เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๒/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๔๒/๒๕๕๗ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 28 : Investments in Associates and
Joint Venture (Bound Volume 2015 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพิ่มย่อหน้ าที่ 31ก 31ข 41ก ถึง
41ค 45ก ถึง 45ค และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม
อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
วิธีส่วนได้เสีย
การนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ

บทนํา 1
1
2
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16

ข้ อยกเว้ นที่จะไม่ต้องนําวิธสี ่วนได้ เสียมาปฏิบัติ
การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย
การเลิกใช้ วิธสี ่วนได้ เสีย
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของ
ขั้นตอนในการปฏิบัตติ ามวิธสี ่วนได้ เสีย
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า

17
20
22
25
26
40

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

44
45

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน
(เมือ่ มีการประกาศใช้)

46

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

47
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้ า
ประกอบด้ วย ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 47 ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดย
คํานึ งถึ งข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิ ดสําหรั บการรายงานทางการเงิ น (ปรั บปรุ ง 2558) (เมื่ อมี การ
ประกาศใช้ ) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและ
การร่ ว มค้า ระบุ วิ ธีก ารบั ญ ชี ส าํ หรั บ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและวางข้ อ กํา หนดในการนํา
วิธสี ่วนได้ เสียมาปฏิบัติในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
บทนํา 2 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กจิ การนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

หลักการสําคัญของมาตรฐาน
บทนํา 3 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและ
การร่ วมค้ านี้ ใช้ สาํ หรั บ กิจการที่เป็ นผู้ ลงทุ นที่มีการควบคุ มร่ วมใน หรื อมี อิทธิพลอย่ างมี
นัยสําคัญเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
บทนํา 4 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ คาํ จํากัดความของการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ ว่าเป็ นอํานาจ
ในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ
ผู้ได้ รับการลงทุน แต่ไม่ถงึ ระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว
บทนํา 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การร่วมการงาน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ได้ ให้ หลักการสําหรับการจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับผู้ มีส่วนร่ วมใน
การร่วมการงาน และได้ ให้ คาํ จํากัดความของการควบคุมร่วมว่าหมายถึงการร่วมกันควบคุมงาน
ซึ่ งได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญา ซึ่ งการควบคุ มร่ วมจะมี ได้ กต็ ่ อเมื่อการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องจะต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่ างเป็ นเอกฉั นท์จากผู้ ท่ีร่ วมกันควบคุ ม
การงานแล้ วเท่านั้น
บทนํา 6 กิจการต้ องนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การร่วม
การงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาใช้ ในการกําหนดประเภทของการร่ วมการงานที่กิจการมี
ความเกี่ยวข้ อง เมื่อกิจการได้ พิจารณาแล้ วว่ า มีส่วนได้ เสียในการร่ วมค้ า กิจการต้ องรั บ รู้
รายการและบันทึกเงินลงทุนดังกล่ าวโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า เว้ นแต่ว่ากิจการ
ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องนําวิธสี ่วนได้ เสียมาปฏิบัติตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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วิธีส่วนได้เสีย
บทนํา 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดว่ าวิธีส่วนได้ เสียเป็ นวิธีการทางบัญชีซ่ึงกําหนดให้ บันทึก
เงิ นลงทุ นเมื่อเริ่ มแรกด้ วยราคาทุ น และหลั งจากนั้ น ให้ ป รั บปรุงด้ วยการเปลี่ ยนแปลงใน
ส่ ว นแบ่ งของผู้ ลงทุ น ในสิน ทรั พย์สุทธิของผู้ ไ ด้ รับ การลงทุ น ภายหลั งการได้ มา กํา ไรหรื อ
ขาดทุนของผู้ลงทุนจะรวมเอาส่วนแบ่ งในกําไรหรือขาดทุนของผู้ได้ รับการลงทุนเข้ าไว้ ด้วย
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ลงทุนก็จะรวมเอาส่วนแบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ
ผู้ได้ รับการลงทุนเข้ าไว้ ด้วย
บทนํา 8 กิจการต้ องใช้ วิธีส่วนได้ เสียในการบันทึกบัญ ชีเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม หรื อการร่ วมค้ าใน
งบการเงินรวมของตน กิจการที่ไม่มีบริษัทย่อยก็ยังคงต้ องใช้ วิธสี ่วนได้ เสียในการบันทึกบัญชี
เงินลงทุ นในบริ ษัทร่ วม หรื อการร่ วมค้ าในงบการเงินของตนถึงแม้ งบการเงินนั้ นจะไม่ ใ ช่
งบการเงินรวมก็ตาม กิจการจะไม่ ใช้ วิธีส่วนได้ เสียได้ กเ็ ฉพาะในงบการเงินเฉพาะกิจการที่
นําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) เท่านั้น
ข้อยกเว้นในการปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสีย
บทนํา 9 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ ให้ ข้อยกเว้ นที่จะไม่ ต้องนําวิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติในลักษณะ
เดี ย วกัน กับ ข้ อ ยกเว้ น ที่ใ ห้ ไ ว้ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุง
2558) เรื่อง งบการเงินรวม ซึ่งยกเว้ นให้ บริษัทใหญ่ไม่ต้องจัดทํางบการเงินรวม
บทนํา 10 มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บนี้ ได้ ให้ ข้อยกเว้ นไม่ ต้องนําวิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติเมื่อเงินลงทุ น
ในบริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ การร่ ว มค้ า นี้ ถื อ โดย หรื อ ถือ ทางอ้ อ มผ่ า นกิจ การร่ ว มลงทุ น (venture
capital organizations) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) หรือกิจการที่มี
ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น รวมถึ ง กองทุ น ประกัน ภั ย แบบควบการลงทุ น (investment-linked
insurance funds) เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว ม และการร่ ว มค้ านี้ อาจจะถู ก วั ด มู ล ค่ า ด้ วย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ตามที่ก ํา หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การเปิ ดเผย
บทนํา 11 กิจการที่มีการควบคุมร่ วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือผู้ได้ รับการลงทุนจะต้ อง
เปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ก าํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง
2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ กําหนดวิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
และวางข้อกําหนดในการนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิกบั เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั กิจการทุกกิจการที่เป็ นผูล้ งทุนซึ่งมีการควบคุมร่วมใน
หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน

คํานิยาม
3

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
บริษัทร่วม

หมายถึง กิจการทีอ่ ยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญของผูล้ งทุน

งบการเงินรวม

หมายถึง งบการเงิ นของกลุ่ มกิ จการที่ มี การนํ าเสนอสิ นทรัพย์ หนี้ สิ น
ส่ วนของเจ้ าของ รายได้ ค่ าใช้จ่ าย และกระแสเงิ นสดของ
บริ ษ ั ท ใหญ่ แ ละบริ ษ ั ท ย่ อ ยเสมื อ นว่ า เป็ นของหน่ ว ยงาน
ทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว

วิธีส่วนได้เสีย

หมายถึง เป็ นวิ ธี ก ารทางบัญชี ซึ่ ง กํา หนดให้ผู ล้ งทุ น บัน ทึ ก เงิ นลงทุ น
เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน และหลังจากนั้นให้ปรับปรุงด้วย
การเปลีย่ นแปลงในส่วนแบ่งของผูล้ งทุนในสินทรัพย์สุทธิของ
ผู ไ้ ด้รบั การลงทุนภายหลังการได้มา กําไรหรื อขาดทุนของ
ผู ล้ งทุนจะรวมเอาส่ วนแบ่งในกําไรหรื อขาดทุนของผู ไ้ ด้รบั
การลงทุ น เข้า ไว้ด ้ว ย และกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ของ
ผู ล้ งทุ น ก็ จ ะรวมส่ ว นแบ่ ง ในกํ า ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น ของ
ผูไ้ ด้รบั การลงทุนเข้าไว้ดว้ ยเช่นกัน

การร่วมการงาน

หมายถึง การงานซึ่งบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองหรือมากกว่าสองราย
มีการควบคุมร่วมกัน

การควบคุมร่วม

หมายถึง การร่ ว มกัน ควบคุ ม การงานซึ่ ง ได้ต กลงกัน ไว้ใ นสัญ ญา
ซึ่งการควบคุมร่วมจะมีได้ก็ต่อเมือ่ การตัดสินใจใดๆ เกีย่ วกับ
5

กิ จ กรรมที่เ กี่ย วข้อ งจะต้อ งได้ร บั ความเห็ น ชอบอย่ า งเป็ น
เอกฉันท์จากผูท้ ีร่ ่วมกันควบคุมการงานแล้วเท่านั้น
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การร่วมค้า

หมายถึง การร่วมการงานซึ่งผูท้ ี่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมีสิทธิ
ในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น

ผูร้ ่วมค้า

หมายถึง ผูเ้ ข้าร่วมในการร่วมค้าซึ่งมีการควบคุมร่วมในการร่วมค้านั้น

อิทธิพลอย่างมี
นัยสําคัญ

หมายถึง อํ า นาจในการเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของผูไ้ ด้รบั การลงทุน
แต่ ไ ม่ ถึ ง ระดับ ที่ จ ะควบคุ ม หรื อ ควบคุ ม ร่ ว มในนโยบาย
ดังกล่าว

คํานิยามของศัพท์ดังต่อไปนี้ได้ ระบุอยู่ในย่อหน้ าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และในภาคผนวก ก ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และถูกใช้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยมีความหมายดังที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าว
 การควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
 กลุ่มกิจการ
 บริษัทใหญ่
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 บริษัทย่อย

อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
5

หากกิจ การมี อาํ นาจในการออกเสียงทั้ง โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อม (เช่ น โดยผ่ า นบริ ษั ทย่ อย)
ในผู้ได้ รับการลงทุนอย่างน้ อยร้ อยละ 20 ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่ากิจการมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อผู้ได้ รับการลงทุน เว้ นแต่กจิ การจะมีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็ น
เช่ น นั้ น ในทางกลั บ กั น หากกิ จ การมี อ ํา นาจในการออกเสี ย งทั้ ง โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
(เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย) ในผู้ได้ รับการลงทุนน้ อยกว่าร้ อยละ 20 ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่ากิจการไม่
มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญเว้ นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่ากิจการมีอทิ ธิพลอย่างมี
นัยสําคัญต่อผู้ได้ รับการลงทุนนั้น การที่ผ้ ูลงทุนรายอื่นถือหุ้นในผู้ได้ รับการลงทุนเป็ นจํานวนมาก
หรือเป็ นส่วนใหญ่ ไม่ ได้ หมายความว่ ากิจการจะไม่ สามารถมีอิทธิพลอย่ างมีนัยสําคัญต่ อผู้ได้ รับ
การลงทุนได้

6

6

7

8

9

หลั ก ฐานต่ อ ไปนี้ ทางใดทางหนึ่ ง หรื อ มากกว่ า เป็ นตั ว อย่ า งที่แ สดงว่ า กิจ การมี อิท ธิพ ลอย่ า งมี
นัยสําคัญ
6.1 การมีตัวแทนอยู่ ในคณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะผู้ บริหารอื่นที่เทียบเท่าคณะกรรมการ
บริษัทของผู้ได้ รับการลงทุน
6.2 การมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายรวมทั้งมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินปั นผล
หรือการแบ่งปันส่วนทุนอื่นๆ
6.3 มีรายการระหว่างกิจการกับผู้ได้ รับการลงทุนอย่างเป็ นสาระสําคัญ
6.4 มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับบริหาร หรือ
6.5 มีการให้ ข้อมูลทางเทคนิคที่จาํ เป็ นในการดําเนินงาน
กิจการอาจเป็ นเจ้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น (share warrants) สิทธิการซื้อหุ้น (share call
options) ตราสารหนี้ หรื อตราสารทุน ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามัญหรื อตราสารอื่นที่มี
ลักษณะใกล้ เคียงกันที่มีความเป็ นไปได้ ในการใช้ สิทธิหรือการแปลงสภาพซึ่งหากกิจการเลือกใช้
สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารดังกล่าวแล้ ว กิจการจะมีอาํ นาจออกเสียงในเรื่องนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงานมากขึ้น หรือในทํานองเดียวกันเป็ นการลดอํานาจในการออกเสียงดังกล่าวของ
บุคคลอื่น (กล่ าวคือ สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ) ในการประเมินว่ากิจการมีอิทธิพลอย่างมี
นัยสําคัญหรือไม่ กิจการต้ องพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่สามารถ
เป็ นไปได้ ท่กี จิ การสามารถใช้ สทิ ธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปัจจุบัน รวมถึงสิทธิในการออกเสียง
ที่เป็ นไปได้ ซ่ึงกิจการอื่นถืออยู่ด้วย ตัวอย่ างสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ท่ไี ม่สามารถใช้ สิทธิ
หรือแปลงสภาพตราสารได้ ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีท่ตี ราสารนั้นยังไม่สามารถใช้ สทิ ธิหรือ
แปลงสภาพได้ จนกว่าจะถึงวันที่ท่กี าํ หนดในอนาคตหรือจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ตามที่กาํ หนดไว้ ในอนาคต
ในการประเมินว่าสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ นาํ ไปสู่การมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่น้ัน
กิจการจะต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่มี ีอยู่ท้งั หมด (รวมถึงเงื่อนไขของการใช้ สทิ ธิใน
การออกเสี ย งที่เ ป็ นไปได้ แ ละข้ อ ตกลงตามสัญ ญาอื่น ไม่ ว่ า เป็ นการพิ จ ารณารายสัญ ญาหรื อ
ทุ ก สั ญ ญารวมกั น ) ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งที่ เ ป็ นไปได้ ซึ่ ง ข้ อ เท็จ จริ ง และ
สถานการณ์ข้างต้ นไม่ ครอบคลุมถึงความตั้งใจของผู้บริ หารและความสามารถทางการเงินของ
กิจการที่จะใช้ สทิ ธิหรือแปลงสภาพสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ดังกล่าว
กิจการจะสูญเสียการมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือผู้ได้ รับการลงทุนเมื่อกิจการสูญเสียอํานาจใน
การเข้ า ไปมีส่ว นร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของผู้ ได้ รับ
การลงทุน การสูญเสียการมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญสามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับของความเป็ นเจ้ าของในผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ตัวอย่างของกรณีน้ ีคือการที่บริษัทร่ วมอยู่
ภายใต้ การควบคุมของรัฐบาล ศาล ผู้ดาํ เนินการตามแผนฟื้ นฟูกิจการ หรือหน่ วยงานกํากับดูแล
รวมทั้งกรณีท่เี กิดจากผลของข้ อตกลงตามสัญญา
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วิธีส่วนได้ เสีย
10 ตามวิธีส่วนได้ เสีย ผู้ลงทุนต้ องรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าเมื่อเริ่มแรกด้ วย
ราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้ มาด้ วยส่วนแบ่งกําไร
หรือขาดทุนของผู้ได้ รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผ้ ูลงทุนมีส่วนได้ เสียอยู่ โดยผู้ลงทุนต้ องรับรู้ส่วนแบ่ง
กําไรหรือขาดทุนของผู้ได้ รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผ้ ูลงทุนมีส่วนได้ เสียในกําไรหรือขาดทุนของ
ผู้ ลงทุ น ส่ วนทุ นหรื อเงิ นปั นผลที่ได้ รั บจากผู้ ได้ รั บการลงทุ นต้ องนําไปหั กจากมู ลค่ าตามบั ญชี
ของเงินลงทุนนั้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนไปตามสัดส่วนของ
ผู้ลงทุนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ได้ รับการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากการตี ราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ และการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดจากผลต่ างอัตรา
แลกเปลี่ ยนในการแปลงค่ างบการเงิน ผู้ ลงทุนต้ องรั บรู้การเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวตามสัดส่วนที่
ผู้ ลงทุ นมี ส่ วนได้ เสียในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ ลงทุ น (ดู มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 1
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
11 การรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์เงินปันผลรับอาจไม่ใช่เป็ นวิธที ่เี หมาะสมสําหรับการวัดมูลค่าผลตอบแทน
ที่ผ้ ู ล งทุ น จะได้ รั บ จากเงิน ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้ า เนื่ อ งจากเงิ น ปั น ผลรั บ นั้ น อาจมี
ความสัมพั น ธ์น้ อยมากกับ ผลประกอบการของบริ ษั ทร่ วม หรื อ การร่ วมค้ า จากการที่ผ้ ู ลงทุ น มี
การควบคุมร่ วมใน หรือมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุนจึงมีส่วนได้ เสีย
ในผลประกอบการของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ านั้นๆ ซึ่งจะก่อให้ เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน
ดังกล่ าว ผู้ ลงทุ นจึงควรรั บ รู้ส่วนได้ เสียดังกล่ าวโดยการนําส่วนแบ่ งในผลกําไรหรื อขาดทุ นใน
ผู้ได้ รับการลงทุนรวมไว้ ในงบการเงินของตนด้ วย การปฏิบัติตามวิธสี ่วนได้ เสียจึงเป็ นการให้ ข้อมูล
ที่เป็ นประโยชน์มากขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์สทุ ธิและกําไรหรือขาดทุนที่เป็ นของผู้ลงทุน
12 ในกรณีท่มี ีสทิ ธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ หรือมีตราสารอนุพันธ์อ่นื ที่มีสทิ ธิในการออกเสียงที่เป็ นไป
ได้ ส่วนได้ เสียของกิจการในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าจะถูกพิจารณาเฉพาะส่วนได้ เสียในความเป็ น
เจ้ าของที่มีอยู่ ณ ปั จจุ บันเท่ านั้ น และจะไม่ รวมความเป็ นไปได้ ท่ีจะใช้ สิทธิหรื อแปลงสิทธิท่ีมีใน
การออกเสียงที่เป็ นไปได้ หรือที่มีในตราสารอนุพันธ์อ่นื ๆ เว้ นแต่ท่รี ะบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 13
13 ในบางสถานการณ์ โดยเนื้อหาสาระกิจการมีความเป็ นเจ้ าของในผู้ได้ รับการลงทุนแล้ ว เนื่องจากมี
รายการที่ท ํา ให้ กิ จการเข้ า ถึ งผลตอบแทนจากส่ ว นได้ เสี ยในความเป็ นเจ้ าของแล้ วในปั จ จุ บั น
ในสถานการณ์ดังกล่าวส่วนที่จะแบ่งให้ แก่กิจการจะกําหนดโดยคํานึงถึงการใช้ สทิ ธิในการออกเสียงที่
เป็ นไปได้ ในที่สดุ และตราสารอนุพันธ์อ่นื ที่ทาํ ให้ กจิ การเข้ าถึงผลตอบแทนในปัจจุบันด้ วย
14 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไม่ให้
นํามาใช้ ปฏิบัติกบั ส่วนได้ เสียในบริษัทร่วมและการร่ วมค้ าซึ่งบันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้ เสีย ในกรณีท่ี
เครื่องมือทางการเงินมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ เป็ นองค์ประกอบและโดยเนื้อหาสาระทําให้
เข้ าถึงผลตอบแทนจากส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในเงินลงทุนในบริษัทร่ วม หรือการร่ วมค้ าแล้ ว
ในปั จจุ บัน เครื่องมือทางการเงินนั้นไม่อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ น (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) ในกรณี อ่ื น ให้ รั บ รู้ เครื่ องมื อทางการเงิ น
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ที่ประกอบด้ วยสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ในบริ ษั ทร่ วมและการร่ วมค้ าตามหลั กเกณฑ์ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
15 เว้ นแต่ กรณีท่ีเงินลงทุ นหรื อส่ วนของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าได้ ถูกจัดประเภทเป็ น
สิ น ทรั พย์ ท่ี ถื อไว้ เ พื่ อ ขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5 (ปรั บ ปรุ ง 2558)
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที ถ่ ื อไว้เพื ่อขายและการดําเนิ นงานที ย่ กเลิ ก (เมื่อมี การประกาศใช้ )
ให้ จัดประเภทเงินลงทุนหรือส่วนได้ เสียของเงินลงทุนที่เหลืออยู่เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

การนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ
16 กิจการที่มีการควบคุมร่วมในหรือมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือผู้ได้ รับการลงทุนต้ องบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม หรือการร่ วมค้ าโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียยกเว้ นในกรณีท่ีเงินลงทุนมีลักษณะ
เข้ าข้ อยกเว้ นตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่17 ถึง 19
ข้อยกเว้นทีจ่ ะไม่ตอ้ งนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ
17 กิจ การไม่ จํา เป็ นต้ อ งปฏิบัติ ต ามวิธีส่ ว นได้ เ สีย สํา หรั บ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มหรื อ การร่ ว มค้ า
หากกิจการเป็ นบริษัทใหญ่ท่ไี ด้ รับการยกเว้ นให้ ไม่ต้องจัดทํางบการเงินรวมตามข้ อยกเว้ นที่ระบุไว้
ในย่ อ หน้ า ที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง
งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือเมื่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ทุกข้ อ
17.1 กิจ การมี ฐ านะเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ ง ถู ก กิจ การอื่น เป็ นเจ้ า ของทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว น โดยที่
ผู้ถือหุ้ นอื่นของกิจการรวมทั้งผู้ถือหุ้ นที่ไม่ มีสิทธิออกเสียงได้ รับทราบและไม่ คัดค้ านต่ อ
การที่ผ้ ูลงทุนจะไม่นาํ วิธสี ่วนได้ เสียมาปฏิบัติ
17.2 ตราสารทุ น หรื อตราสารหนี้ของกิจ การไม่ มีการซื้ อขายในตลาดสาธารณะ (ไม่ ว่าจะเป็ น
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
ตลาดในท้ องถิ่นและในภูมิภาค)
17.3 กิจการไม่ได้ นาํ ส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนําส่งงบการเงินของกิจการให้ แก่สาํ นักงาน
คณะกรรมการกํา กั บ หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ หน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แ ลอื่ น เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ น
การออกขายตราสารใดๆ ในตลาดสาธารณะ
17.4 บริ ษั ท ใหญ่ ใ นลํา ดั บ สู ง สุ ด หรื อ บริ ษั ท ใหญ่ ใ นลํา ดั บ ระหว่ า งกลางของกิ จ การได้ จั ด ทํา
งบการเงิน รวมเผยแพร่ เพื่ อประโยชน์ต่ อสาธารณะซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
18 ในกรณีที่เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม หรือการร่ วมค้าถือโดย หรือถือโดยทางอ้อมผ่านกิจการซึ่ ง
เป็ นกิจการร่วมลงทุน (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์
(unit trust) หรือกิจการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันรวมทั้งกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน
(investment-linked insurance funds) กิจการเหล่านี้ อาจจะเลือกวัดมู ลค่ าเงินลงทุนในบริษทั
ร่ วม และการร่ วมค้าโดยวิธีมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนตามที่กําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) ได้
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19 ในกรณี ท่ีกิจการมี เงิ นลงทุ นในบริ ษั ทร่ วมโดยที่ส่ วนหนึ่ งของเงิ นลงทุ นนั้ นถือโดยทางอ้ อมผ่ าน
กิ จ การร่ ว มลงทุ น (venture capital organization) กองทุ น รวม (mutual fund) กองทรั ส ต์ (unit
trust) หรื อ กิ จ การที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายคลึ ง กั น รวมทั้ ง กองทุ น ประกั น ภั ย แบบควบการลงทุ น
(investment-linked insurance funds) กิจการอาจเลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมส่วนนั้น
ด้ วยวิ ธีมู ลค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุ นตามที่ก าํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ โดยไม่ คาํ นึงว่ ากิจการร่ วมลงทุน
(venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) และกิจการที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked insurance
funds) นั้นจะมีอิทธิพลอย่ างมีนัยสําคัญเหนื อเงินลงทุ นส่วนนั้นหรื อไม่ หากกิจการเลื อกที่จะใช้
วิธีการบั ญชี น้ ี แล้ ว กิจการจะต้ องใช้ วิ ธีส่วนได้ เสียสําหรั บเงินลงทุ นส่ วนที่เหลื อในบริ ษั ทร่ วมที่
ไม่ ไ ด้ ถื อ ผ่ า นกิ จ การร่ ว มลงทุ น (venture capital organization) กองทุ น รวม (mutual fund)
กองทรั ส ต์ (unit trust) หรื อ กิ จ การที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายคลึ ง กั น รวมถึ ง กองทุ น ประกั น ภั ย
แบบควบการลงทุน (investment-linked insurance funds)
การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย
20 ให้ กิจ การนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง สิน ทรั พ ย์
ไม่หมุนเวียนที่ถอื ไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาใช้ กบั เงินลงทุน
หรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้ าที่เข้ าเกณฑ์การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ี
ถือ ไว้ เ พื่ อ ขาย สํา หรั บ ส่ ว นของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ทร่ ว ม หรื อ การร่ ว มค้ า ที่เ หลื อ ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ถู ก จั ด
ประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายให้ บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้ เสียจนกว่าส่วนของเงินลงทุนที่
ถือไว้ เพื่อขายได้ ถูกจําหน่ายออกไปจริง ภายหลังจากที่จาํ หน่ายเงินลงทุนออกไปจริงแล้ วให้ กจิ การ
บันทึกบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนที่เหลืออยู่ ในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เว้ นแต่
ส่ วนของเงินลงทุ นที่เหลื ออยู่ ยังคงถือเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม หรื อการร่ วมค้ า ซึ่งในกรณีน้ ี
กิจการต้ องใช้ วิธสี ่วนได้ เสีย
21 ในกรณี ท่ีเ งิ น ลงทุ น หรื อ บางส่ ว นของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มหรื อ การร่ ว มค้ า ซึ่ ง เดิ ม เคยถู ก
จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ีถือไว้ เพื่อขายไม่ เข้ าเกณฑ์ท่ีจะถูกจัดประเภทไว้ เช่ นนั้นอีกต่ อไปแล้ ว
ให้ รั บ รู้ เงิ น ลงทุ น นั้ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย ย้ อ นหลั ง ไปยั ง วั น ที่เ งิ น ลงทุ น นั้ น ถู ก จั ด ประเภทเป็ น
ถือไว้ เพื่อขาย งบการเงินของงวดหลังจากการจัดประเภทสินทรัพย์เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
ต้ องถูกปรับปรุงด้ วย
การเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย
22 กิจการต้องเลิกใช้วิธีส่วนได้เสียนับจากวันที่เงินลงทุนของกิจการไม่เป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
หรือการร่วมค้าดังนี้
22.1 ถ้า เงิ น ลงทุ น ได้เ ปลี่ย นเป็ นบริ ษ ทั ย่ อ ย กิ จ การต้อ งใช้วิ ธี ก ารบัญ ชี สํ า หรับ เงิ น ลงทุ น
ตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
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การรวมธุ รกิจ (เมือ่ มีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง งบการเงินรวม (เมือ่ มีการประกาศใช้)
22.2 ถ้าส่ วนได้เ สี ยที่ เ หลื ออยู่ ใ นบริ ษ ทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าเดิ มเป็ นสิ นทรัพย์ท างการเงิ น
กิจการต้องวัดมู ลค่าของส่วนได้เสียที่เหลืออยู่นี้ด้วยมู ลค่ายุติธรรม มู ลค่ายุติธรรมของ
ส่ วนได้เสียที่เหลืออยู่นี้จะถือเป็ นมู ลค่ ายุติธรรมสําหรับการวัดมู ลค่ าเมื่อเริ่มแรกของ
สินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) และกิจการต้องรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุนของผลต่าง
ระหว่าง
22.2.1 มู ลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่เหลืออยู่และผลตอบแทนรับใดๆ จากส่วนได้
เสียในบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้าทีถ่ ูกจํ าหน่ายออกไป และ
22.2.2 ยอดคงเหลือของเงินลงทุน ณ วันทีเ่ ลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย
22.3 เมือ่ กิจการเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย กิจการต้องบันทึกบัญชีสําหรับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ที่เ กี่ย วข้อ งกับเงิ น ลงทุ นนั้น ที่เ คยรับ รู ไ้ ว้ด ว้ ยหลัก เกณฑ์ที่ถู ก กํ า หนดไว้เ ช่ น เดี ย วกัน
เสมือนว่าผูไ้ ด้รบั การลงทุนได้ทําการจํ าหน่ายสินทรัพย์ หรือหนี้ สินทีเ่ กีย่ วข้องนั้นออกไป
23 ดั ง นั้ น หากกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ คยรั บ รู้ ในกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น โดยผู้ ได้ รั บ การลงทุ น
ได้ ถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจําหน่ายสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง กิจการ
ต้ องจั ด ประเภทกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ รั บ รู้ ในส่ ว นของเจ้ าของใหม่ ใ ห้ อยู่ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น
(เป็ นการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่) เมื่อกิจการเลิกใช้ วิธสี ่วนได้ เสีย ตัวอย่างเช่น หากบริษัทร่วม
หรือการร่ วมค้ ามีผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสมที่เกิดจากการดําเนินงานในต่ างประเทศและ
กิจการได้ เลิกใช้ วิธีส่วนได้ เสีย กิจการต้ องจัดประเภทกําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงาน
ต่างประเทศที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั้นใหม่โดยบันทึกไปยังกําไรหรือขาดทุน
24 หากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมได้เปลีย่ นเป็ นเงินลงทุนในการร่วมค้า หรือเงินลงทุนในการร่วมค้า
เปลี่ยนเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม กิจการต้องใช้วิธีส่วนได้เสียต่อไปโดยไม่ตอ้ งวัดมู ลค่าเงิน
ลงทุนทีเ่ หลืออยู่นใหม่
ี้
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของ
25 ถ้ า กิจการที่มีส่ว นได้ เสียในความเป็ นเจ้ า ของในบริ ษั ทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าได้ ล ดส่ วนได้ เสียลง
แต่ยังคงจะใช้ วิธีการบัญชีส่วนได้ เสียต่อไป กิจการต้ องจัดประเภทกําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงในส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของไปยังกําไรหรือ
ขาดทุน ถ้ ากําไรหรือขาดทุนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนี้ถูกกําหนดให้ จัดประเภทเป็ นกําไรหรือ
ขาดทุนเมื่อมีการจําหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสีย
26 ขั้นตอนส่วนใหญ่ ในการนําวิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติคล้ ายกับขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวมซึ่ง
กําหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) นอกจากนี้ กิจการต้ องนําแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติทางการบัญชี
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สําหรับการได้ มาซึ่งบริษัทย่อยมาปฏิบตั ิกบั การบัญชีสาํ หรับการได้ มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือ
การร่วมค้ าด้ วย
ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าให้ พิจารณาเฉพาะเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท
ร่ วมหรื อการร่ วมค้ าที่ถือโดยบริษัทใหญ่ และบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทใหญ่ เท่านั้ น โดยไม่ คํานึงถึง
เงินลงทุนที่ถือโดยบริษัทร่ วมหรือกิจการร่ วมค้ าอื่นของกลุ่มกิจการ และในกรณีท่บี ริษัทร่ วมหรือ
การร่วมค้ านั้นมีบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า กําไรหรือขาดทุน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และสินทรัพย์สทุ ธิท่จี ะใช้ ในการนําวิธสี ่วนได้ เสียมาปฏิบัติ จะเป็ นรายการซึ่งรับรู้ในงบการเงินของ
บริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้ า (รวมทั้ง ส่ ว นแบ่ ง กํา ไรหรื อ ขาดทุ น กํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น และ
สินทรัพย์สุทธิท่ีบริษัทร่ วมหรือกิจการร่ วมค้ ามีส่วนได้ เสียในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ าของตน)
หลังจากการปรับปรุงที่จาํ เป็ นเพื่อให้ ใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกัน (ดูย่อหน้ าที่ 35 และ 36)
กําไรและขาดทุน ซึ่งเป็ นผลมาจากรายการที่เริ่ มจากบริ ษั ทร่ วมไปยังผู้ ลงทุ น (Upstream) และ
รายการที่เริ่มจากผู้ลงทุนไปยังบริษัทร่วม (Downstream) ระหว่างกิจการ (รวมถึงบริษัทย่อยของ
กิจการที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม) กับบริ ษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าจะถูกรับรู้ในงบการเงินของ
กิจ การเฉพาะส่ ว นได้ เ สีย ของผู้ ล งทุ น อื่น ที่ไ ม่ เ กี่ย วข้ อ งกับ กิจ การเท่ า นั้ น ตั ว อย่ า งของรายการ
ด้ านขาขึ้น ได้ แก่ การที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าขายสินทรัพย์ให้ แก่กจิ การ ส่วนรายการด้ านขาลง
ได้ แก่การที่กจิ การขายสินทรัพย์หรือนําสินทรัพย์ไปให้ แก่บริษัทร่ วมหรือการร่วมค้ า ส่วนได้ เสียที่
เป็ นของผู้ลงทุนในกําไรหรือขาดทุนของบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าที่เกิดจากรายการระหว่างกันนี้จะ
ถูกตัดออก
ในกรณีท่ีรายการด้ านขาลงแสดงให้ เห็นว่ ามีการลดลงในมูลค่ าสุทธิท่ีจะได้ รับของสินทรัพย์ท่ีจะ
ถูกขายหรือนําไปให้ หรือแสดงให้ เห็นว่าสินทรัพย์น้ันได้ ด้อยค่าลงแล้ วผู้ลงทุนต้ องรับรู้ผลขาดทุน
ดังกล่ าวเต็มจํานวนในกรณีท่รี ายการด้ านขาขึ้นแสดงให้ เห็นว่ามีการลดลงในมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับ
ของสินทรั พย์ ท่ีจะถู กซื้ อ หรื อแสดงให้ เห็น ว่ า สินทรั พย์ น้ั นได้ ด้ อยค่ าลงแล้ ว ผู้ ลงทุ น ต้ องรั บ รู้
ผลขาดทุนนั้นตามส่วนได้ เสียของตน
การนําสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินไปให้ แก่บริษัทร่ วม หรือแก่การร่ วมค้ าเพื่อแลกกับส่วนได้ เสียใน
บริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าจะถูกรับรู้ตามหลักเกณฑ์ในย่อหน้ าที่ 28 เว้ นแต่รายการนั้นขาดเนื้อหา
เชิงพาณิชย์ตามที่อธิบายไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ทีด่ ิน อาคาร
และอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่รี ายการขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ กําไรหรือขาดทุนจาก
รายการนั้ น จะถื อ ว่ า ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น และไม่ ใ ห้ รั บ รู้ เ ว้ น แต่ เ ข้ า เกณฑ์ต ามที่ร ะบุ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 31
กําไรและขาดทุนที่ยังไม่ เกิดขึ้นนี้จะถูกตัดรายการออกกับเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้ เสียและ
จะไม่ ไ ด้ ถูกแสดงเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุ น ตั้ งพั กในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกิจ การ
หรือในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการที่รับรู้เงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้ เสีย
ในกรณีท่นี อกจากได้ รับส่วนได้ เสียในบริษัทร่ วม หรือการร่ วมค้ าแล้ ว กิจการยังได้ รับสินทรัพย์ท่ี
เป็ นตัวเงิน หรือที่ไม่เป็ นตัวเงินอีกด้ วย กิจการต้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเต็มจํานวนจากส่วนของ
กําไรหรื อขาดทุ นที่เกิดจากการนําสินทรั พย์ท่ีไม่ เป็ นตัวเงินไปให้ สาํ หรั บสินทรั พย์ท่ีเป็ นตัวเงิน
หรือไม่เป็ นตัวเงินที่ได้ รับมา
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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31ข (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
32 กิจการต้ องนําวิธีส่วนได้ เสียมาถือปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ านับตั้งแต่วันที่
เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า ณ วันที่ซ้ ือเงินลงทุน กิจการต้ องรับรู้
ผลต่ างระหว่ างต้ นทุ นของเงินลงทุ นกับมูลค่ ายุ ติธรรมสุทธิของสินทรั พย์และหนี้ สินที่ระบุได้ ใน
บริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าเฉพาะส่วนที่เป็ นของกิจการดังนี้
32.1 ค่ า ความนิ ยมที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษั ทร่ วมหรื อการร่ วมค้ า ให้ รวมอยู่ ใ นมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของ
เงินลงทุน โดยไม่อนุญาตให้ ตัดจําหน่ายค่าความนิยมนั้น
32.2 ส่วนต่ างระหว่ างมูลค่ ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ในผู้ได้ รับการลงทุน
เฉพาะส่วนที่เป็ นของกิจการที่สูงกว่าต้ นทุนของเงินลงทุน ให้ ถือเป็ นรายได้ ในการรับรู้ส่วน
แบ่งผลกําไรหรือขาดทุนจากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าในงวดที่ซ้ ือเงินลงทุนนั้น
กิจการต้ องปรับปรุงส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนที่กิจการมีส่วนได้ เสียในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ า
หลั ง จากการซื้ อเงิ น ลงทุ น ให้ เ หมาะสม เช่ น การทํา การปรั บ ปรุ ง ค่ า เสื่อ มราคาของสิน ทรั พ ย์
เสื่อมสภาพโดยคิดจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อเงินลงทุนมาเป็ นต้ น ในทํานองเดียวกันกิจการต้ อง
ปรับปรุงส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าภายหลังการซื้อเงินลงทุนเพื่อรับรู้
การด้ อยค่าของค่าความนิยมหรือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
33 ในการนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ กิจการต้องใช้งบการเงินล่าสุดของบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้า
หากวัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงานของกิ จ การและบริ ษ ทั ร่ ว มหรื อ การร่ ว มค้า แตกต่ า งกัน
ให้บริษทั ร่ วมหรือการร่วมค้าจัดทํางบการเงินให้มีวนั ที่เดียวกับวันที่ในงบการเงินของกิจการ
เพือ่ การใช้ประโยชน์ของกิจการ เว้นแต่จะไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบตั ิ
34 เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 33 หากงบการเงินของบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้าที่
นํามาใช้ในการนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิ บตั ิมีวนั ที่ที่แตกต่ างจากวันที่ในงบการเงินของกิจการ
กิ จ การต้อ งปรับ ปรุ ง ผลกระทบของรายการหรื อ เหตุ ก ารณ์ที่มี น ยั สํ า คัญ ที่ เ กิ ด ขึ้ นระหว่ า ง
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของบริษทั ร่ วมหรือการร่ วมค้ากับวันที่ในงบการเงินของกิจการ
อย่างไรก็ตาม งบการเงินของบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้าและกิจการต้องมีวนั สิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานแตกต่างกันได้ไม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาของรอบระยะเวลารายงานและ
ความแตกต่างของวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานต้องเหมือนกันในทุกๆ งวดทีร่ ายงาน
35 กิ จการต้องจัด ทํ างบการเงิ นโดยใช้นโยบายการบัญชี เ ดี ยวกันกับรายการและเหตุ การณ์ที่
เหมือนกันในสถานการณ์ทีค่ ล้ายคลึงกัน
36 หากบริษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าใช้ นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่ างจากนโยบายการบัญชีของกิจการ
สําหรับรายการและเหตุการณ์ท่เี หมือนกันภายใต้ สถานการณ์ท่คี ล้ ายคลึงกัน ในการนํางบการเงิน
ของบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ ามาใช้ เพื่อปฏิบัติตามวิธีส่วนได้ เสียนั้น กิจการต้ องทําการปรับปรุง
เพื่อให้ งบการเงินของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ ามีนโยบายการบัญชีเดียวกันกับกิจการ
37 หากบริ ษั ท ร่ ว มหรื อ การร่ ว มค้ า มี ห้ ุ น บุ ริ ม สิท ธิช นิ ด สะสมที่อ อกให้ แ ก่ ผ้ ู อ่ืน ที่ไ ม่ ใ ช่ กิจ การและ
ถูกจัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ าของ กิจการต้ องคํานวณส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนส่วนที่เป็ นของตน
หลังจากการปรับปรุงเงินปั นผลของหุ้นบุริมสิทธิน้ันแล้ ว ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปั นผล
นั้นแล้ วหรือไม่กต็ าม
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38 หากส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่ วมค้ ามีจาํ นวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้ เสีย
ของกิจการในบริ ษั ทร่ วมหรื อการร่ วมค้ านั้ น กิจการต้ องหยุ ดรั บรู้ ส่ วนแบ่ งในขาดทุ นที่เกินกว่ า
ส่ ว นได้ เสีย ของตนในบริ ษั ท ร่ ว มหรื อ การร่ ว มค้ า นั้ น ส่ ว นได้ เสี ยในบริ ษั ทร่ วมหรื อ การร่ ว มค้ า
หมายถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าตามวิธีส่วนได้ เสีย และรวมถึง
ส่ วนได้ เสียระยะยาวใดๆ ซึ่ งโดยเนื้ อหาแล้ วถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ นลงทุ น สุทธิ ของกิจ การใน
บริษัทร่ วมและการร่ วมค้ านั้น ตัวอย่างเช่ น รายการซึ่งไม่มีการกําหนดแผนการจ่ายชําระ หรือไม่
คาดว่าจะจ่ายชําระในอนาคตอันใกล้ โดยเนื้อหาแล้ วถือเป็ นการเพิ่มเงินลงทุนของกิจการในบริษัท
ร่วมหรือการร่ วมค้ า รายการดังกล่าวอาจหมายรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิและลูกหนี้หรือเงินกู้ยืมระยะยาว
แต่ไม่รวมถึงลูกหนี้การค้ า เจ้ าหนี้การค้ า หรือลูกหนี้ระยะยาวที่มีหลักประกันเพียงพอ เช่น เงินกู้ยืม
ที่มีหลักประกันเป็ นต้ น ทั้งนี้ขาดทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้ เสียของกิจการส่วนที่เกินกว่าเงินลงทุนใน
หุ้นสามัญ ให้ นาํ ไปหักจากองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนได้ เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าในลําดับที่
ตรงกันข้ ามกับลําดับของบุริมสิทธิในการชําระหนี้ (กล่าวคือลําดับในการได้ รับการจ่ายชําระคืนเมื่อมี
การชําระบัญชี)
39 เมื่อส่วนได้ เสียของกิจการมีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ ว กิจการจะรับรู้ขาดทุนเพิ่มเติมเป็ นหนี้สิน
ก็ต่อเมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพันจากการอนุ มานหรือได้ จ่ายเงินเพื่อชําระ
ภาระผูกพันแทนบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าไปแล้ ว หากในเวลาต่ อมาบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ า
มีกาํ ไร กิจการจะเริ่มบันทึกส่วนแบ่งกําไรของตนอีกครั้งหลังจากที่ส่วนแบ่งกําไรมีจาํ นวนเท่ากับ
ส่วนแบ่งขาดทุนที่กจิ การยังไม่ได้ นาํ มารับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
40 หลั ง จากได้ นํ า วิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย มาปฏิ บั ติ แ ละรั บ รู้ ผลขาดทุ น ของบริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้ า
ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 38 มาใช้ แล้ ว กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรับ รู แ้ ละการวัด มู ล ค่ า เครื ่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ )
เพื่อพิ จารณาว่ ามีความจําเป็ นว่ าจะต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าสําหรับเงินลงทุนสุทธิใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้ าของกิจการเพิ่มเติมอีกหรือไม่
41 กิจการต้ องนําข้ อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาใช้ เพื่อพิจารณาว่าจะต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
ส่วนได้ เสียในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าซึ่งไม่ ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิและมูลค่ าของ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเป็ นการเพิ่มเติมอีกหรือไม่
41ก-41ค (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
42 เนื่องจากค่าความนิยมซึ่งได้ รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ า
ไม่ได้ ถูกรับรู้แยกต่างหาก ดังนั้นจึงไม่ต้องทําการประเมินการด้ อยค่าของค่าความนิยมแยกต่างหาก
ตามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของ
สินทรั พย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แต่ ให้ ทดสอบการด้ อยค่ าของมูลค่ าตามบัญชี ของเงินลงทุน
ทั้งจํานวนตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เสมือนเป็ นสินทรัพย์เดียว โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะ
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ได้ รับคืน (จํานวนที่สูงกว่าระหว่ างมูลค่าจากการใช้ เทียบกับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย)
กับ มูลค่ า ตามบัญชี ของเงินลงทุน หากมีข้อบ่ งชี้ ที่แสดงว่ า เงิ นลงทุ นอาจเกิดการด้ อยค่ าเมื่อ ใช้
ข้ อกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าที่รับรู้ภายใต้ สถานการณ์เหล่ านั้นต้ องไม่ ถูก
ปันส่วนให้ กบั สินทรัพย์ใดๆ รวมทั้งค่าความนิยมที่เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ า ด้ วยเหตุน้ ี การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่านั้นต้ องรับรู้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) เท่าที่มูลค่ าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของเงินลงทุนนั้นเพิ่มขึ้นในภายหลัง ในการกําหนด
มูลค่าจากการใช้ ของเงินลงทุน กิจการต้ องทําการประมาณจํานวนดังต่อไปนี้
42.1 ส่วนแบ่งของมูลค่าปั จจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
บริ ษั ทร่ วมหรื อการร่ วมค้ า รวมถึงกระแสเงิ น สดจากการดําเนิ นงานของบริ ษั ทร่ วมหรื อ
การร่ วมค้ าและสิ่งตอบแทนที่จะได้ รับจากการจํา หน่ ายเงินลงทุนในท้ ายที่สุดตามส่ วนที่
ผู้ลงทุนมีส่วนได้ เสียหรือ
42.2 มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินปันผลและ
การจําหน่ายเงินลงทุนในท้ ายที่สดุ
การคํานวณตามวิธใี นข้ อ 42.1 และ 42.2 จะให้ ผลที่เท่ากันหากกิจการใช้ ข้อสมมติฐานที่เหมาะสม
43 กิจการต้ องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าของกิจการ
เป็ นรายบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ า เว้ นแต่บริษัทร่วมหรือการร่ วมค้ าแต่ละกิจการนั้นไม่ก่อให้ เกิด
กระแสเงินสดรับจากการใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องที่เป็ นอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์
อื่นของกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
44 กิจการต้ องบัน ทึกบัญชี เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ าในงบการเงินเฉพาะกิจการตาม
ข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงิน
เฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
45 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กจิ การนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วยและต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 11 (ปรั บ ปรุง 2558) เรื่ อง การร่ ว มการงาน (เมื่ อมีก ารประกาศใช้ ) และ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสีย
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ในกิจการอื น่ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) พร้ อมกัน
45ก-45ค (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การอ้า งอิ ง ถึ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
46 ถ้ ากิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ แต่ยังไม่ได้ นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) มาปฏิบั ติ ใ ช้ การอ้ า งอิง ใดๆ
ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ให้ หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่ าเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
47 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ใ ช้ แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
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