เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๔ ง

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๗/๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญ ชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุง มาตรฐานการบัญ ชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุม ครั้งที่ ๓๔ (๖/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ย กเลิกมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ ๒๘ (ปรับ ปรุง ๒๕๕๒) เรื่ อง เงิน ลงทุ น
ในบริษัทร่วม ลําดับที่ ๒.๑๓ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญ ชี ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
คําแถลงการณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับ ที่ 28 เรื่ อง เงิ นลงทุ น ในบริ ษั ทร่ วม ซึ่ งเป็ นฉบับ ปรั บ ปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชี
ระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (IAS 28 : Investments in Associates (Bound
Volume 2012 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการปรับปรุงจากปี 2552 โดยเพิ่มย่อหน้ า 41ข และ 41จ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 43 ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการ
เลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรั บปรุง 2555) เรื่ อง เงินลงทุ นในบริ ษัทร่ วม ใช้ แทน
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 28 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง เงิ นลงทุ น ในบริ ษั ทร่ วม โดยให้
ถือปฏิบัติกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
ทั้งนี้ สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
บทนํา 2.

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เป็ นการดําเนินงานภายใต้ โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

บทนํา 3.

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีได้ ดาํ เนินการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการกําหนดวิธกี าร
บั น ทึ ก บั ญ ชี ต ามวิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย และวิ ธี ก ารบั ญ ชี ส ํ า หรั บ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ วม
ในงบการเงิ น เฉพาะกิจ การของบริ ษั ท โดยไม่ ไ ด้ มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนแนวคิ ด พื้ นฐาน
ของการบั ญ ชี ส ํา หรั บ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มที่ บั น ทึ ก ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย ตามที่ก ํา หนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2550) แต่อย่างใด และแตกต่างจากมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28(ปรับปรุง 2552) โดยเพิ่มย่อหน้ าที่ 41ข และ 41จ เข้ ามาเท่านั้น

การเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญ
บทนํา 4.

การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2550) สรุปได้ ดังนี้

ขอบเขต
บทนํา 5.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถอื ปฏิบัติกบั เงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือส่วนได้ เสียของผู้ร่วมค้ า
ในกิจการที่ค วบคุ มร่ วมกัน ซึ่งถือโดยกิจการร่ วมลงทุ น (a venture capital organization)
กองทุนรวม (mutual fund) หน่ วยลงทุน (unit trust) หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
เมื่ อ ผู้ ล งทุ น จั ด ประเภทเงิ น ลงทุ น นั้ น เป็ นหลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ค้ า และถื อ ปฏิบั ติ ต ามที่ก าํ หนด
ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อง การรั บ รู้แ ละการวั ด มู ลค่ า เครื่ องมื อทางการเงิ น
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(เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องวัดมูลค่ าเงินลงทุนดังกล่ าวด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมให้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
บทนํา 6.

ซึ่ง

นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ นี้กาํ หนดข้ อยกเว้ นในการนํา วิ ธีส่วนได้ เสียมาปฏิบั ติ
ซึ่ ง คล้ า ยคลึ งกับ ข้ อ ยกเว้ น ในกรณีท่ีบ ริ ษั ท ใหญ่ ไ ม่ ต้ อ งจั ด ทํา งบการเงิ น รวม ข้ อ ยกเว้ น นี้
รวมถึ ง กรณี ท่ีผ้ ู ล งทุ น ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ใหญ่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งจั ด ทํา งบการเงิ น รวมตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ (ย่อหน้ าที่ 13.2) และกรณีท่ผี ้ ูลงทุนซึ่งแม้ มิใช่บริษัทใหญ่ ก็สามารถพิจารณาเงื่อนไขที่
ได้ รับยกเว้ นเช่นเดียวกับกรณีของบริษัทใหญ่ (ย่อหน้ าที่ 13.3)

อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้
บทนํา 7.

ในการประเมินว่ ากิจการมีอาํ นาจในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุนหรื อไม่ กิจการต้ องพิ จารณาถึงสิทธิ
ในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ณ ปั จจุ บันที่กิจการถืออยู่ และผลกระทบจากการใช้ สิทธิหรือ
แปลงสภาพสิทธิ

วิธีส่วนได้เสีย
บทนํา 8.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ กิจการต้ องใช้ วิธีปฏิบัติทางบัญชีสาํ หรับบัญชีเงินลงทุน
ในบริษัทร่ วมซึ่งผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียไม่ ว่าผู้ลงทุนนั้นจะมี
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและมีการจัดทํางบการเงินรวมด้ วยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนไม่
นําวิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติ
หากผู้ลงทุนนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งจัดทําตาม
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ

ข้อยกเว้นในการนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ
บทนํา 9.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่กาํ หนดให้ กจิ การต้ องนําวิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติ เมื่อกิจการ
ได้ เงินลงทุ น ในบริ ษั ทร่ วมมาและถือ ไว้ โ ดยมีวัต ถุ ประสงค์ เพื่ อ จะจํา หน่ า ยออกไปภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้ มา ทั้งนี้ ต้ องมีหลักฐานแสดงว่ากิจการซื้อเงินลงทุนไว้
โดยตั้ ง ใจว่ า จะจํา หน่ า ยออกไปและฝ่ ายบริ ห ารของกิจ การอยู่ ร ะหว่ า งการติ ด ต่ อ หาผู้ ซ้ ื อ
อย่ างจริงจัง นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ คาํ ว่ า “ภายในระยะเวลา 12 เดือน”
แทนคําว่า “ในอนาคตอันใกล้ ” ทั้งนี้ หากกิจการไม่สามารถจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
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ออกไปภายในระยะเวลา 12 เดื อ น กิจ การต้ อ งใช้ วิ ธีส่ ว นได้ เ สีย นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ไ ด้ ม าซึ่ ง
เงินลงทุนในบริษัทร่วมนั้น เว้ นแต่จะเข้ าเหตุการณ์ท่กี าํ หนดไว้ เป็ นการเฉพาะ
บทนํา 10. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ผ้ ู ล งทุ น ซึ่ ง ยั ง คงมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ต่ อ
บริษัทร่ วมไม่ นาํ วิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติ โดยให้ เหตุผลว่ าบริษัทร่ วมนั้นดําเนินงานภายใต้
ข้ อจํากัดที่เข้ มงวดเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งมีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญ ทําให้ บริษัทร่ วม
ด้ อยความสามารถในการโอนเงินให้ แก่ผ้ ูลงทุน การยกเลิกการนําวิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติ
จะกระทําได้ กต็ ่อเมื่อ ผู้ลงทุนไม่มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อกิจการที่ถูกลงทุนเท่านั้น

การตัดบัญชีกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้ นจริงจากรายการบัญชีกบั บริษทั ร่วม
บทนํา 11. ผู้ ลงทุ นต้ องตัด บัญ ชี กาํ ไรและขาดทุ นซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการบัญ ชี จากบริ ษั ทร่ วมไปยั ง
ผู้ ลงทุ น (upstream) และรายการบัญชี จากผู้ ลงทุ น ไปยัง บริ ษัทร่ วม (downstream) เท่ า ที่
ผู้ลงทุนมีส่วนได้ เสียในบริษัทร่วมนั้น

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีแตกต่างกัน
บทนํา 12. งบการเงินของบริษัทร่ วมซึ่งผู้ลงทุนนํามาใช้ ในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนด้ วยวิธีส่วนได้ เสีย
อาจมีวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของผู้ลงทุนได้
โดยช่วงเวลาที่แตกต่างกันนั้นต้ องไม่เกินกว่า 3 เดือน

นโยบายการบัญชีที่เหมือนกัน
บทนํา 13. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํา หนดให้ ผู้ ล งทุ น ต้ องปรั บ ปรุ ง งบการเงิ น ของบริ ษั ท ร่ ว ม
อย่างเหมาะสม เพื่อให้ ใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกับผู้ลงทุนสําหรับรายการบัญชีท่เี หมือนกัน
และเหตุการณ์อ่นื ในสถานการณ์ท่คี ล้ ายคลึงกัน

การรับรูผ้ ลขาดทุน
บทนํา 14. ในการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่ วมที่เป็ นส่วนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนต้ องพิจารณามูลค่ า
ตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ในส่ ว นของเจ้ า ของในบริ ษั ท ร่ ว มและส่ ว นได้ เ สีย ระยะยาวอื่น ใน
บริษัทร่วมที่ผ้ ูลงทุนถืออยู่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บทนํา 15. ข้ อกําหนดในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ ลงทุนนั้ นให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ขอบเขต
1.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ให้ถือปฏิ บตั ิ ก บั การบัญชี สํ าหรับเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม ยกเว้น
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมซึ่งถือโดย
1.1 กิจการร่วมลงทุน (venture capital organisations) หรือ
1.2 กองทุนรวม (mutual fund) หน่วยลงทุน (unit trust) และกิจการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
รวมถึ ง กองทุ น ประกัน ภัย ซึ่ ง มี ล ัก ษณะของเงิ น ลงทุ น (investment-linked insurance
funds)
ซึ่ งผูล้ งทุนรับรู เ้ ริ่มแรกด้วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หรือจัดประเภทเงินลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า และถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู แ้ ละ
การวัด มู ลค่ า เครื่อ งมือ ทางการเงิ น (เมื่อมี ก ารประกาศใช้) เงิ น ลงทุ น ต้อ งวัด ด้ว ยมู ล ค่ า
ยุติธรรมตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู แ้ ละการวัด มู ลค่ า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และรับรู ก้ ารเปลี่ยนแปลงในมู ลค่ ายุติธรรม
ในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ในงวดที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ทั้ง นี้ กิ จ การที่ ถื อ เงิ น ลงทุ น ดัง กล่ า ว
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 37.6

คํานิยาม
2.

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

บริษัทร่วม

หมายถึง กิ จ การซึ่ งรวมถึงกิ จ การที่ไ ม่ ไ ด้ก่ อ ตั้งในรู ปบริ ษ ทั
เช่ น ห้ า งหุ้ น ส่ ว นที่ อ ยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี
นัยสําคัญของผูล้ งทุนและไม่ถือเป็ นบริษทั ย่อยหรือ
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

งบการเงินรวม

หมายถึง งบการเงิ นของกลุ่มกิ จการที่นําเสนอเสมือนว่ าเป็ น
งบการเงินของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว

การควบคุม

หมายถึง อํ า นาจในการกํ า หนดนโยบายทางการเงิ น และ
การดําเนินงานของกิจการ เพื่อให้ได้รบั ประโยชน์
จากกิจกรรมต่างๆ ของกิจการนั้น

วิธีส่วนได้เสีย

หมายถึง วิธีการบัญชีซึ่งรับรูเ้ งินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคา
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ทุ น และปรับ ปรุ ง ด้ว ยการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายหลังการลงทุนตามสัดส่ วนที่ผูล้ งทุนมีสิทธิ ใ น
สิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ ข องกิ จ การที่ ถู ก ลงทุ น กํ า ไรหรื อ
ขาดทุนของผูล้ งทุนรวมถึงส่วนแบ่งในผลกําไรหรือ
ขาดทุนของกิจการทีถ่ ูกลงทุน
การควบคุมร่วม

หมายถึง การมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
ตามที่ตกลงไว้ในสัญญา และการควบคุมร่วมดํารง
อยู่ ต่ อ เมื่ อ การตัด สิ น ใจเชิ ง กลยุ ท ธ์ท างการเงิ น
และการดําเนินงานของกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจต้อง
ได้ร ับ ความเห็ น ชอบเป็ นเอกฉัน ท์จ ากผู ร้ ่ ว มค้า
ซึ่งมีส่วนร่วมในการควบคุม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายถึง งบการเงินที่นาํ เสนอโดยบริษทั ใหญ่ หรือโดยผูล้ งทุน
ในบริษทั ร่วม หรือโดยผูร้ ่วมค้าในกิจการที่ควบคุม
ร่ วมกัน ซึ่ ง แสดงเงิ น ลงทุ นตามเกณฑ์ส่ วนได้เ สี ย
ทางตรงในส่ ว นของเจ้า ของ มิ ใ ช่ ต ามเกณฑ์ข อง
ผลการดํ า เนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ นและสิ น ทรัพ ย์สุ ท ธิ
ของกิจการทีถ่ ูกลงทุน

อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ

หมายถึง อํานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกีย่ วกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ
กิจการทีถ่ ูกลงทุน แต่ไม่ถงึ ระดับทีจ่ ะควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

บริษัทย่อย

หมายถึง กิ จ การซึ่ งรวมถึงกิ จ การที่ไ ม่ ไ ด้ก่ อ ตั้งในรู ปบริ ษ ทั
เช่ น ห้า งหุ้น ส่ ว นซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของ
กิจการอื่น (บริษทั ใหญ่)
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3.

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียไม่ ถือเป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทั้งไม่ ใช่
งบการเงินของกิจการซึ่งไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือส่วนได้ เสียในการร่วมค้ าของผู้ร่วมค้ า

4.

งบการเงิ น เฉพาะกิจ การเป็ นงบการเงิ น ที่นํา เสนอเพิ่ ม เติ ม จากงบการเงิ น รวม เพิ่ ม เติ ม จาก
งบการเงินที่บันทึกบัญชีเงินลงทุนโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสีย หรือเพิ่มเติมจากงบการเงินที่บันทึกบัญชี
ส่วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ าของผู้ร่วมค้ าโดยใช้ วิธีรวมตามสัดส่วน กิจการต้ องจัดทํางบการเงิน
เฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

5.

กิจการซึ่งได้ รับยกเว้ นไม่ต้องจัดทํางบการเงินรวมตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 10 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ
ไม่ ต้องจัดทํางบการเงินรวมตามวิธีรวมตามสัดส่วนตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 2 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 31(ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้ เสียในการร่ วมค้ า หรือไม่ต้องนําวิธีส่วนได้
เสียมาปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 13.3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อาจนําเสนองบ
การเงินเฉพาะกิจการเพียงอย่างเดียว

อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
6.

หากผู้ ลงทุนมีอาํ นาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม (เช่ น โดยผ่ านบริ ษัทย่ อย)
ในกิ จ การที่ไ ปลงทุ น อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 20 ให้ สัน นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า ผู้ ล งทุ น มี อิท ธิ พ ลอย่ า งมี
นัยสําคัญต่อกิจการที่ไปลงทุน นอกจากผู้ลงทุนมีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าอิทธิพลนั้น
ไม่ เ กิด ขึ้ น ในทางกลั บ กัน หากผู้ ล งทุ น มี อ าํ นาจในการออกเสีย งทั้ง โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
(เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย)ในกิจการที่ถูกลงทุนน้ อยกว่าร้ อยละ 20 ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าผู้ลงทุน
ไม่มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากจะมีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ลงทุนมีอทิ ธิพล
อย่ างมีนัยสําคัญต่ อกิจการที่ถูกลงทุนนั้น การที่ผ้ ูลงทุนรายอื่นถือหุ้ นในกิจการที่ถูกลงทุนเป็ น
จํานวนมากหรือเป็ นส่วนใหญ่ไม่ได้ หมายความว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
ในกิจการที่ถูกลงทุนได้

7.

หลักฐานต่อไปนี้ทางใดทางหนึ่งหรือมากกว่าเป็ นตัวอย่างที่แสดงว่าผู้ลงทุนมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
7.1 การมี ตั ว แทนอยู่ ใ นคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะผู้ บ ริ ห ารอื่ น ที่มี อ ํา นาจเทีย บเท่ า
คณะกรรมการบริษัทของกิจการที่ถูกลงทุน
7.2 การมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินปันผล
หรือการแบ่งปันส่วนทุนด้ วยวิธอี ่นื
7.3 มีรายการระหว่างผู้ลงทุนกับกิจการที่ถูกลงทุนอย่างเป็ นสาระสําคัญ
7.4 มีการแลกเปลี่ยนเจ้ าหน้ าที่ระดับผู้บริหาร
7.5 มีการให้ ข้อมูลทางเทคนิคที่สาํ คัญในการดําเนินงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) หน้ า 8/17

8.

กิจการอาจเป็ นเจ้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้ น (share warrants) สิทธิการซื้อหุ้ น (share
call options) ตราสารหนี้หรือตราสารทุน ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามัญหรือตราสารอื่น
ที่มีลักษณะใกล้ เคี ยงกันที่มีความเป็ นไปได้ ในการใช้ สิทธิหรื อการแปลงสภาพ ซึ่ งหากกิจ การ
เลือกใช้ สทิ ธิหรือแปลงสภาพตราสารดังกล่าวแล้ ว กิจการจะมีอาํ นาจในการออกเสียงต่อนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการอื่นมากขึ้น หรือในทํานองเดียวกันเป็ นการลดอํานาจ
ในการออกเสียงดังกล่าวของบุคคลอื่น (เช่น สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ) ในการประเมินว่า
กิจการมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อกิจการที่ถูกลงทุนหรือไม่ กิจการต้ องพิจารณาถึงการมีอยู่และ
ผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่สามารถเป็ นไปได้ ท่กี ิจการสามารถใช้ สิทธิหรือแปลงสภาพ
ตราสารนั้นในปัจจุบนั รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ซ่ึงกิจการอื่นถืออยู่ด้วย ตัวอย่างสิทธิ
ในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ท่ีไม่ สามารถใช้ สิทธิหรื อแปลงสภาพตราสารได้ ในปั จ จุ บัน ได้ แ ก่
ในกรณีท่ตี ราสารนั้นยังไม่สามารถใช้ สทิ ธิหรือแปลงสภาพได้ จนกว่าจะถึงวันที่ท่กี าํ หนดในอนาคต
หรือจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กาํ หนดไว้ ในอนาคต

9.

ในการประเมินว่าสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ นําไปสู่การมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อกิจการ
ที่ถูกลงทุนหรือไม่ น้ัน กิจการต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริงและกรณีแวดล้ อมที่มีอยู่ท้ังหมด (รวมถึง
เงื่อนไขของการใช้ สทิ ธิในการออกเสียงที่สามารถเป็ นไปได้ และข้ อกําหนดอื่นตามสัญญาไม่ว่าเป็ น
การพิจารณารายสัญญาหรือทุกสัญญารวมกัน) ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงที่สามารถ
เป็ นไปได้ ทั้งนี้ยกเว้ นข้ อพิจารณาในเรื่องความตั้งใจของผู้บริหารและความสามารถทางการเงิน
ของกิจการในการใช้ สทิ ธิหรือการแปลงสภาพตราสาร

10.

กิจการสูญเสียการมีอิทธิพลอย่ างมีนัยสําคัญในกิจการที่ถูกลงทุนเมื่อกิจการสูญเสียอํานาจใน
การเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการที่
ถูกลงทุน การสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญสามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ในระดับของการถือครองหุ้ นในกิจการที่ไปลงทุนหรือไม่ ตัวอย่ างที่อาจเกิดขึ้น ได้ แก่ กรณีท่ี
บริษัทร่วมอยู่ภายใต้ การควบคุมของรัฐบาล ศาล ผู้ดาํ เนินการตามแผนฟื้ นฟู หรือหน่วยงานกํากับ
ดูแล รวมทั้งกรณีท่เี กิดจากผลของข้ อตกลงตามสัญญา

วิธีส่วนได้เสีย
11.

ตามวิธสี ่วนได้ เสีย ผู้ลงทุนต้ องรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมเมื่อเริ่มแรกด้ วยราคาทุน มูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้ วยส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ถูกลงทุน
ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ได้ มาซึ่งเงินลงทุนตามสัดส่วนที่ผ้ ูลงทุนมีส่วนได้ เสียอยู่ โดยผู้ลงทุนต้ องรับรู้
ส่ ว นแบ่ ง กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ของกิ จ การที่ถู ก ลงทุ น ตามสัด ส่ ว นที่ผ้ ู ล งทุ น มี ส่ ว นได้ เ สีย ในกํา ไร
หรื อขาดทุนของผู้ลงทุน ส่วนทุนหรือเงินปั นผลที่ได้ รับจากกิจการที่ถูกลงทุนต้ องนําไปหักจาก
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนไป
ตามสัด ส่ วนของ ผู้ ลงทุ นในกํา ไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ อื่นของกิจการที่ถูกลงทุ น ที่เปลี่ ย นแปลงไป
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เช่ น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตีราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ และการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงิน ผู้ลงทุนต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ าวตามสัดส่วนที่ผ้ ูลงทุนมีส่วนได้ เสียในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ลงทุน (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน)
12.

ถึงแม้ ผ้ ูลงทุนจะถือครองสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ การพิจารณาส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุน
ของกิจการที่ถูกลงทุนและส่วนแบ่งในการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของของกิจการที่ไปลงทุนให้
พิ จารณาตามสัดส่วนของส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของที่มีอยู่ ในปั จจุ บัน โดยไม่ ต้องสะท้ อน
ผลกระทบจากความเป็ นไปได้ ในการใช้ สทิ ธิหรือแปลงสภาพของสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้

การนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ
13.

ผูล้ งทุนต้องบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ร่วมโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในทุกกรณี ยกเว้นเมือ่
13.1 เงิ น ลงทุ น ดัง กล่ า วถู ก จั ด ประเภทเป็ นเงิ น ลงทุ น ที่ ถื อ ไว้เ พื่ อ ขายตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
13.2 เป็ นไปตามข้อยกเว้นที่กําหนดในย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ซึ่ งอนุ ญาต
ให้บริษทั ใหญ่ทีม่ ีเงินลงทุนในบริษทั ร่วมไม่ตอ้ งนําเสนองบการเงินรวม หรือ
13.3 เมือ่ มีลกั ษณะตามข้อกําหนดทุกข้อต่อไปนี้
13.3.1 ผู ล้ งทุ น มี ฐ านะเป็ นบริ ษทั ย่ อ ยซึ่ ง ถู ก กิ จ การอื่ น ควบคุ ม อยู่ ท้ งั หมด หรื อ
บางส่วน โดยที่ผูถ้ ือหุน้ อื่นของกิจการรวมทั้งผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ได้รบั ทราบและไม่คดั ค้านในการทีผ่ ูล้ งทุนจะไม่นาํ วิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ
13.3.2 ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ ของผูล้ งทุนไม่มีการซื้ อขายในตลาดสาธารณะ
(ไม่ว่าจะเป็ นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซื้ อขาย
นอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดในท้องถิน่ และในภูมิภาค)
13.3.3 ผูล้ งทุนไม่ได้นาํ ส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนําส่งงบการเงินของกิจการ
ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกํากับดู แลอื่น
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการออกขายตราสารใดๆ ในตลาดสาธารณะ และ
13.3.4 บริษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุดหรือบริษทั ใหญ่ในระหว่างกลางของผูล้ งทุนได้
จัดทํ างบการเงินรวมเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่ งเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

14.

เงิ น ลงทุ น ตามที่ อ ธิ บ ายไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 13.1 ต้อ งถื อ ปฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่อง สิ นทรัพย์ไม่ หมุ นเวียนถือไว้เพื่อขายและ
การดําเนินงานทีย่ กเลิก
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15.

หากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มซึ่ ง เดิ ม เคยจั ด ประเภทเป็ นถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายไม่ เ ข้ า เกณฑ์ต ามที่เ คย
จัดประเภทไว้ แล้ ว กิจการต้ องนําวิธีส่วนได้ เสียมาถือปฏิบัติ และปรับงบการเงินย้ อนหลังสําหรับ
ช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่มีการจัดประเภทเงินลงทุนนั้นเป็ นถือไว้ เพื่อขาย

16.

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

17.

เมื่ อ ผู้ ลงทุ น มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ต่ อ บริ ษั ท ร่ ว มถื อ ได้ ว่ า ผู้ ลงทุ น มี ส่ ว นได้ เสี ย ในผล
การดําเนินงานของบริษัทร่ วมซึ่งสะท้ อนอยู่ในรูปของผลตอบแทนจากเงินลงทุน ดังนั้นการรับรู้
รายได้ ตามเกณฑ์เงินปันผลที่ได้ รับอาจไม่ใช่การวัดมูลค่าผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนได้ รับจากเงินลงทุน
ในบริ ษั ทร่ วมอย่ างเหมาะสมเนื่ องจากเงิน ปั น ผลที่ไ ด้ รับ อาจไม่ สัมพั น ธ์กับ ผลการดํา เนิ น งาน
ของบริ ษั ทร่ วม ให้ ผ้ ู ลงทุ น บันทึกส่ วนได้ เสียดังกล่ าวโดยขยายขอบเขตของงบการเงิน ให้ รวม
ส่วนแบ่ งกําไรหรือขาดทุนของบริษัทร่ วมนั้นตามส่วนที่เป็ นของผู้ลงทุน ในสถานการณ์ดังกล่ าว
วิ ธีส่ว นได้ เสียจั ด เป็ นวิ ธีก ารรายงานที่ใ ห้ ข้อมู ลที่เป็ นประโยชน์ มากขึ้น เกี่ย วกับ สิน ทรั พย์สุท ธิ
และกําไรหรือขาดทุนที่เป็ นส่วนของผู้ลงทุน

18.

ผูล้ งทุนต้องเลิกใช้วิธีส่วนได้เสียนับตั้งแต่วนั ที่ผูล้ งทุนไม่มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อบริษทั
ร่ วม และบริษทั ร่ วมนั้นไม่ได้กลายเป็ นบริษทั ย่อยหรือกิจการร่ วมค้าตามคํานิยามที่กําหนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ผูล้ งทุน
ต้องนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมู ลค่าเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อ มี ก ารประกาศใช้) มาถือ ปฏิ บ ตั ิ ก บั เงิ น ลงทุ น ดัง กล่ า วนับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ ผู ล้ งทุ น สู ญเสี ย
การมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ ผูล้ งทุนต้องวัดมู ลค่าเงินลงทุนที่คงเหลืออยู่ในบริษทั ร่วมด้วย
มูลค่ายุติธรรม และต้องรับรูผ้ ลต่างระหว่างมูลค่าต่อไปนี้ ในกําไรหรือขาดทุน
18.1 มู ลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนที่คงเหลืออยู่ และเงินที่ได้รบั จากการขายส่ วนของเงิน
ลงทุนในบริษทั ร่วม และ
18.2 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันทีส่ ูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ

19.

เมือ่ เงินลงทุนสิ้ นสุดสภาพการเป็ นบริษทั ร่วมและถูกถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมู ลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) มู ลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน ณ วันที่สิ้นสุดการเป็ นบริษทั ร่ วมถือเป็ นมู ลค่ายุติธรรมเริ่มแรกของสินทรัพย์
ทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมู ลค่าเครื่องมือทาง
การเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้)

19ก. หากผู้ลงทุนสูญเสียการมีอิทธิพลอย่ างมีนัยสําคัญในบริษัทร่ วม ผู้ลงทุนต้ องบันทึกบัญชีสาํ หรับ
ทุกจํานวนที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกี่ยวกับบริษัทร่ วมนั้นๆ เสมือนว่ าบริษัทร่ วม
ได้ ทาํ การขายสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้ องนั้นออกไป หากผลกําไรหรือผลขาดทุนที่เคยรับรู้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ผู้ลงทุนต้ องจัดประเภทผลกําไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้ น
ใหม่ให้ อยู่ในกําไรหรือขาดทุน (เป็ นการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่) เมื่อผู้ลงทุนสูญเสียการ
มีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญในบริษัทร่วมเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากบริษัทร่วมมีสนิ ทรัพย์ทางการเงิน
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ประเภทเผื่อขาย และผู้ลงทุนสูญเสียการมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญในบริษัทร่ วมดังกล่าว ผู้ลงทุน
ต้ องจัดประเภทผลกําไรหรื อผลขาดทุน ที่เกี่ยวกับ สิน ทรั พย์ดังกล่ า วที่เคยรั บ รู้ในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นใหม่ โดยบันทึกไปยังกําไรหรือขาดทุน แต่ ถ้าส่วนได้ เสียในบริษัทร่ วมนั้นลดลง
โดยที่การลงทุนดั งกล่ าวยั งคงมีสภาพเป็ นบริ ษั ทร่ วมอยู่ ผู้ ลงทุ นต้ องจัด ประเภทผลกําไรหรื อ
ขาดทุนเฉพาะสัดส่วนที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นให้ อยู่ในกําไรหรือขาดทุน
20.

ขั้นตอนส่วนใหญ่ ในการนําวิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติคล้ ายกับขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวม
ซึ่ งกํา หนดไว้ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ กิจการต้ องนําแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติทางการบัญชี
สําหรับการได้ มาซึ่งบริษัทย่อยมาปฏิบัติกบั การบัญชีสาํ หรับการได้ มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้ วย

21.

ในการพิจารณาส่วนแบ่ งในบริษัทร่ วมของกลุ่มกิจการ ต้ องพิจารณาถึงการถือเงินลงทุนทั้งหมด
ในบริษัทร่ วม โดยบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่น้ัน โดยไม่คาํ นึงถึงการถือเงินลงทุน
โดยบริ ษัทร่ วมอื่นหรื อกิจการร่ วมค้ าของกลุ่มกิจการ และในกรณีท่ีบริ ษัทร่ วมนั้ นมีบริ ษัทย่ อย
บริษัทร่ วม หรือกิจการร่ วมค้ า กําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิท่จี ะใช้ ในการนําวิธีส่วนได้ เสีย
มาปฏิบัติ ได้ แก่ รายการดังกล่ าวซึ่งรับรู้ในงบการเงินของบริษัทร่ วม (รวมทั้งส่วนแบ่งกําไรหรือ
ขาดทุ น และสิน ทรั พ ย์ สุท ธิ ข องบริ ษั ท ร่ ว มและกิจ การร่ ว มค้ า ของบริ ษั ท ร่ ว มเฉพาะส่ ว นที่เ ป็ น
ของบริษัทร่วมนั้น) หลังจากการปรับปรุงที่จาํ เป็ นเพื่อให้ ใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกัน (ดูย่อหน้ าที่
26 และ 27)

22.

ผู้ลงทุนต้ องรับรู้กาํ ไรและขาดทุนซึ่งเป็ นผลมาจากรายการบัญชีท้งั ที่เป็ นรายการที่เริ่มจากบริษัท
ร่ ว มไปยั งผู้ ลงทุ น (Upstream) และรายการที่เริ่ ม จากผู้ ลงทุ น ไปยั ง บริ ษั ทร่ วม (Downstream)
ระหว่ างผู้ลงทุน (รวมถึงบริ ษัทย่ อยของผู้ลงทุนที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม) กับบริษัทร่ วมใน
งบการเงินของผู้ลงทุนเฉพาะส่วนได้ เสียในบริษัทร่วมซึ่งไม่ใช่ของผู้ลงทุน รายการบัญชีระหว่างกัน
ดังกล่าวเป็ นรายการทั้งที่เริ่มจากบริษัทร่ วมไปยังผู้ลงทุน (‘Upstream’ transactions)เช่ น รายการ
ขายสิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ร่ ว มให้ แก่ ผ้ ู ลงทุ น และรายการที่ เ ริ่ ม จากผู้ ลงทุ น ไปยั ง บริ ษั ท ร่ ว ม
(‘Downstream’ transactions) เช่ น รายการขายสินทรั พย์ของผู้ลงทุนให้ แก่ บริษัทร่ วม ผู้ ลงทุน
ต้ องตัดกําไรและขาดทุ นของบริ ษัทร่ วมตามส่วนแบ่ งของผู้ ลงทุนซึ่งเป็ นผลมาจากรายการบัญชี
ระหว่างกันดังกล่าวให้ หมดไป

23.

ผู้ลงทุนต้ องนําวิธีส่วนได้ เสียมาถือปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทร่ วมนับตั้งแต่ วันที่ผ้ ูลงทุนถือว่ า
เงิ นลงทุ นดั งกล่ าวเป็ นบริ ษั ทร่ วมของผู้ ลงทุ น ณ วันได้ มาซึ่ งเงิ นลงทุ น ผู้ ลงทุ นต้ องรั บรู้ผลต่ าง
ระหว่างต้ นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ในบริษัทร่ วม
เฉพาะส่วนที่เป็ นของผู้ลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ดังนี้
23.1 ค่ าความนิยมที่เกี่ยวกับบริษัทร่ วมให้ รวมอยู่ ในมูลค่ าตามบัญชีเงินลงทุน โดยไม่ มีการ
ตัดบัญชีค่าความนิยม
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23.2 ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ในบริษัทร่ วมเฉพาะ
ส่วนที่เป็ นของผู้ลงทุนที่สูงกว่าต้ นทุนของเงินลงทุน ให้ ถือเป็ นรายได้ ในการรับรู้ส่วนแบ่ง
กําไรหรือขาดทุนเฉพาะส่วนของผู้ลงทุนในงวดที่มีการลงทุนในบริษัทร่วม
ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงส่วนแบ่ งกําไรหรือขาดทุนที่ผ้ ูลงทุนมีส่วนในบริษัทร่ วมหลังจากการลงทุน
แรกเริ่มอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่ น การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เสื่อมสภาพอิงตาม
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมนั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ม าเป็ นเกณฑ์ ในทํา นองเดี ย วกั น การปรั บ ปรุ ง ส่ ว นแบ่ ง กํา ไร
หรือขาดทุนในบริษัทร่ วมต้ องปรับปรุงสําหรับการด้ อยค่าที่บริษัทร่ วมรับรู้ด้วย เช่ น การด้ อยค่ า
ของค่าความนิยมหรือการด้ อยค่าในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
24.

ในการนําวิ ธี ส่ วนได้เ สี ย มาปฏิ บตั ิ ผู ล้ งทุ น ต้องใช้งบการเงิ นล่ าสุ ด ของบริ ษทั ร่ วม หากวัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงานของผู ล้ งทุ น และบริ ษ ัท ร่ ว มแตกต่ า งกัน ให้บ ริ ษ ัท ร่ ว มจั ด ทํ า
งบการเงินให้มีวนั ที่เดียวกับวันที่ในงบการเงินของผูล้ งทุนเพื่อการใช้ประโยชน์ของผูล้ งทุน
เว้นแต่จะไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบตั ิ

25.

เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 24 หากงบการเงินของบริษทั ร่วมที่นํามาใช้ในการ
นําวิ ธี ส่ วนได้เ สี ยมาปฏิ บตั ิ มี วนั ที่แตกต่ างจากวันที่ในงบการเงิ นของผู ล้ งทุ น ผู ล้ งทุ นต้อง
ปรับปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีนยั สําคัญที่เกิดขึ้ นระหว่างวันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานของบริ ษ ัท ร่ ว มกับ วัน ที่ ใ นงบการเงิ น ของผู ล้ งทุ น อย่ า งไรก็ ต าม
งบการเงินของบริษทั ร่ วมและผูล้ งทุนต้องมีวนั สิ้ นรอบระยะเวลารายงานแตกต่ างกันไม่เกิน
กว่ า 3 เดื อน ทั้ง นี้ ช่ วงระยะเวลาของงวดการรายงานและความแตกต่ างของวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานจะต้องเหมือนกันในทุกๆ งวดทีร่ ายงาน

26.

ผูล้ งทุนต้องจัดทํางบการเงินโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกัน
และเหตุการณ์ทางบัญชีทีค่ ล้ายคลึงกัน

27.

หากบริษัทร่ วมใช้ นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่ างจากนโยบายการบัญชีของผู้ลงทุนสําหรับรายการ
บั ญ ชี ท่ีเ หมื อ นกัน และเหตุ ก ารณ์ อ่ืน ในสถานการณ์ ท่ีค ล้ า ยคลึ ง กัน ในการนํา งบการเงิ น ของ
บริษัทร่ วมมาใช้ เพื่อปฏิบัติตามวิธีส่วนได้ เสียนั้นจะต้ องมีการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทร่ วม
ให้ มีนโยบายการบัญชีเดียวกันกับผู้ลงทุน

28.

หากบริ ษั ท ร่ ว มมี ห้ ุ น บุ ริ ม สิท ธิช นิ ด สะสมที่ถื อ โดยบุ ค คลหรื อ กิจ การอื่น นอกจากผู้ ล งทุ น และ
จัดประเภทรายการหุ้ น บุ ริมสิทธิเป็ นส่ วนของเจ้ าของ ผู้ ลงทุ น ต้ องคํานวณส่ ว นได้ เสีย ในกํา ไร
หรือขาดทุนของบริษัทร่ วมจากยอดคงเหลือหลังหักเงินปั นผลของหุ้นบุริมสิทธิแล้ ว ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
มีการประกาศจ่ายเงินปันผลนั้นหรือไม่

29.

หากส่วนแบ่งขาดทุนของผู้ลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้ เสียในบริษัทร่ วม ผู้ลงทุน
ต้ องหยุ ดรั บรู้ส่วนแบ่ งในขาดทุนที่สูงกว่ าส่วนได้ เสีย ส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วม หมายถึงมู ลค่ า
ตามบั ญ ชี ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ทร่ ว มตามวิ ธีส่ ว นได้ เ สีย รวมถึง ส่ ว นได้ เสีย ระยะยาวใดๆ ซึ่ ง
โดยเนื้อหาแล้ วถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของผู้ลงทุนในบริษัทร่วม ตัวอย่างเช่น รายการ
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จ่ายชําระหนี้ระหว่างกันซึ่งยังไม่มีแผนที่จะจ่ายชําระ หรือรายการที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
อั น ใกล้ ซึ่ ง โดยเนื้ อหาแล้ วถื อ ได้ ว่ า เป็ นส่ ว นขยายของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มของกิ จ การ
รายการดังกล่ าวอาจหมายรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิและลูกหนี้ระยะยาว หรือเงินให้ ก้ ูยืมแต่ไม่รวมถึง
ลูกหนี้ การค้ า เจ้ าหนี้ การค้ า หรื อลู กหนี้ระยะยาวใดๆ ที่มีหลั กประกันเพี ยงพอ เช่ น เงินกู้ ยืม
ที่มี ห ลั ก ประกั น ทั้ ง นี้ ขาดทุ น ที่รั บ รู้ ต ามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย ของผู้ ล งทุ น ส่ ว นที่เ กิน กว่ า เงิ น ลงทุ น
ในหุ้นสามัญ ให้ นาํ ไปหักจากองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนได้ เสียในบริษัทร่วมในลําดับที่ตรงกัน
ข้ ามกับการมีบุริมสิทธิประเภทต่างๆ ในบริษัทร่ วม (กล่าวคือลําดับในการได้ รับการจ่ายชําระคืน
เมื่อมีการเลิกกิจการ)
30.

เมื่อส่วนได้ เสียของผู้ลงทุนมีมูลค่าลดลงเป็ นศูนย์ ผู้ลงทุนจะรับรู้ขาดทุนเพิ่มเติมเป็ นหนี้สนิ ก็ต่อเมื่อ
ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อต้ องจ่ ายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันแทนในนามบริษัทร่ วม
หากในเวลาต่ อมาบริษัทร่ วมมีกาํ ไร ผู้ลงทุนจะบันทึกกําไรในบริษัทร่ วมส่วนที่เป็ นของผู้ลงทุน
ได้ หลังจากที่กาํ ไรนั้นมีจาํ นวนเท่ากับขาดทุนที่ผ้ ูลงทุนไม่ได้ นาํ มารับรู้

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
31.

เมื่ อ ผู้ ล งทุ น นํา วิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย มาปฏิ บั ติ แ ละรั บ รู้ ผลขาดทุ น ของบริ ษั ท ร่ ว มตามข้ อ กํา หนดใน
ย่ อหน้ าที่ 29 แล้ ว ผู้ ลงทุ นต้ องปฏิบั ติ ตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 39 เรื่ อง
การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในการพิจารณาความจําเป็ น
ของการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเพิ่มเติมเมื่อคํานึงถึงเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมของผู้ลงทุน

32.

ผู้ ล งทุ น ต้ อ งนํา ข้ อ กํา หนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้แ ละการวั ด มู ล ค่ า
เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาปฏิบัติในการพิ จารณาว่ าผู้ลงทุนจะต้ องรั บรู้
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเพิ่มเติมหรือไม่โดยคํานึงถึงส่วนได้ เสียในบริษัทร่วมของผู้ลงทุนซึ่งไม่ได้
รวมเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิและมูลค่าของผลขาดทุนจากการด้ อยค่านั้น

33.

เนื่ อ งจากค่ า ความนิ ย มได้ ร วมอยู่ ใ นมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว ม จึ ง ไม่ ไ ด้ มี
การประเมิ น การด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย มแยกต่ า งหากตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ แต่ให้ ทดสอบการด้ อยค่าของมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุนทั้งจํานวนตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ เสมือนเป็ นสินทรัพย์เดียว โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
(จํานวนที่สงู กว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้ เทียบกับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย) กับมูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุน หากมีข้อบ่ งชี้ท่ีแสดงว่ าเงินลงทุนอาจเกิดการด้ อยค่ าเมื่อใช้ ข้อกําหนด
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ และการวั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่รับรู้ในสถานการณ์เหล่านั้นต้ องไม่ถูกปั นส่วน
ให้ สิน ทรั พ ย์ ใ ดๆ ที่เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มรวมถึ ง ค่ า
ความนิยมด้ วย ทั้งนี้ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าต้ องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุง 2555) เรื่ อง การด้ อยค่ าของสินทรั พย์ หากมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
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ของเงินลงทุ นนั้ นเพิ่ มขึ้นในภายหลัง การกําหนดมูลค่ าจากการใช้ ของเงินลงทุ นในบริ ษัทร่ วม
กิจการต้ องประมาณจากข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
33.1 ส่วนแบ่ งของมูลค่าปั จจุ บันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น
จากบริษัทร่ วม รวมถึงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทร่ วมและสิ่งตอบแทน
ที่จะได้ รับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในท้ ายที่สดุ ตามส่วนที่ผ้ ูลงทุนมีส่วนได้ เสีย หรือ
33.2 มูลค่าปั จจุ บันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินปั นผล
และการจําหน่ายเงินลงทุนในท้ ายที่สดุ
การคํานวณตามวิธใี นข้ อ 33.1 และ 33.2 จะให้ ผลที่เท่ากันหากกิจการใช้ ข้อสมมติท่เี หมาะสม
34.

ผู้ลงทุนต้ องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนจากเงินลงทุนสําหรับบริษัทร่วมแต่ละบริษัท เว้ นแต่
กรณีท่บี ริษัทร่ วมแต่ละบริษัทนั้นไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
ที่เป็ นอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อ่นื ของผู้ลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
35.

ผู ล้ งทุ น ต้อ งบัน ทึ ก บัญ ชี เ งิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว มในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของผู ล้ งทุ น
ตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 38-43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
เรือ่ ง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

36.

มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ นี้ กํา หนดให้ กิจการต้ อ งจัด ทํางบการเงิ น เฉพาะกิจการเพื่ อ ประโยชน์
ต่อสาธารณะ

การเปิ ดเผยข้อมูล
37.

ผูล้ งทุนต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อดังต่อไปนี้
37.1 มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว มซึ่ ง มู ล ค่ า ดัง กล่ า วเป็ นราคาที่ เ ปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน
37.2 ข้อมู ลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ร่ วม ซึ่ งรวมทั้งมู ลค่ารวมของสินทรัพย์ หนี้ สิน
รายได้ และกําไรหรือขาดทุน
37.3 เหตุผลที่ผูล้ งทุนมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ ทั้งที่ผูล้ งทุนมีอํานาจในการออกเสียงหรือ
อํานาจในการออกเสียงที่อาจเกิดขึ้ น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านบริษทั ย่อยอื่น
ในกิจการทีถ่ ูกลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20
37.4 เหตุผลที่ผูล้ งทุนไม่มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ ทั้งที่ผูล้ งทุนมีอํานาจในการออกเสียง
หรืออํานาจในการออกเสียงที่อาจเกิดขึ้ น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านบริษทั ย่อย
อื่นในกิจการทีไ่ ปลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20
37.5 วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของบริษทั ร่วม เมื่อผูล้ งทุนใช้งบการเงินของบริษทั ร่วม
นั้นในการนําวิ ธีส่วนได้เสี ยมาปฏิ บตั ิ ซึ่งมีวนั ที่ในงบการเงินหรื องวดบัญชี แตกต่ าง
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37.6

37.7
37.8
37.9

จากวันที่ในงบการเงิ นของผู ล้ งทุ น รวมทั้งเหตุ ผลในการใช้วนั ที่ในงบการเงินหรื อ
งวดบัญชีทีแ่ ตกต่างกัน
ลักษณะและขอบเขตของข้อจํ ากัดใดๆ ที่ มี น ัยสํ าคั ญ (เช่ น ผลจากภาระผู กพันใน
การกูย้ ืมหรือเงื่อนไขทางกฎหมาย) ต่อความสามารถของบริษทั ร่วมในการโอนเงินทุน
ให้แก่ผูล้ งทุนไม่ว่าจะเป็ นในรูปของเงินปั นผล หรือการจ่ ายคืนเงินกูย้ ืมหรือเงินทดรองจ่ าย
ล่วงหน้า
ส่วนแบ่งในขาดทุนของบริษทั ร่วมซึ่งยังไม่ได้รบั รู ้ ทั้งยอดที่เกิดขึ้ นสําหรับงวดบัญชีและ
ยอดสะสม ในกรณีทีผ่ ูล้ งทุนหยุดรับรูข้ าดทุนของบริษทั ร่วมในส่วนทีเ่ ป็ นของผูล้ งทุน
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั ร่วมไม่ได้ถูกบันทึกบัญชีโดยนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ในย่อหน้าที่ 13
ข้อมู ลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ร่วม ไม่ว่าจะเป็ นข้อมู ลรายบริษทั หรือข้อมู ลของ
ทั้งกลุ่มบริษทั ทีผ่ ูล้ งทุนไม่นาํ วิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ ซึ่งรวมทั้งมูลค่าของสินทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม รายได้ และกําไรหรือขาดทุน

38.

ผู ล้ งทุ น ต้อ งจัด ประเภทรายการเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ ว มซึ่ ง ใช้วิ ธี ส่ ว นได้เ สี ย เป็ นสิ น ทรัพ ย์
ไม่ ห มุ น เวี ย น นอกจากนี้ ผู ล้ งทุ น ต้อ งเปิ ดเผยส่ ว นแบ่ ง ของผู ล้ งทุ น ในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น
ของบริ ษ ทั ร่ ว มและมู ลค่ า ตามบัญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ ว มเป็ นรายการแยกต่ า งหาก
รวมทั้ง เปิ ดเผยส่ ว นของผู ล้ งทุ น ในการดํ า เนิ น งานที่ ย กเลิ ก ของบริ ษ ัท ร่ ว มเป็ นรายการ
แยกต่างหากด้วย

39.

ผู ล้ งทุ น ต้อ งรับ รู ้มู ล ค่ า ของการเปลี่ ย นแปลงใดๆ ซึ่ ง รับ รู ้ใ นกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
ของบริ ษ ัท ร่ ว มตามที่ ผู ล้ งทุ น มี ส่ ว นได้เ สี ย เป็ นรายการหนึ่ง ในกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
ของผูล้ งทุน

40.

ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน
หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้ น ผูล้ งทุนต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
40.1 หนี้ สิ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นของบริ ษ ทั ร่ ว มในส่ ว นที่เ ป็ นของผู ล้ งทุ น ซึ่ งเกิ ด ขึ้ นร่ ว มกันกับ
ผูล้ งทุนอื่น และ
40.2 หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ นซึ่งเกิดขึ้ นเนือ่ งจากผูล้ งทุนมีภาระต่อหนี้ สินใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมด
หรือในบางส่วนของบริษทั ร่วม

วันถือปฏิบตั ิ
41.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ งบการเงิ น สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ี เ ริ่ ม
ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้ น ไป ทั้ง นี้ สนั บ สนุ น ให้ นํา ไปใช้ ก่ อ นวั น ถื อ ปฏิบั ติ
หากกิจ การนํา มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไปถื อ ปฏิบั ติ ส ํา หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ีเ ริ่ ม ก่ อ น
วันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) หน้ า 16/17

41ก. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
41ข. ย่อหน้ าที่ 18, 19, และ35 ได้ ถูกปรับปรุง และย่อหน้ าที่ 19ก ได้ ถูกเพิ่มเข้ ามาโดยมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) กิจการต้ องนําการปรับปรุงตามย่อหน้ าที่ 35 ไปถือปฏิบัติโดย
การปรับปรุงย้ อนหลัง และนําการปรับปรุงตามย่อหน้ าที่ 18, 19 และ 19ก ไปถือปฏิบัติโดยใช้ วิธี
เปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่มี าตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
2552) มีผลบังคับใช้ หรือถ้ ากิจการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)ไปถือ
ปฏิบัติสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีก่อนวันที่ผลบังคับใช้ ให้ กจิ การนําการปรับปรุงนี้ไปถือปฏิบัติใน
รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันนั้น
41ค. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
41ง. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
41จ. ย่อหน้ าที่ 41ข ข้ างต้ นถูกปรับปรุงโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) กิจการ
ต้ องนําการปรับปรุงดังกล่าวไปถือปฏิบัตกิ บั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป โดยอนุ ญาตให้ สามารถนําไปถือปฏิบัติก่อนได้ ทั้งนี้ หาก
กิจการนําการปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวไว้ ด้วย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
42.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บับ นี้ ให้ ใ ช้ แ ทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 28 (ปรั บ ปรุง 2552) เรื่ อ ง
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

43.

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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