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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 (IAS 28 : Investments in Associates (Bound 

Volume 2012 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรงุจากปี 2552 โดยเพ่ิมย่อหน้า 41ข และ 41จ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 43 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากนั และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการ

เลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรงุ 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผดิพลาด 

 

บทนาํ   

บทนาํ 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม ใช้แทน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยให้ 

ถือปฏบิัติกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 

ทั้งน้ี สนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถอืปฏบิัติ  

  

 

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 

บทนาํ 2.  การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี เป็นการดาํเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาและ

ปรับปรงุมาตรฐานการบัญชีให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

บทนาํ 3. คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบัญชีได้ดาํเนินการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรงุ 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการกาํหนดวิธกีาร

บันทึกบัญ ชีตามวิ ธี ส่ วนไ ด้ เสีย  และ วิธีการบัญ ชีสําห รับเ งินลงทุนในบริ ษัท ร่วม 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยไม่ได้มีการพิจารณาทบทวนแนวคิดพ้ืนฐาน 

ของการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียตามที่กําหนด 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2550) แต่อย่างใด และแตกต่างจากมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 28(ปรับปรงุ 2552) โดยเพ่ิมย่อหน้าที่ 41ข และ 41จ เข้ามาเท่าน้ัน     

  

การเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั   

บทนาํ 4.  การเปล่ียนแปลงที่สาํคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรงุ 2550) สรปุได้ดังน้ี 

  

ขอบเขต  

บทนาํ 5. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถอืปฏบิัติกบัเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือส่วนได้เสยีของผู้ร่วมค้า

ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซ่ึงถือโดยกิจการร่วมลงทุน (a venture capital organization) 

กองทุนรวม (mutual fund) หน่วยลงทุน (unit trust) หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

เม่ือผู้ลงทุนจัดประเภทเงินลงทุนน้ันเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าและถือปฏิบัติตามที่กาํหนด 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน  
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(เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึง 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมให้รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที่เกดิขึ้น 

บทนาํ 6.  นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดข้อยกเว้นในการนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติ  

ซ่ึงคล้ายคลึงกับข้อยกเว้นในกรณีที่บริษัทใหญ่ไม่ต้องจัดทาํงบการเงินรวม ข้อยกเว้นน้ี 

รวมถึงกรณีที่ ผู้ลงทุนซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทํางบการเงินรวมตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการ (ย่อหน้าที่ 13.2) และกรณทีี่ผู้ลงทุนซ่ึงแม้มิใช่บริษัทใหญ่ กส็ามารถพิจารณาเง่ือนไขที่

ได้รับยกเว้นเช่นเดียวกบักรณขีองบริษัทใหญ่ (ย่อหน้าที่ 13.3) 

 

อิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญั 

สิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปได ้

บทนาํ 7. ในการประเมินว่ากิจการมีอาํนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย 

ทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุนหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงสิทธ ิ

ในการออกเสียงที่เป็นไปได้ ณ ปัจจุบันที่กิจการถืออยู่ และผลกระทบจากการใช้สิทธิหรือ

แปลงสภาพสทิธ ิ

 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

บทนาํ 8. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้องใช้วิธีปฏบิัติทางบัญชีสาํหรับบัญชีเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วมซ่ึงผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญโดยใช้วิธีส่วนได้เสียไม่ว่าผู้ลงทุนน้ันจะมี

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและมีการจัดทาํงบการเงินรวมด้วยหรือไม่ อย่างไรกต็าม ผู้ลงทุนไม่

นาํวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติ หากผู้ลงทุนนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงจัดทาํตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกจิการ 

  

ขอ้ยกเวน้ในการนาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั  

บทนาํ 9. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ไม่กาํหนดให้กจิการต้องนาํวิธีส่วนได้เสียมาปฏบิัติ เม่ือกิจการ 

ได้เงินลงทุนในบริษัทร่วมมาและถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะจําหน่ายออกไปภายใน

ระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้มา ทั้งน้ี ต้องมีหลักฐานแสดงว่ากจิการซ้ือเงินลงทุนไว้

โดยตั้งใจว่าจะจําหน่ายออกไปและฝ่ายบริหารของกิจการอยู่ระหว่างการติดต่อหาผู้ซ้ือ 

อย่างจริงจัง นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้คาํว่า “ภายในระยะเวลา 12 เดือน” 

แทนคาํว่า “ในอนาคตอันใกล้” ทั้งน้ี หากกิจการไม่สามารถจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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ออกไปภายในระยะเวลา 12 เดือน กิจการต้องใช้วิธีส่วนได้เสียนับตั้งแต่วันที่ได้มาซ่ึง 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมน้ัน เว้นแต่จะเข้าเหตุการณท์ี่กาํหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

บทนาํ 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้ผู้ลงทุนซ่ึงยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อ 

บริษัทร่วมไม่นาํวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติ โดยให้เหตุผลว่าบริษัทร่วมน้ันดาํเนินงานภายใต้

ข้อจาํกัดที่เข้มงวดเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญ ทาํให้บริษัทร่วม 

ด้อยความสามารถในการโอนเงินให้แก่ผู้ลงทุน การยกเลิกการนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติ 

จะกระทาํได้กต่็อเม่ือ ผู้ลงทุนไม่มีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญต่อกจิการที่ถูกลงทุนเท่าน้ัน 

  

การตดับญัชีกําไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากรายการบญัชีกบับริษทัร่วม 

บทนาํ 11. ผู้ลงทุนต้องตัดบัญชีกาํไรและขาดทุนซ่ึงเป็นผลมาจากรายการบัญชีจากบริษัทร่วมไปยัง 

ผู้ลงทุน (upstream) และรายการบัญชีจากผู้ลงทุนไปยังบริษัทร่วม (downstream) เท่าที่ 

ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสยีในบริษัทร่วมน้ัน  

  

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีแตกต่างกนั 

บทนาํ 12. งบการเงินของบริษัทร่วมซ่ึงผู้ลงทุนนาํมาใช้ในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนด้วยวิธีส่วนได้เสีย

อาจมีวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของผู้ลงทุนได้ 

โดยช่วงเวลาที่แตกต่างกนัน้ันต้องไม่เกนิกว่า 3 เดือน 

 

นโยบายการบญัชีท่ีเหมือนกนั 

บทนาํ 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดให้ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงงบการเงินของบริษัทร่วม 

อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ใช้นโยบายการบัญชีเดียวกบัผู้ลงทุนสาํหรับรายการบัญชีที่เหมือนกนั

และเหตุการณอ์ื่นในสถานการณท์ี่คล้ายคลึงกนั 

 

การรบัรูผ้ลขาดทุน    

บทนาํ 14. ในการรับรู้ ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมที่เป็นส่วนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนต้องพิจารณามูลค่า

ตามบัญชีของเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียระยะยาวอื่นใน 

บริษัทร่วมที่ผู้ลงทุนถอือยู่ 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ    

บทนาํ 15. ข้อกาํหนดในการจัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ลงทุนน้ันให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ขอบเขต   

1. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ใหถ้ือปฏิบติักบัการบญัชีสําหรบัเงินลงทุนในบริษทัร่วม ยกเวน้ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงถอืโดย 

1.1  กิจการร่วมลงทุน (venture capital organisations) หรือ 

1.2  กองทุนรวม (mutual fund) หน่วยลงทุน (unit trust) และกิจการที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

รวมถึงกองทุนประกันภัยซ่ึงมีลักษณะของเงินลงทุน (investment-linked insurance 

funds) 

ซ่ึงผูล้งทุนรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หรือจัดประเภทเงินลงทุน 

เป็นหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ และถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39 เรื่อง การรบัรูแ้ละ

การวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ เงินลงทุนตอ้งวดัดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39 เรื่อง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่า

เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ และรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 

ในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้ งนี้  กิจการที่ถือเงินลงทุนดังกล่าว 

ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กําหนดในย่อหนา้ที ่37.6  

  

คํานยิาม   

2. คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้   

 

บริษัทร่วม  หมายถงึ กิจการซ่ึงรวมถึงกิจการที่ไม่ไดก่้อตั้ งในรูปบริษทั 

เ ช่น  ห้างหุ้น ส่วนที่อ ยู่ภายใต้อิท ธิพลอย่าง มี

นยัสําคญัของผูล้งทุนและไม่ถือเป็นบริษทัย่อยหรือ

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

   

งบการเงินรวม หมายถงึ งบการเงินของกลุ่มกิจการที่นําเสนอเสมือนว่าเป็น 

งบการเงินของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว  

   

การควบคุม หมายถงึ อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและ 

การดําเนินงานของกิจการ เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์

จากกิจกรรมต่างๆ ของกิจการนั้น 

   

วธีิส่วนไดเ้สีย หมายถงึ วิธีการบญัชีซ่ึงรบัรูเ้งินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดว้ยราคา
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ทุนและปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

ภายหลงัการลงทุนตามสดัส่วนที่ผูล้งทุนมีสิทธิใน

สินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ถูกลงทุน กําไรหรือ

ขาดทุนของผูล้งทุนรวมถึงส่วนแบ่งในผลกําไรหรือ

ขาดทุนของกิจการทีถู่กลงทุน 

  
 

การควบคุมร่วม หมายถงึ การมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ

ตามที่ตกลงไวใ้นสญัญา และการควบคุมร่วมดํารง

อยู่ต่อเมื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน 

และการดําเนินงานของกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตอ้ง 

ได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากผูร่้วมค้า 

ซ่ึงมีส่วนร่วมในการควบคุม 

 
 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถงึ งบการเงินที่นาํเสนอโดยบริษทัใหญ่ หรือโดยผูล้งทุน

ในบริษทัร่วม หรือโดยผูร่้วมคา้ในกิจการที่ควบคุม

ร่วมกนั ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามเกณฑ์ส่วนไดเ้สีย

ทางตรงในส่วนของเจ้าของ มิใช่ตามเกณฑ์ของ 

ผลการดําเนินงานที่ เ กิดข้ึนและสินทรัพย์สุทธิ 

ของกิจการทีถู่กลงทุน 
   

อิทธิพลอยา่งมนัียสาํคัญ หมายถงึ อํานาจในการเขา้ไปมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจ

เกีย่วกบันโยบายทางการเงินและการดําเนนิงานของ

กิจการทีถู่กลงทุน แต่ไม่ถงึระดบัทีจ่ะควบคุมหรือ

ควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 

   

บริษัทยอ่ย หมายถงึ กิจการซ่ึงรวมถึงกิจการที่ไม่ไดก่้อตั้ งในรูปบริษทั 

เช่น ห้างหุ้นส่วนซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของ

กิจการอ่ืน (บริษทัใหญ่) 
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3. งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียไม่ถือเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทั้งไม่ใช่ 

งบการเงินของกจิการซ่ึงไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือส่วนได้เสยีในการร่วมค้าของผู้ร่วมค้า 

4.  งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นงบการเงินที่นําเสนอเพ่ิมเติมจากงบการเงินรวม เพ่ิมเติมจาก 

งบการเงินที่บันทกึบัญชีเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย หรือเพ่ิมเติมจากงบการเงินที่บันทกึบัญชี

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าของผู้ร่วมค้าโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วน กิจการต้องจัดทาํงบการเงิน

เฉพาะกจิการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ 

5. กิจการซ่ึงได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทาํงบการเงินรวมตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ 

ไม่ต้องจัดทาํงบการเงินรวมตามวิธีรวมตามสัดส่วนตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 2 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 31(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า หรือไม่ต้องนาํวิธีส่วนได้

เสียมาปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 13.3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี อาจนาํเสนองบ

การเงินเฉพาะกจิการเพียงอย่างเดียว 

 

อิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญั  

6. หากผู้ลงทุนมีอาํนาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย) 

ในกิจการที่ไปลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 20 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมี

นัยสาํคัญต่อกจิการที่ไปลงทุน นอกจากผู้ลงทุนมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่าอทิธพิลน้ัน

ไม่เกิดขึ้ น ในทางกลับกันหากผู้ลงทุนมีอาํนาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

(เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย)ในกจิการที่ถูกลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ลงทุน

ไม่มีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญ นอกจากจะมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่าผู้ลงทุนมีอทิธพิล

อย่างมีนัยสาํคัญต่อกิจการที่ถูกลงทุนน้ัน การที่ผู้ลงทุนรายอื่นถือหุ้นในกิจการที่ถูกลงทุนเป็น

จาํนวนมากหรือเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญ

ในกจิการที่ถูกลงทุนได้ 

7. หลักฐานต่อไปน้ีทางใดทางหน่ึงหรือมากกว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงว่าผู้ลงทุนมีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคญั 

7.1 การมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่ มีอํานาจเทียบเท่า

คณะกรรมการบริษัทของกจิการที่ถูกลงทุน 

7.2 การมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัเงินปันผล

หรือการแบ่งปันส่วนทุนด้วยวิธอีื่น 

7.3 มีรายการระหว่างผู้ลงทุนกบักจิการที่ถูกลงทุนอย่างเป็นสาระสาํคัญ 

7.4 มีการแลกเปล่ียนเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร  

7.5 มีการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่สาํคัญในการดาํเนินงาน 

 



 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรงุ 2555) หน้า 9/17 

 

8. กิจการอาจเป็นเจ้าของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น (share warrants) สิทธิการซ้ือหุ้น (share 

call options) ตราสารหน้ีหรือตราสารทุน ซ่ึงสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือตราสารอื่น 

ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่มีความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพ ซ่ึงหากกิจการ

เลือกใช้สทิธิหรือแปลงสภาพตราสารดังกล่าวแล้ว กจิการจะมีอาํนาจในการออกเสยีงต่อนโยบาย

ทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการอื่นมากขึ้น หรือในทาํนองเดียวกันเป็นการลดอาํนาจ 

ในการออกเสยีงดังกล่าวของบุคคลอื่น (เช่น สทิธิในการออกเสยีงที่เป็นไปได้) ในการประเมินว่า

กจิการมีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญต่อกจิการที่ถูกลงทุนหรือไม่ กจิการต้องพิจารณาถึงการมีอยู่และ

ผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่สามารถเป็นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพ

ตราสารน้ันในปัจจุบนั รวมถงึสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ซ่ึงกจิการอื่นถอือยู่ด้วย ตัวอย่างสทิธิ

ในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารได้ในปัจจุบัน ได้แก่  

ในกรณีที่ตราสารน้ันยังไม่สามารถใช้สทิธหิรือแปลงสภาพได้จนกว่าจะถึงวันที่ที่กาํหนดในอนาคต

หรือจนกว่าจะเกดิเหตุการณใ์ดเหตุการณห์น่ึงตามที่กาํหนดไว้ในอนาคต 

9. ในการประเมินว่าสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ นาํไปสู่การมีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญต่อกจิการ

ที่ถูกลงทุนหรือไม่น้ัน กิจการต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและกรณีแวดล้อมที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมถึง

เง่ือนไขของการใช้สทิธใินการออกเสยีงที่สามารถเป็นไปได้และข้อกาํหนดอื่นตามสญัญาไม่ว่าเป็น

การพิจารณารายสญัญาหรือทุกสัญญารวมกัน) ซ่ึงมีผลกระทบต่อสทิธิในการออกเสยีงที่สามารถ

เป็นไปได้ ทั้งน้ียกเว้นข้อพิจารณาในเร่ืองความตั้งใจของผู้บริหารและความสามารถทางการเงิน

ของกจิการในการใช้สทิธหิรือการแปลงสภาพตราสาร 

10.  กิจการสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญในกิจการที่ถูกลงทุนเม่ือกิจการสูญเสียอาํนาจใน 

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกจิการที่

ถูกลงทุน การสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแปลง 

ในระดับของการถือครองหุ้นในกิจการที่ไปลงทุนหรือไม่  ตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้ น ได้แก่ กรณีที่

บริษัทร่วมอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ศาล ผู้ดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟู หรือหน่วยงานกาํกบั

ดูแล รวมทั้งกรณทีี่เกดิจากผลของข้อตกลงตามสญัญา 

 

วิธีส่วนไดเ้สีย   

11. ตามวิธส่ีวนได้เสยี ผู้ลงทุนต้องรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุน มูลค่า

ตามบัญชีของเงินลงทุนจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงด้วยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกิจการที่ถูกลงทุน 

ที่เกดิขึ้นหลังจากวันที่ได้มาซ่ึงเงินลงทุนตามสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสยีอยู่ โดยผู้ลงทุนต้องรับรู้

ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ ถูกลงทุนตามสัดส่วนที่ ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียในกําไร 

หรือขาดทุนของผู้ลงทุน ส่วนทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ถูกลงทุนต้องนาํไปหักจาก

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนน้ัน นอกจากน้ี ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนไป

ตามสัดส่วนของ ผู้ลงทุนในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของกิจการที่ถูกลงทุนที่เปล่ียนแปลงไป  
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เช่น การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการตีราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ และการเปล่ียนแปลง 

ที่เกดิจากผลต่างอตัราแลกเปล่ียนในการแปลงค่างบการเงิน ผู้ลงทุนต้องรับรู้การเปล่ียนแปลง 

ดังกล่าวตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของผู้ลงทุน (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน) 

12. ถึงแม้ผู้ลงทุนจะถือครองสทิธิในการออกเสยีงที่เป็นไปได้ การพิจารณาส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน

ของกจิการที่ถูกลงทุนและส่วนแบ่งในการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของของกจิการที่ไปลงทุนให้

พิจารณาตามสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ต้องสะท้อน

ผลกระทบจากความเป็นไปได้ในการใช้สทิธหิรือแปลงสภาพของสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ 

 

การนาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั  

13. ผูล้งทุนตอ้งบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียในทุกกรณี ยกเวน้เมือ่ 

13.1 เงินลงทุนดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อขายตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

ทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดําเนนิงานทีย่กเลิก  

13.2 เป็นไปตามขอ้ยกเวน้ที่กําหนดในย่อหนา้ที่ 10 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 

(ปรบัปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงอนุญาต 

ใหบ้ริษทัใหญ่ทีมี่เงินลงทุนในบริษทัร่วมไม่ตอ้งนาํเสนองบการเงินรวม หรือ 

13.3  เมือ่มีลกัษณะตามขอ้กําหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

13.3.1  ผูล้งทุนมีฐานะเป็นบริษทัย่อยซ่ึงถูกกิจการอ่ืนควบคุมอยู่ทั้ งหมด หรือ

บางส่วน โดยที่ผูถ้ือหุน้อ่ืนของกิจการรวมทั้งผูถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

ไดร้บัทราบและไม่คดัคา้นในการทีผู่ล้งทุนจะไม่นาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 

13.3.2  ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ ของผูล้งทุนไม่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ 

(ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขาย

นอกตลาดหลกัทรพัย ์รวมทั้งตลาดในทอ้งถิน่และในภูมิภาค) 

13.3.3  ผูล้งทุนไม่ไดน้าํส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนาํส่งงบการเงินของกิจการ

ใหแ้ก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยห์รือหน่วยงานกํากบัดูแลอ่ืน

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการออกขายตราสารใดๆ ในตลาดสาธารณะ และ  

13.3.4  บริษทัใหญ่ในลําดบัสูงสุดหรือบริษทัใหญ่ในระหว่างกลางของผูล้งทุนได้

จัดทํางบการเงินรวมเผยแพร่เพื่อประโยชนต่์อสาธารณะซ่ึงเป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

14. เงินลงทุนตามที่อธิบายไวใ้นย่อหนา้ที่ 13.1 ต้องถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนถือไวเ้พื่อขายและ 

การดําเนนิงานทีย่กเลิก 
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15. หากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึงเดิมเคยจัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขายไม่เข้าเกณฑ์ตามที่เคย 

จัดประเภทไว้แล้ว กิจการต้องนาํวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏบิัติ และปรับงบการเงินย้อนหลังสาํหรับ

ช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่มีการจัดประเภทเงินลงทุนน้ันเป็นถอืไว้เพ่ือขาย 

16. (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

17. เ ม่ือผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัทร่วมถือได้ว่าผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียในผล 

การดาํเนินงานของบริษัทร่วมซ่ึงสะท้อนอยู่ในรูปของผลตอบแทนจากเงินลงทุน ดังน้ันการรับรู้

รายได้ตามเกณฑเ์งินปันผลที่ได้รับอาจไม่ใช่การวัดมูลค่าผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจากเงินลงทุน

ในบริษัทร่วมอย่างเหมาะสมเน่ืองจากเงินปันผลที่ได้รับอาจไม่สัมพันธ์กับผลการดําเนินงาน 

ของบริษัทร่วม ให้ผู้ลงทุนบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวโดยขยายขอบเขตของงบการเงินให้รวม 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมน้ันตามส่วนที่เป็นของผู้ลงทุน ในสถานการณ์ดังกล่าว 

วิธีส่วนได้เสียจัดเป็นวิธีการรายงานที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้ นเกี่ยวกับสินทรัพย์สุทธ ิ

และกาํไรหรือขาดทุนที่เป็นส่วนของผู้ลงทุน 

18. ผูล้งทุนตอ้งเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียนบัตั้งแต่วนัที่ผูล้งทุนไม่มีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัต่อบริษทั

ร่วม และบริษทัร่วมนั้นไม่ไดก้ลายเป็นบริษทัย่อยหรือกิจการร่วมคา้ตามคํานิยามที่กําหนด 

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 31 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ผูล้งทุน

ตอ้งนํามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39 เรื่อง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช)้ มาถือปฏิบติักบัเงินลงทุนดงักล่าวนบัตั้ งแต่วนัที่ผูล้งทุนสูญเสีย 

การมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั ผูล้งทุนตอ้งวดัมูลค่าเงินลงทุนที่คงเหลืออยู่ในบริษทัร่วมดว้ย

มูลค่ายติุธรรม และตอ้งรบัรูผ้ลต่างระหว่างมูลค่าต่อไปนี้ ในกําไรหรือขาดทุน 

18.1 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่คงเหลืออยู่ และเงินที่ไดร้บัจากการขายส่วนของเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม และ 

18.2 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัทีสู่ญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั 

19. เมือ่เงินลงทุนส้ินสุดสภาพการเป็นบริษทัร่วมและถูกถอืปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39 

เรื่อง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ มูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุน ณ วนัที่ส้ินสุดการเป็นบริษทัร่วมถือเป็นมูลค่ายุติธรรมเริ่มแรกของสินทรพัย์

ทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39 เรื่อง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือทาง

การเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

19ก. หากผู้ลงทุนสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญในบริษัทร่วม ผู้ลงทุนต้องบันทึกบัญชีสาํหรับ 

ทุกจาํนวนที่เคยรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นเกี่ยวกับบริษัทร่วมน้ันๆ เสมือนว่าบริษัทร่วม 

ได้ทาํการขายสินทรัพย์ หรือหน้ีสินที่เกี่ยวข้องน้ันออกไป หากผลกาํไรหรือผลขาดทุนที่เคยรับรู้ 

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นถูกจัดประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายสินทรัพย์และ

หน้ีสินที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ลงทุนต้องจัดประเภทผลกาํไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น

ใหม่ให้อยู่ในกาํไรหรือขาดทุน (เป็นการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่) เม่ือผู้ลงทุนสูญเสียการ 

มีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญในบริษัทร่วมเช่นกนั ตัวอย่างเช่น หากบริษัทร่วมมีสนิทรัพย์ทางการเงิน
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ประเภทเผื่อขาย และผู้ลงทุนสญูเสยีการมีอทิธิพลอย่างมีนัยสาํคัญในบริษัทร่วมดังกล่าว ผู้ลงทุน

ต้องจัดประเภทผลกาํไรหรือผลขาดทุนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดังกล่าวที่เคยรับรู้ ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นใหม่ โดยบันทึกไปยังกาํไรหรือขาดทุน แต่ถ้าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมน้ันลดลง  

โดยที่การลงทุนดังกล่าวยังคงมีสภาพเป็นบริษัทร่วมอยู่ ผู้ลงทุนต้องจัดประเภทผลกาํไรหรือ

ขาดทุนเฉพาะสดัส่วนที่เคยรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นให้อยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 

20.  ขั้นตอนส่วนใหญ่ในการนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติคล้ายกับขั้นตอนในการจัดทาํงบการเงินรวม 

ซ่ึงกําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากน้ี กิจการต้องนําแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติทางการบัญชี

สาํหรับการได้มาซ่ึงบริษัทย่อยมาปฏบิัติกบัการบัญชีสาํหรับการได้มาซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วย 

21. ในการพิจารณาส่วนแบ่งในบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการ ต้องพิจารณาถึงการถือเงินลงทุนทั้งหมด 

ในบริษัทร่วม โดยบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่น้ัน โดยไม่คาํนึงถึงการถือเงินลงทุน

โดยบริษัทร่วมอื่นหรือกิจการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ และในกรณีที่บริษัทร่วมน้ันมีบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้า กาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิที่จะใช้ในการนาํวิธีส่วนได้เสีย 

มาปฏบิัติ ได้แก่ รายการดังกล่าวซ่ึงรับรู้ ในงบการเงินของบริษัทร่วม (รวมทั้งส่วนแบ่งกาํไรหรือ

ขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของบริษัทร่วมเฉพาะส่วนที่เป็น 

ของบริษัทร่วมน้ัน) หลังจากการปรับปรงุที่จาํเป็นเพ่ือให้ใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนั (ดูย่อหน้าที่ 

26 และ 27) 

22. ผู้ลงทุนต้องรับรู้กาํไรและขาดทุนซ่ึงเป็นผลมาจากรายการบัญชีทั้งที่เป็นรายการที่เร่ิมจากบริษัท

ร่วมไปยังผู้ลงทุน (Upstream) และรายการที่เร่ิมจากผู้ลงทุนไปยังบริษัทร่วม (Downstream) 

ระหว่างผู้ลงทุน (รวมถึงบริษัทย่อยของผู้ลงทุนที่นํามาจัดทาํงบการเงินรวม) กับบริษัทร่วมใน 

งบการเงินของผู้ลงทุนเฉพาะส่วนได้เสยีในบริษัทร่วมซ่ึงไม่ใช่ของผู้ลงทุน รายการบัญชีระหว่างกนั

ดังกล่าวเป็นรายการทั้งที่เร่ิมจากบริษัทร่วมไปยังผู้ลงทุน (‘Upstream’ transactions)เช่น รายการ

ขายสินทรัพย์ของบริษัทร่วมให้แก่ผู้ลงทุน และรายการที่ เ ร่ิมจากผู้ลงทุนไปยังบริษัทร่วม 

(‘Downstream’ transactions) เช่น รายการขายสินทรัพย์ของผู้ลงทุนให้แก่บริษัทร่วม ผู้ลงทุน

ต้องตัดกาํไรและขาดทุนของบริษัทร่วมตามส่วนแบ่งของผู้ลงทุนซ่ึงเป็นผลมาจากรายการบัญชี

ระหว่างกนัดังกล่าวให้หมดไป 

23. ผู้ลงทุนต้องนําวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมนับตั้งแต่วันที่ผู้ลงทุนถือว่า 

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นบริษัทร่วมของผู้ลงทุน ณ วันได้มาซ่ึงเงินลงทุน ผู้ลงทุนต้องรับรู้ ผลต่าง

ระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ในบริษัทร่วม

เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)  

เร่ือง การรวมธุรกจิ (เม่ือมีการประกาศใช้) ดังน้ี 

23.1 ค่าความนิยมที่เกี่ยวกับบริษัทร่วมให้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีเงินลงทุน โดยไม่มีการ 

ตัดบัญชีค่าความนิยม 
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23.2 ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมสทุธิของสนิทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ในบริษัทร่วมเฉพาะ

ส่วนที่เป็นของผู้ลงทุนที่สูงกว่าต้นทุนของเงินลงทุน ให้ถือเป็นรายได้ในการรับรู้ ส่วนแบ่ง

กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะส่วนของผู้ลงทุนในงวดที่มีการลงทุนในบริษัทร่วม 

ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนที่ผู้ลงทุนมีส่วนในบริษัทร่วมหลังจากการลงทุน

แรกเร่ิมอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เสื่อมสภาพอิงตาม

มูลค่ายุติธรรมนับแต่วันที่ได้มาเป็นเกณฑ์ ในทํานองเดียวกันการปรับปรุงส่วนแบ่งกําไร 

หรือขาดทุนในบริษัทร่วมต้องปรับปรุงสาํหรับการด้อยค่าที่บริษัทร่วมรับรู้ ด้วย เช่น การด้อยค่า

ของค่าความนิยมหรือการด้อยค่าในที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

24. ในการนําวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั ผูล้งทุนตอ้งใชง้บการเงินล่าสุดของบริษทัร่วม หากวนั 

ส้ินรอบระยะเวลารายงานของผูล้งทุนและบริษัทร่วมแตกต่างกัน ให้บริษัทร่วมจัดทํา 

งบการเงินใหมี้วนัที่เดียวกบัวนัที่ในงบการเงินของผูล้งทุนเพื่อการใชป้ระโยชนข์องผูล้งทุน 

เวน้แต่จะไม่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติั 

25. เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดในย่อหนา้ที่ 24 หากงบการเงินของบริษทัร่วมที่นํามาใชใ้นการ

นําวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติัมีวนัที่แตกต่างจากวนัที่ในงบการเงินของผูล้งทุน ผูล้งทุนตอ้ง

ปรบัปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณท์างบญัชีที่มีนยัสําคญัที่เกิดข้ึนระหว่างวนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงานของบริษัทร่วมกับวันที่ในงบการเงินของผูล้งทุน อย่างไรก็ตาม 

งบการเงินของบริษทัร่วมและผูล้งทุนตอ้งมีวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างกนัไม่เกิน

กว่า 3 เดือน ทั้งนี้  ช่วงระยะเวลาของงวดการรายงานและความแตกต่างของวนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานจะตอ้งเหมือนกนัในทุกๆ งวดทีร่ายงาน 

26. ผูล้งทุนตอ้งจดัทํางบการเงินโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรบัรายการบญัชีที่เหมือนกนั

และเหตุการณท์างบญัชีทีค่ลา้ยคลึงกนั 

27. หากบริษัทร่วมใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างจากนโยบายการบัญชีของผู้ลงทุนสาํหรับรายการ

บัญชีที่เหมือนกันและเหตุการณ์อื่นในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ในการนํางบการเงินของ 

บริษัทร่วมมาใช้เพ่ือปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสียน้ันจะต้องมีการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทร่วม 

ให้มีนโยบายการบัญชีเดียวกนักบัผู้ลงทุน 

28. หากบริษัทร่วมมีหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมที่ถือโดยบุคคลหรือกิจการอื่นนอกจากผู้ลงทุนและ 

จัดประเภทรายการหุ้นบุริมสิทธิเป็นส่วนของเจ้าของ ผู้ลงทุนต้องคํานวณส่วนได้เสียในกาํไร 

หรือขาดทุนของบริษัทร่วมจากยอดคงเหลือหลังหักเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิแล้ว ทั้งน้ีไม่ว่าจะ 

มีการประกาศจ่ายเงินปันผลน้ันหรือไม่ 

29.  หากส่วนแบ่งขาดทุนของผู้ลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากบัหรือสงูกว่าส่วนได้เสยีในบริษัทร่วม ผู้ลงทุน

ต้องหยุดรับรู้ ส่วนแบ่งในขาดทุนที่สูงกว่าส่วนได้เสีย ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม หมายถึงมูลค่า 

ตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใดๆ ซ่ึง 

โดยเน้ือหาแล้วถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสทุธิของผู้ลงทุนในบริษัทร่วม ตัวอย่างเช่น รายการ
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จ่ายชาํระหน้ีระหว่างกันซ่ึงยังไม่มีแผนที่จะจ่ายชาํระ หรือรายการที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

อันใกล้ ซ่ึงโดยเน้ือหาแล้วถือได้ว่าเป็นส่วนขยายของเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกิจการ  

รายการดังกล่าวอาจหมายรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิและลูกหน้ีระยะยาว หรือเงินให้กู้ยืมแต่ไม่รวมถึง 

ลูกหน้ีการค้า เจ้าหน้ีการค้า หรือลูกหน้ีระยะยาวใดๆ ที่มีหลักประกันเพียงพอ เช่น เงินกู้ยืม 

ที่มีหลักประกัน ทั้งน้ี ขาดทุนที่ รับรู้ ตามวิธีส่วนได้เสียของผู้ลงทุนส่วนที่ เกินกว่าเงินลงทุน 

ในหุ้นสามัญ ให้นาํไปหักจากองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมในลาํดับที่ตรงกัน

ข้ามกับการมีบุริมสิทธิประเภทต่างๆ ในบริษัทร่วม (กล่าวคือลาํดับในการได้รับการจ่ายชาํระคืน

เม่ือมีการเลิกกจิการ) 

30.  เม่ือส่วนได้เสยีของผู้ลงทุนมีมูลค่าลดลงเป็นศูนย์ ผู้ลงทุนจะรับรู้ขาดทุนเพ่ิมเติมเป็นหน้ีสนิกต่็อเม่ือ

ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพ่ือชาํระภาระผูกพันแทนในนามบริษัทร่วม  

หากในเวลาต่อมาบริษัทร่วมมีกาํไร ผู้ลงทุนจะบันทึกกาํไรในบริษัทร่วมส่วนที่เป็นของผู้ลงทุน 

ได้หลังจากที่กาํไรน้ันมีจาํนวนเท่ากบัขาดทุนที่ผู้ลงทุนไม่ได้นาํมารับรู้ 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

31. เม่ือผู้ลงทุนนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติและรับรู้ ผลขาดทุนของบริษัทร่วมตามข้อกําหนดใน 

ย่อหน้าที่ 29 แล้ว ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง  

การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ในการพิจารณาความจาํเป็น

ของการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพ่ิมเติมเม่ือคาํนึงถงึเงินลงทุนสทุธใินบริษัทร่วมของผู้ลงทุน 

32. ผู้ลงทุนต้องนําข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาปฏิบัติในการพิจารณาว่าผู้ลงทุนจะต้องรับรู้ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพ่ิมเติมหรือไม่โดยคาํนึงถงึส่วนได้เสยีในบริษัทร่วมของผู้ลงทุนซ่ึงไม่ได้

รวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสทุธแิละมูลค่าของผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ัน 

33.  เน่ืองจากค่าความนิยมได้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จึงไม่ได้มี 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแยกต่างหากตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ แต่ให้ทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชี

ของเงินลงทุนทั้งจาํนวนตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ เสมือนเป็นสินทรัพย์เดียว โดยเปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

(จาํนวนที่สงูกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้เทยีบกบัมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) กบัมูลค่า

ตามบัญชีของเงินลงทุน หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าเงินลงทุนอาจเกิดการด้อยค่าเม่ือใช้ข้อกาํหนด 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน  

(เม่ือมีการประกาศใช้) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ ในสถานการณ์เหล่าน้ันต้องไม่ถูกปันส่วน

ให้สินทรัพย์ใดๆ ที่เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมรวมถึงค่า 

ความนิยมด้วย ทั้งน้ี การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
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ของเงินลงทุนน้ันเพ่ิมขึ้ นในภายหลัง การกาํหนดมูลค่าจากการใช้ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

กจิการต้องประมาณจากข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 

33.1 ส่วนแบ่งของมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น

จากบริษัทร่วม รวมถึงกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษัทร่วมและสิ่งตอบแทน 

ที่จะได้รับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในท้ายที่สดุตามส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสยี หรือ 

33.2 มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินปันผล

และการจาํหน่ายเงินลงทุนในท้ายที่สดุ 

การคาํนวณตามวิธใีนข้อ 33.1 และ 33.2 จะให้ผลที่เท่ากนัหากกจิการใช้ข้อสมมติที่เหมาะสม 

34. ผู้ลงทุนต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนสาํหรับบริษัทร่วมแต่ละบริษัท เว้นแต่

กรณีที่บริษัทร่วมแต่ละบริษัทน้ันไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ือง 

ที่เป็นอสิระจากกระแสเงินสดรับจากสนิทรัพย์อื่นของผู้ลงทุน 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ   

35. ผูล้งทุนต้องบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของผูล้งทุน 

ตามขอ้กําหนดในย่อหนา้ที่ 38-43 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2552) 

เรือ่ง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

36. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้องจัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ 

ต่อสาธารณะ 

การเปิดเผยขอ้มูล   

37. ผูล้งทุนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

37.1 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึงมูลค่าดงักล่าวเป็นราคาที่เปิดเผย 

ต่อสาธารณชน 

37.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม ซ่ึงรวมทั้งมูลค่ารวมของสินทรพัย ์หนี้ สิน 

รายได ้และกําไรหรือขาดทุน 

37.3 เหตุผลที่ผูล้งทุนมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั ทั้งที่ผูล้งทุนมีอํานาจในการออกเสียงหรือ

อํานาจในการออกเสียงที่อาจเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้มโดยผ่านบริษทัย่อยอ่ืน

ในกิจการทีถู่กลงทุนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 

37.4 เหตุผลที่ผูล้งทุนไม่มีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั ทั้งที่ผูล้งทุนมีอํานาจในการออกเสียง

หรืออํานาจในการออกเสียงที่อาจเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้มโดยผ่านบริษทัย่อย

อ่ืนในกิจการทีไ่ปลงทุนเท่ากบัหรือมากกว่ารอ้ยละ 20 

37.5 วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัร่วม เมื่อผูล้งทุนใชง้บการเงินของบริษทัร่วม

นั้นในการนําวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติัซ่ึงมีวนัที่ในงบการเงินหรืองวดบญัชีแตกต่าง 
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จากวนัที่ในงบการเงินของผูล้งทุน รวมทั้งเหตุผลในการใชว้นัที่ในงบการเงินหรือ 

งวดบญัชีทีแ่ตกต่างกนั 

37.6 ลักษณะและขอบเขตของข้อจํากัดใดๆ ที่ มีน ัยสําคัญ (เช่น ผลจากภาระผูกพันใน 

การกูย้ืมหรือเงื่อนไขทางกฎหมาย) ต่อความสามารถของบริษทัร่วมในการโอนเงินทุน

ใหแ้ก่ผูล้งทุนไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินปันผล หรือการจ่ายคืนเงินกูย้ืมหรือเงินทดรองจ่าย

ล่วงหนา้ 

37.7 ส่วนแบ่งในขาดทุนของบริษทัร่วมซ่ึงยงัไม่ไดร้บัรู ้ทั้งยอดที่เกิดข้ึนสําหรบังวดบญัชีและ

ยอดสะสม ในกรณีทีผู่ล้งทุนหยดุรบัรูข้าดทุนของบริษทัร่วมในส่วนทีเ่ป็นของผูล้งทุน 

37.8 ขอ้เท็จจริงทีบ่ริษทัร่วมไม่ไดถู้กบนัทึกบญัชีโดยนาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติัตามขอ้กําหนด

ในย่อหนา้ที ่13  

37.9 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลรายบริษทัหรือขอ้มูลของ 

ทั้งกลุ่มบริษทั ทีผู่ล้งทุนไม่นาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั ซ่ึงรวมทั้งมูลค่าของสินทรพัยร์วม 

หนี้ สินรวม รายได ้และกําไรหรือขาดทุน 

38. ผูล้งทุนตอ้งจัดประเภทรายการเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียเป็นสินทรพัย ์

ไม่หมุนเวียน นอกจากนี้  ผูล้งทุนตอ้งเปิดเผยส่วนแบ่งของผูล้งทุนในกําไรหรือขาดทุน 

ของบริษทัร่วมและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นรายการแยกต่างหาก 

รวมทั้ งเปิดเผยส่วนของผูล้งทุนในการดําเนินงานที่ยกเลิกของบริษัทร่วมเป็นรายการ 

แยกต่างหากดว้ย 

39. ผูล้งทุนต้องรับรู ้มูลค่าของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซ่ึงรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ของบริษัทร่วมตามที่ผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียเป็นรายการหนึ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ของผูล้งทุน 

40. ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 37 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน 

หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน ผูล้งทุนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้  

40.1 หนี้ สินที่อาจเกิดข้ึนของบริษทัร่วมในส่วนที่เป็นของผูล้งทุน ซ่ึงเกิดข้ึนร่วมกนักบั  

ผูล้งทุนอ่ืน และ 

40.2 หนี้ สินที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงเกิดข้ึนเนือ่งจากผูล้งทุนมีภาระต่อหนี้ สินใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมด

หรือในบางส่วนของบริษทัร่วม 

  

วนัถอืปฏิบติั   

41. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเ งินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เ ร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ทั้งน้ี สนับสนุนให้นําไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ  

หากกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมก่อน 

วันที่ 1 มกราคม 2554 กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 
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41ก.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

41ข.  ย่อหน้าที่ 18, 19, และ35 ได้ถูกปรับปรุง และย่อหน้าที่ 19ก ได้ถูกเพ่ิมเข้ามาโดยมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรงุ 2552) กจิการต้องนาํการปรับปรงุตามย่อหน้าที่ 35 ไปถือปฏบิัติโดย

การปรับปรงุย้อนหลัง และนาํการปรับปรุงตามย่อหน้าที่ 18, 19 และ 19ก ไปถือปฏบิัติโดยใช้วิธี

เปล่ียนทนัทีเป็นต้นไปสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2552) มีผลบังคับใช้ หรือถ้ากจิการนาํมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)ไปถือ

ปฏบิัติสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีก่อนวันที่ผลบังคับใช้ ให้กจิการนาํการปรับปรุงน้ีไปถือปฏบิัติใน

รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกนัน้ัน 

41ค.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

41ง.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

41จ.  ย่อหน้าที่ 41ข ข้างต้นถูกปรับปรุงโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) กจิการ

ต้องนาํการปรับปรงุดังกล่าวไปถอืปฏบิัตกิบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยอนุญาตให้สามารถนําไปถือปฏิบัติก่อนได้ ทั้งน้ี หาก

กจิการนาํการปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไปถือปฏบิัติสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวไว้ด้วย 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม  

42.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

43. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 


