลงั
เสมือนหนึง่ว่าได้ใช้วธินีีม้าโดยตลอด	กเ็ชิญท�า	โดโสะ	ว่างัน้เถอะ	
แต่คราวนี้มีข้อสังเกตว่าหากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง 
การถือปฏิบัติทางบัญชีกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 
และการร่วมค้าจากวธิรีาคาทนุมาเป็นวธิส่ีวนได้เสยีในงบการเงนิ
เฉพาะกิจการ	 อย่าได ้หวังหรือแม้แต่จะคิดว่าก�าไรสุทธ ิ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	 จะมียอดเท ่ากับก�าไรสุทธ ิ
ในงบการเงินรวมเหมือนสมัยก่อน	 โดยเฉพาะกรณีท่ีกิจการ 
ถือหุ้นในบริษัทย่อยไม่ครบ	 100%	 ดี	 เนื่องจากในการจัดท�า 
งบการเงินรวม	 จะไม่มีการหักก�าไรส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทีไ่ม่มอี�านาจควบคุมออกจากก�าไรสุทธริวมในตวังบการเงนิรวม
เหมือนสมัยก่อน	 แต่เอาเถอะไม่เท่ากัน	 อย่าได้แคร์	 เพียงแต ่
ขอตั้งข้อสังเกต	อย่าว่ากัน
	 สุดท ้ ายก ่อนจาก	 ผู ้ เขี ยนหวั งว ่ าบทความนี้ 
คงเป็นประโยชน์บ้างในการสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับข้อ
ก�าหนดทางบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปของมาตรฐานฯ	 ดังกล่าว	
ขอบพระคุณอาจารย์	 ดร.ปัญญา	 มา	ณ	 ที่นี้	 ที่ช่วยขัดเกลา	 
เพิ่มอารมณ์ฮาข�าขัน	 และให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงบทความนี้ในร่างแรก	พบกันใหม่เร็ว	ๆ	นี้ครับ
 

1http://www.iasplus.com/en/news/2014/08/equity-method	
(เข้าถึงเมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2559)
2ตัวอย ่างประเทศท่ีก�าหนดให ้ใช ้วิธีส ่วนได ้ เสียกับงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ	เช่น	บราซิล	อาร์เจนตินา	หรืออุรุกวัย	เป็นต้น	
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/ 
Jurisdiction-profiles/		(เข้าถึงเมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2559)

โดย... รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี
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