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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2557) 

เรือ่ง 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 
 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IAS 28 : Investments in Associates and 

Joint Venture (Bound Volume 2013 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ประกอบด้วย ย่อหน้าที่ 1 ถึง 

47 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของกรอบ

แนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรบัปรุง 2557) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือกและ

การใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8  

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด  

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

บทน า 

บทน า 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ 

ร่วมคา้ ระบุวิธีการบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและวางข้อก าหนดในการน าวิธีส่วนได้

เสยีมาปฏบัิติในการบันทกึบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

บทน า 2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งน้ี อนุญาตให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ 

หลกัการส าคญัของมาตรฐาน 

บทน า 3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ 

ร่วมค้าน้ี ใช้ส าหรับกจิการที่เป็นผู้ลงทุนที่มีการควบคุมร่วมใน หรือ มีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ

เหนือผู้ได้รับการลงทุน 

บทน า 4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ค าจ ากัดความของการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ ว่าเป็นอ านาจ 

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของ 

ผู้ได้รับการลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว  

บทน า 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน ได้ให้หลักการส าหรับ 

การจัดท ารายงานทางการเงินส าหรับผู้มีส่วนร่วมในการร่วมการงาน และได้ให้ค าจ ากัดความ

ของการควบคุมร่วมว่าหมายถึงการร่วมกันควบคุมงานซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซ่ึงการ

ควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเม่ือการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความ

เหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้ที่ร่วมกนัควบคุมการงานแล้วเทา่น้ัน 

บทน า 6 กิจการต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน มาใช้ใน 

การก าหนดประเภทของการร่วมการงานที่กิจการมีความเกี่ยวข้อง เม่ือกิจการได้พิจารณาแล้ว

ว่ามีส่วนได้เสียในการร่วมค้า กิจการต้องรับรู้รายการและบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวโดยใช้ 

วิธีส่วนได้เสียตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุน

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เว้นแต่ว่ากิจการได้รับการยกเว้นไม่ต้องน าวิธีส่วนได้เสีย 

มาปฏบัิติตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
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วิธีส่วนไดเ้สีย 

บทน า 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดว่าวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีการทางบัญชีซ่ึงก าหนดให้บันทึก 

เงินลงทุนเมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาทุน และหลังจากน้ันให้ปรับปรุงด้วยการเปล่ียนแปลงในส่วน

แบ่งของผู้ลงทุนในสินทรัพย์สุทธิของผู้ได้รับการลงทุนภายหลังการได้มา ก าไรหรือขาดทุน

ของผู้ลงทุนจะรวมเอาส่วนแบ่งในก าไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนเข้าไว้ด้วย และก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นของผู้ลงทุนกจ็ะรวมเอาส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นของผู้ได้รับ

การลงทุนเข้าไว้ด้วย 

บทน า 8 กิจการต้องใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าใน 

งบการเงินรวมของตน กิจการที่ไม่มีบริษัทย่อยกยั็งคงต้องใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทกึบัญชี

เงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าในงบการเงินของตนถึงแม้งบการเงินน้ันจะไม่ใช่ 

งบการเงินรวมกต็าม กิจการจะไม่ใช้วิธีส่วนได้เสียได้กเ็ฉพาะในงบการเงินเฉพาะกิจการที่

น าเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ

เทา่นั้น 

ขอ้ยกเวน้ในการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

บทน า 9 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องน าวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติในลักษณะ

เดียวกันกับข้อยกเว้นที่ให้ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง  

งบการเงินรวม ซ่ึงยกเว้นให้บริษัทใหญ่ไม่ต้องจัดท างบการเงินรวม  

บทน า 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้นไม่ต้องน าวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติเมื่อเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าน้ีถือโดย หรือถือทางอ้อมผ่านกิจการร่วมลงทุน (venture 

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

ลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked 

insurance funds) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้าน้ีอาจจะถูกวัดมูลค่าด้วย 

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

การเปิดเผย 

บทน า 11 กิจการที่มีการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุนจะต้อง

เปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผย

ขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น  
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2557) เรือ่ง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ

ร่วมคา้  

วตัถุประสงค ์ 

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีวตัถุประสงคเ์พือ่ก าหนดวิธีการบญัชีส าหรบัเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และวางขอ้ก าหนดในการน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติักบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ขอบเขต 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบักิจการทุกกิจการที่เป็นผูล้งทุนซ่ึงมีการควบคุมร่วมใน 

หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเหนอืผูไ้ดร้บัการลงทุน 

ค านยิาม 

3 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

บริษัทร่วม หมายถึง กิจการทีอ่ยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัของผูล้งทุน 

งบการเงินรวม หมายถงึ งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการน าเสนอสินทรัพย์ หนี้ สิน  

ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดของ 

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเสมือนว่าเป็นของหน่วยงาน 

ทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว 

วิธีส่วนไดเ้สีย หมายถงึ เป็นวิธีการทางบญัชีซ่ึงก าหนดให้ผูล้งทุนบนัทึกเงินลงทุน 

เมื่อเริ่มแรกดว้ยราคาทุน และหลงัจากนั้นใหป้รบัปรุงดว้ย 

การเปลีย่นแปลงในส่วนแบ่งของผูล้งทุนในสินทรพัยสุ์ทธิของ

ผูไ้ดร้บัการลงทุนภายหลงัการไดม้า ก าไรหรือขาดทุนของ 

ผูล้งทุนจะรวมเอาส่วนแบ่งในก าไรหรือขาดทุนของผูไ้ดร้บั

การลงทุนเข้าไว้ด ้วย และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ 

ผูล้งทุนก็จะรวมส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ 

ผูไ้ดร้บัการลงทุนเขา้ไวด้ว้ยเช่นกนั 

การร่วมการงาน หมายถงึ การงานซ่ึงบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองหรือมากกว่าสองราย

มีการควบคุมร่วมกนั 

การควบคุมร่วม หมายถงึ การร่วมกันควบคุมการงานซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญา  

ซ่ึงการควบคุมร่วมจะมีไดก้็ต่อเมือ่การตดัสินใจใดๆ เกีย่วกบั

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบอย่างเป็น 

เอกฉนัทจ์ากผูที้ร่่วมกนัควบคุมการงานแลว้เท่านั้น 
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การร่วมคา้ หมายถงึ การร่วมการงานซ่ึงผูที้่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมีสิทธิ

ในสินทรพัยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น 

ผูร่้วมคา้ หมายถงึ ผูเ้ขา้ร่วมในการร่วมคา้ซ่ึงมีการควบคุมร่วมในการร่วมคา้นั้น 

อิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญ 

หมายถงึ อ านาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของผูไ้ดร้บัการลงทุน 

แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบาย

ดงักล่าว 

4 ค านิยามของศัพทด์ังต่อไปน้ีได้ระบุอยู่ในย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ และในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม และถูกใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีโดยมีความหมายดังที่ระบุไว้

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว  

 การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

 กลุ่มกจิการ 

 บริษัทใหญ่ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 บริษัทย่อย 

อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั 

5 หากกิจการมีอ านาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย)  

ในผู้ได้รับการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 20 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ากิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ

ต่อผู้ได้รับการลงทุน เว้นแต่กิจการจะมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็น

เช่นน้ัน ในทางกลับกันหากกิจการมีอ านาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดย

ผ่านบริษัทย่อย) ในผู้ได้รับการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ากิจการไม่มีอิทธิพล

อย่างมีนัยส าคัญเว้นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่ากิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ

ต่อผู้ได้รับการลงทุนน้ัน การที่ผู้ลงทุนรายอื่นถือหุ้นในผู้ได้รับการลงทุนเป็นจ านวนมากหรือเป็น 

ส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่ากจิการจะไม่สามารถมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ได้รับการลงทุนได้ 

6 หลักฐานต่อไปนี้ทางใดทางหน่ึงหรือมากกว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงว่ากจิการมีอทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ 

6.1 การมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่เทยีบเทา่คณะกรรมการบริษัท

ของผู้ได้รับการลงทุน 

6.2 การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัเงินปันผลหรือ

การแบ่งปันส่วนทุนอื่นๆ 

6.3 มีรายการระหว่างกจิการกบัผู้ได้รับการลงทุนอย่างเป็นสาระส าคัญ 

6.4 มีการแลกเปล่ียนบุคลากรระดับบริหาร หรือ 

6.5 มีการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
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7 กิจการอาจเป็นเจ้าของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น (share warrants) สิทธิการซ้ือหุ้น (share call 

options) ตราสารหน้ีหรือตราสารทุน ซ่ึงสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือตราสารอื่นที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกนัที่มีความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพซ่ึงหากกิจการเลือกใช้สิทธิ

หรือแปลงสภาพตราสารดังกล่าวแล้ว กิจการจะมีอ านาจออกเสียงในเร่ืองนโยบายทางการเงินและ

การด าเนินงานมากขึ้น หรือในท านองเดียวกันเป็นการลดอ านาจในการออกเสียงดังกล่าวของบุคคล

อื่น (กล่าวคือ สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้) ในการประเมินว่ากิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ

หรือไม่ กจิการต้องพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่สามารถเป็นไปได้ที่

กจิการสามารถใช้สทิธหิรือแปลงสภาพตราสารน้ันในปัจจุบัน รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้

ซ่ึงกจิการอื่นถืออยู่ด้วย ตัวอย่างสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพ

ตราสารได้ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ตราสารน้ันยังไม่สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพได้

จนกว่าจะถึงวันที่ที่ก  าหนดในอนาคตหรือจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงตามที่ก  าหนดไว้

ในอนาคต 

8 ในการประเมินว่าสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้น าไปสู่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่น้ัน 

กิจการจะต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมถึงเง่ือนไขของการใช้สิทธิใน

การออกเสียงที่เป็นไปได้และข้อตกลงตามสัญญาอื่นไม่ว่าเป็นการพิจารณารายสัญญาหรือทุกสัญญา

รวมกนั) ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ ซ่ึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ข้างต้นไม่

ครอบคลุมถึงความต้ังใจของผู้บริหารและความสามารถทางการเงินของกิจการที่จะใช้สิทธิหรือแปลง

สภาพสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ดังกล่าว  

9 กิจการจะสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุนเมื่อกิจการสูญเสียอ านาจใน

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของผู้ได้รับการลงทุน 

การสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญสามารถเกิดข้ึนได้ไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงในระดับของ

ความเป็นเจ้าของในผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ตัวอย่างของกรณีน้ีคือการที่บริษัทร่วมอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของรัฐบาล ศาล ผู้ด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ หรือหน่วยงานก ากับดูแล รวมทั้งกรณีที่

เกดิจากผลของข้อตกลงตามสญัญา 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

10 ตามวิธีส่วนได้เสีย ผู้ลงทุนต้องรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเมื่อเร่ิมแรกด้วย 

ราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งก าไร

หรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ โดยผู้ลงทุนต้องรับรู้ส่วนแบ่ง

ก าไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียในก าไรหรือขาดทุนของผู้ลงทุน  

ส่วนทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับจากผู้ได้รับการลงทุนต้องน าไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนน้ัน  

นอกจากน้ี ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนไปตามสัดส่วนของผู้ลงทุนในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นของผู้ได้รับการลงทุนที่เปล่ียนแปลงไป เช่น การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการตีราคาที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ใหม่ และการเปล่ียนแปลงที่ เกิดจากผลต่างอัตราแลกเปล่ียนในการแปลงค่า 

งบการเงิน ผู้ลงทุนต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียในก าไรขาดทุน
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เบด็เสรจ็อื่นของผู้ลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้)) 

11 การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินปันผลรับอาจไม่ใช่เป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับการวัดมูลค่าผลตอบแทนที่ 

ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเน่ืองจากเงินปันผลรับน้ันอาจมีความสัมพันธ์

น้อยมากกับผลประกอบการของบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าจากการที่ผู้ลงทุนมีการควบคุมร่วมใน หรือ 

มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนจึงมีส่วนได้เสียในผลประกอบการของบริษัท

ร่วมหรือการร่วมค้าน้ันๆ  ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรรับรู้ 

ส่วนได้เสียดังกล่าวโดยการน าส่วนแบ่งในผลก าไรหรือขาดทุนในผู้ได้รับการลงทุนรวมไว้ในงบการเงิน

ของตนด้วย การปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสียจึงเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้ นเกี่ยวกับสินทรัพย์

สทุธแิละก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ลงทุน 

12 ในกรณีที่มีสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้หรือมีตราสารอนุพันธ์อื่นที่มีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ 

ส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะถูกพิจารณาเฉพาะส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 

ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันเท่าน้ัน และจะไม่รวมความเป็นไปได้ที่จะใช้สิทธิหรือแปลงสิทธิที่มีในการออกเสียงที่

เป็นไปได้หรือที่มีในตราสารอนุพันธอ์ื่นๆ เว้นแต่ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 13 

13 ในบางสถานการณ์ โดยเน้ือหาสาระกจิการมีความเป็นเจ้าของในผู้ได้รับการลงทุนแล้ว เน่ืองจากมีรายการ

ที่ท  าให้กิจการเข้าถึงผลตอบแทนจากส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของแล้วในปัจจุบัน ในสถานการณ์

ดังกล่าวส่วนที่จะแบ่งให้แก่กิจการจะก าหนดโดยค านึงถึงการใช้สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ในที่สุด 

และตราสารอนุพันธอ์ื่นที่ท  าให้กิจการเข้าถึงผลตอบแทนในปัจจุบันด้วย 

14 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่ให้

น ามาใช้ปฏิบัติกับส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซ่ึงบันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย ในกรณีที่

เคร่ืองมือทางการเงินมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้เป็นองค์ประกอบและโดยเน้ือหาสาระท าให้ 

เข้าถึงผลตอบแทนจากส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าแล้ว 

ในปัจจุบัน เคร่ืองมือทางการเงินน้ันไม่อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้)  ในกรณีอื่นให้รับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน 

ที่ประกอบด้วยสิทธิในการออกเสียงที่ เป็นไปได้ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามหลักเกณฑ์ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

15 เว้นแต่กรณีที่ เงินลงทุนหรือส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าได้ถูกจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) ให้จัดประเภท

เงินลงทุนหรือส่วนได้เสียของเงินลงทุนที่เหลืออยู่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
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การน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 

16 กิจการที่มีการควบคุมร่วมในหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุนต้องบันทึกบัญชี

เงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสียยกเว้นในกรณีที่เงินลงทุนมีลักษณะ 

เข้าข้อยกเว้นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่17 ถึง 19 

ขอ้ยกเวน้ทีจ่ะไม่ตอ้งน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 

17 กิจการไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าหาก

กิจการเป็นบริษัทใหญ่ที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องจัดท างบการเงินรวมตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวมหรือเมื่อ 

มีลักษณะดังต่อไปนี้ ทุกข้อ 

17.1 กจิการมีฐานะเป็นบริษัทย่อยซ่ึงถูกกจิการอื่นเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่ผู้ถือหุ้น

อื่นของกจิการรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสทิธอิอกเสยีงได้รับทราบและไม่คัดค้านต่อการที่ผู้ลงทุน

จะไม่น าวิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบัิติ 

17.2 ตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการไม่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ไม่ว่าจะเป็น 

ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง

ตลาดในท้องถิ่นและในภมูิภาค) 

17.3 กจิการไม่ได้น าส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการน าส่งงบการเงินของกิจการให้แก่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการออก

ขายตราสารใดๆ ในตลาดสาธารณะ 

17.4 บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ในล าดับระหว่างกลางของกิจการได้จัดท า 

งบการเงินรวมเผยแพร่เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

18 ในกรณีที่เงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าถือโดย หรือถือโดยทางอ้อมผ่านกิจการซ่ึงเป็น

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

trust) หรือกิจการที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมทั้งกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน

(investment-linked insurance funds) กิจการเหล่าน้ีอาจจะเลือกวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

และการร่วมค้าโดยวิธมูีลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้ 

19 ในกรณีที่กจิการมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยที่ส่วนหน่ึงของเงินลงทุนน้ันถือโดยทางอ้อมผ่านกิจการ

ร่วมลงทุน (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) หรือ

กิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมทั้งกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked 

insurance funds) กจิการอาจเลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมส่วนน้ันด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้โดยไม่ค านึงว่ากิจการร่วมลงทุน (venture capital 
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organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) และกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึง

กันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked insurance funds) น้ันจะมี

อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือเงินลงทุนส่วนน้ันหรือไม่ หากกิจการเลือกที่จะใช้วิธีการบัญชีน้ีแล้ว 

กิจการจะต้องใช้วิธีส่วนได้เสียส าหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือในบริษัทร่วมที่ไม่ได้ถือผ่านกิจการ 

ร่วมลงทุน (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) หรือ

กิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked 

insurance funds) 

การจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย  

20 ให้กิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) มาใช้กับเงินลงทุน 

หรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าที่เข้าเกณฑ์การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่

ถือไว้เพ่ือขาย ส าหรับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าที่เหลือซ่ึงไม่ได้ถูกจัดประเภท

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายให้บันทกึบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียจนกว่าส่วนของเงินลงทุนที่ถือไว้เพ่ือ

ขายได้ถูกจ าหน่ายออกไปจริง ภายหลังจากที่จ าหน่ายเงินลงทุนออกไปจริงแล้วให้กิจการบันทกึบัญชี

ส าหรับเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) เว้นแต่ส่วนของเงินลงทุนที่

เหลืออยู่ยังคงถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าซ่ึงในกรณีน้ีกจิการต้องใช้วิธส่ีวนได้เสยี 

21 ในกรณีที่เงินลงทุน หรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าซ่ึงเดิมเคยถูกจัดประเภท

เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายไม่เข้าเกณฑ์ที่จะถูกจัดประเภทไว้เช่นน้ันอีกต่อไปแล้ว ให้รับรู้เงินลงทุน

น้ันตามวิธส่ีวนได้เสยีย้อนหลังไปยังวันที่เงินลงทุนน้ันถูกจัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย งบการเงินของ

งวดหลังจากการจัดประเภทสนิทรัพย์เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายต้องถูกปรับปรุงด้วย 

การเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

22 กิจการตอ้งเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียนบัจากวนัที่เงินลงทุนของกิจการไม่เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม

หรือการร่วมคา้ดงันี้   

22.1 ถา้เงินลงทุนไดเ้ปลี่ยนเป็นบริษทัย่อย กิจการตอ้งใชวิ้ธีการบญัชีส าหรบัเงินลงทุนตามที่

ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง การรวม

ธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช)้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 เรื่อง  

งบการเงินรวม 

22.2 ถา้ส่วนไดเ้สียทีเ่หลืออยู่ในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้เดิมเป็นสินทรพัยท์างการเงิน กิจการ

ตอ้งวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่นี้ ดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้

เสียที่เหลืออยู่นี้ จะถือเป็นมูลค่ายุติธรรมส าหรบัการวดัมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของสินทรพัย์
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ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ และกิจการตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนของผลต่างระหว่าง  

22.2.1 มูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่และผลตอบแทนรบัใดๆ จากส่วนได้

เสียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ทีถู่กจ าหน่ายออกไป และ 

22.2.2 ยอดคงเหลือของเงินลงทุน ณ วนัทีเ่ลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย  

22.3 เมือ่กิจการเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย กิจการตอ้งบนัทึกบญัชีส าหรบัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่

เกีย่วขอ้งกบัเงินลงทุนนั้นที่เคยรบัรูไ้วด้ว้ยหลกัเกณฑที์่ถูกก าหนดไวเ้ช่นเดียวกนั เสมือน

ว่าผูไ้ดร้บัการลงทุนไดท้ าการจ าหน่ายสินทรพัย ์หรือหนี้ สินทีเ่กีย่วขอ้งนั้นออกไป 

23 ดังน้ัน หากก าไรหรือขาดทุนที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยผู้ได้รับการลงทุนได้ถูก 

จัดประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจ าหน่ายสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง กิจการต้อง 

จัดประเภทก าไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นใหม่ให้อยู่ในงบก าไรขาดทุน (เป็นการ 

จัดประเภทรายการบัญชีใหม่) เมื่อกิจการเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย ตัวอย่างเช่น หากบริษัทร่วมหรือการ

ร่วมค้ามีผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนสะสมที่เกิดจากการด าเนินงานในต่างประเทศและกิจการได้ 

เลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย กิจการต้องจัดประเภทก าไรหรือขาดทุนที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ต่างประเทศที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นนั้นใหม่โดยบันทกึไปยังก าไรหรือขาดทุน 

24 หากเงินลงทุนในบริษทัร่วมไดเ้ปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ หรือเงินลงทุนในการร่วมคา้

เปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม กิจการตอ้งใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียต่อไปโดยไม่ตอ้งวดัมูลค่าเงิน

ลงทุนทีเ่หลืออยู่นี้ ใหม่ 

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ 

25 ถ้ากิจการที่มีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าได้ลดส่วนได้เสียลง  

แต่ยังคงจะใช้วิธกีารบัญชีส่วนได้เสยีต่อไป กจิการต้องจัดประเภทก าไรหรือขาดทุนที่เคยบันทกึไว้ใน

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงในส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของไปยังก าไรหรือขาดทุน 

ถ้าก าไรหรือขาดทุนในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นนี้ ถูกก าหนดให้จัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนเมื่อมี

การจ าหน่ายสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนในการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

26 ขั้นตอนส่วนใหญ่ในการน าวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติคล้ายกับขั้นตอนในการจัดท างบการเงินรวมซ่ึง

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม นอกจากน้ี กิจการ

ต้องน าแนวคิดเกี่ยวกับข้ันตอนปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการได้มาซ่ึงบริษัทย่อยมาปฏิบัติกับ 

การบัญชีส าหรับการได้มาซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าด้วย 

27 ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าให้พิจารณาเฉพาะเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท

ร่วมหรือการร่วมค้าที่ถือโดยบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่เท่าน้ัน โดยไม่ค านึงถึง 

เงินลงทุนที่ถือโดยบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าอื่นของกลุ่มกิจการ และในกรณีที่บริษัทร่วมหรือ 
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การร่วมค้าน้ันมีบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ก าไรหรือขาดทุน ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

และสินทรัพย์สุทธิที่จะใช้ในการน าวิธีส่วนได้เสียมาปฏบัิติ จะเป็นรายการซ่ึงรับรู้ในงบการเงินของ 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า (รวมทั้งส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุน ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและสินทรัพย์

สุทธิที่บริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้ามีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าของตน) หลังจากการ

ปรับปรุงที่จ าเป็นเพ่ือให้ใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนั (ดูย่อหน้าที่ 35 และ 36) 

28 ก าไรและขาดทุนซ่ึงเป็นผลมาจากรายการที่เร่ิมจากบริษัทร่วมไปยังผู้ลงทุน (Upstream) และรายการ

ที่เร่ิมจากผู้ลงทุนไปยังบริษัทร่วม (Downstream) ระหว่างกิจการ (รวมถึงบริษัทย่อยของกิจการ 

ที่น ามาจัดท างบการเงินรวม) กบับริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะถูกรับรู้ในงบการเงินของกิจการเฉพาะ

ส่วนได้เสยีของผู้ลงทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกบักจิการเทา่น้ัน ตัวอย่างของรายการด้านขาขึ้น ได้แก่ การที่

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าขายสินทรัพย์ให้แก่กิจการ ส่วนรายการด้านขาลงได้แก่การที่กิจการ 

ขายสินทรัพย์หรือน าสินทรัพย์ไปให้แก่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ส่วนได้เสียที่เป็นของผู้ลงทุนใน

ก าไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เกดิจากรายการระหว่างกนันี้ จะถูกตัดออก 

29  ในกรณีที่รายการด้านขาลงแสดงให้เห็นว่ามีการลดลงในมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ที่จะ 

ถูกขายหรือน าไปให้ หรือแสดงให้เหน็ว่าสินทรัพย์น้ันได้ด้อยค่าลงแล้วผู้ลงทุนต้องรับรู้ผลขาดทุน

ดังกล่าวเตม็จ านวนในกรณีที่รายการด้านขาขึ้นแสดงให้เหน็ว่ามีการลดลงในมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของ

สินทรัพย์ที่จะถูกซ้ือ หรือแสดงให้เหน็ว่าสินทรัพย์น้ันได้ด้อยค่าลงแล้ว ผู้ลงทุนต้องรับรู้ผลขาดทุนน้ัน

ตามส่วนได้เสยีของตน 

30 การน าสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปให้แก่บริษัทร่วม หรือแก่การร่วมค้าเพ่ือแลกกับส่วนได้เสียใน

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะถูกรับรู้ตามหลักเกณฑ์ในย่อหน้าที่ 28 เว้นแต่รายการน้ันขาดเน้ือหา 

เชิงพาณิชย์ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ทีดิ่น อาคาร

และอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีที่รายการขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ ก าไรหรือขาดทุนจาก

รายการน้ันจะถือว่ายังไม่เกิดข้ึน และไม่ให้รับรู้เว้นแต่เข้าเกณฑ์ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 31 ก าไรและ

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนน้ีจะถูกตัดรายการออกกับเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียและจะไม่ได้ 

ถูกแสดงเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนตั้งพักในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกิจการ หรือใน 

งบแสดงฐานะการเงินของกจิการที่รับรู้เงินลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสยี 

31 ในกรณีที่นอกจากได้รับส่วนได้เสยีในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าแล้ว กิจการยังได้รับสินทรัพย์ที่เป็น

ตัวเงิน หรือที่ไม่เป็นตัวเงินอกีด้วย กิจการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเตม็จ านวนจากส่วนของก าไร

หรือขาดทุนที่เกิดจากการน าสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปให้ส าหรับสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็น

ตัวเงินที่ได้รับมา 

32 กิจการต้องน าวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านับต้ังแต่วันที่ 

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุน กิจการต้องรับรู้

ผลต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ใน 

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเฉพาะส่วนที่เป็นของกจิการดังน้ี 

32.1 ค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าให้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ 

เงินลงทุน โดยไม่อนุญาตให้ตัดจ าหน่ายค่าความนิยมน้ัน 
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32.2 ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ในผู้ได้รับการลงทุน

เฉพาะส่วนที่เป็นของกิจการที่สูงกว่าต้นทุนของเงินลงทุน ให้ถือเป็นรายได้ในการรับรู้ส่วน

แบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าในงวดที่ซ้ือเงินลงทุนน้ัน 

กิจการต้องปรับปรุงส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนที่กิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

หลังจากการซ้ือเงินลงทุนให้เหมาะสม เช่น การท าการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

เสื่อมสภาพโดยคิดจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันซ้ือเงินลงทุนมาเป็นต้น ในท านองเดียวกันกิจการต้อง

ปรับปรุงส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าภายหลังการซ้ือเงินลงทุนเพ่ือรับรู้

การด้อยค่าของค่าความนิยมหรือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

33 ในการน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั กิจการตอ้งใชง้บการเงินล่าสุดของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ 

หากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของกิจการและบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้แตกต่างกนั ใหบ้ริษทั

ร่วมหรือการร่วมคา้จัดท างบการเงินใหม้ีวนัที่เดียวกบัวนัที่ในงบการเงินของกิจการเพือ่การใช้

ประโยชนข์องกิจการ เวน้แต่จะไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั 

34 เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที่ 33 หากงบการเงินของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ที่

น ามาใชใ้นการน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติัมีวนัที่ ที่แตกต่างจากวนัที่ในงบการเงินของกิจการ 

กิจการตอ้งปรบัปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณที์่มีนยัส าคญัที่เกิดข้ึนระหว่างวนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงานของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้กบัวนัที่ในงบการเงินของกิจการ อย่างไรก็

ตาม งบการเงินของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้และกิจการตอ้งมีวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

แตกต่างกนัไดไ้ม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้  ช่วงระยะเวลาของรอบระยะเวลารายงานและความ

แตกต่างของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานตอ้งเหมือนกนัในทุกๆ งวดทีร่ายงาน 

35 กิจการตอ้งจัดท างบการเงินโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนักบัรายการและเหตุการณ์ที่

เหมือนกนัในสถานการณที์ค่ลา้ยคลึงกนั 

36 หากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างจากนโยบายการบัญชีของกจิการส าหรับ

รายการและเหตุการณ์ที่เหมือนกันภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ในการน างบการเงินของบริษัท

ร่วมหรือการร่วมค้ามาใช้เพ่ือปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสียน้ัน กิจการต้องท าการปรับปรุงเพ่ือให้ 

งบการเงินของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีนโยบายการบัญชีเดียวกนักบักจิการ 

37 หากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมที่ออกให้แก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่กิจการและถูกจัด

ประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ กจิการต้องค านวณส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนส่วนที่เป็นของตนหลังจาก

การปรับปรุงเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิน้ันแล้ว ทั้งน้ีไม่ว่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลน้ันแล้ว

หรือไม่กต็าม 

38 หากส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีจ านวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้เสีย

ของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ันกิจการต้องหยุดรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่ เกินกว่า 

ส่วนได้เสยีของตนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ัน ส่วนได้เสยีในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า หมายถึง

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย และรวมถึงส่วนได้เสีย

ระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแล้วถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในบริษัทร่วมและ 

การร่วมค้าน้ัน  ตัวอย่างเช่น รายการซ่ึงไม่มีการก าหนดแผนการจ่ายช าระ หรือไม่คาดว่าจะจ่ายช าระ
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ในอนาคตอันใกล้ โดยเน้ือหาแล้วถือเป็นการเพ่ิมเงินลงทุนของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

รายการดังกล่าวอาจหมายรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิและลูกหน้ีหรือเงินกู้ยืมระยะยาว แต่ไม่รวมถึงลูกหน้ี

การค้า เจ้าหน้ีการค้า หรือลูกหน้ีระยะยาวที่มีหลักประกันเพียงพอ เช่น เงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน 

เป็นต้น ทั้งน้ีขาดทุนที่ รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียของกิจการส่วนที่เกินกว่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ  

ให้น าไปหักจากองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนได้เสยีในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าในล าดับที่ตรงกันข้าม

กับล าดับของบุริมสิทธิในการช าระหน้ี  (กล่าวคือล าดับในการได้รับการจ่ายช าระคืนเมื่ อมี 

การช าระบัญชี) 

39 เมื่อส่วนได้เสียของกิจการมีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว กิจการจะรับรู้ขาดทุนเพ่ิมเติมเป็นหน้ีสิน 

กต่็อเมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพันจากการอนุมานหรือได้จ่ายเงินเพ่ือช าระภาระ

ผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าไปแล้ว   หากในเวลาต่อมาบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีก าไร 

กิจการจะเร่ิมบันทึกส่วนแบ่งก าไรของตนอีกคร้ังหลังจากที่ ส่วนแบ่งก าไรมีจ านวนเท่ากับ 

ส่วนแบ่งขาดทุนที่กจิการยังไม่ได้น ามารับรู้ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

40 หลังจากได้น าวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติและรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 38 มาใช้แล้ว กจิการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) เพ่ือพิจารณาว่ามี

ความจ าเป็นว่าจะต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมและ 

การร่วมค้าของกจิการเพ่ิมเติมอกีหรือไม่ 

41 กจิการต้องน าข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาใช้เพ่ือพิจารณาว่าจะต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าซ่ึงไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิและมูลค่าของ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นการเพ่ิมเติมอกีหรือไม่ 

42 เน่ืองจากค่าความนิยมซ่ึงได้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

ไม่ได้ถูกรับรู้แยกต่างหาก ดังน้ันจึงไม่ต้องท าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแยกต่างหาก

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) แต่ให้ทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทั้งจ านวนตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) เสมือนเป็นสินทรัพย์เดียว โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

(จ านวนที่สงูกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้เทยีบกบัมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) กับมูลค่าตาม

บัญชีของเงินลงทุน หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าเงินลงทุนอาจเกิดการด้อยค่าเม่ือใช้ข้อก าหนดตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ภายใต้สถานการณ์เหล่าน้ันต้องไม่ถูกปันส่วนให้กับ

สินทรัพย์ใดๆ รวมทั้งค่าความนิยมที่เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

หรือการร่วมค้า ด้วยเหตุน้ี การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ันต้องรับรู้ตามมาตรฐาน 
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การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

เท่าที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนน้ันเพ่ิมข้ึนในภายหลัง ในการก าหนดมูลค่าจากการใช้

ของเงินลงทุน กจิการต้องท าการประมาณจ านวนดังต่อไปนี้   

42.1 ส่วนแบ่งของมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจาก

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้า รวมถึงกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทร่วมหรือ 

การร่วมค้าและสิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในท้ายที่สุดตามส่วนที่ 

ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสยีหรือ 

42.2 มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากเงินปันผลและ

การจ าหน่ายเงินลงทุนในท้ายที่สดุ 

การค านวณตามวิธใีนข้อ 42.1 และ 42.2จะให้ผลที่เทา่กนัหากกจิการใช้ข้อสมมติฐานที่เหมาะสม 

43 กจิการต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าของกิจการ

เป็นรายบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า เว้นแต่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าแต่ละกิจการน้ันไม่ก่อให้เกิด

กระแสเงินสดรับจากการใช้สนิทรัพย์อย่างต่อเน่ืองที่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อื่น

ของกจิการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

44 กิจการต้องบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

45 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ หากกิจการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง  

งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน และ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น และ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ พร้อมกนั 
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การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน  

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

46 ถ้ากิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ  แต่ยังไม่ได้น ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาปฏิบัติใช้  

การอ้างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

(เมื่อมีการประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

47 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงิน

ลงทนุในบริษทัร่วม 
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