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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (IAS 28 : Investments in Associates and 

Joint Venture (Bound Volume 2016 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุงบทนาํ 8 ย่อหน้าที่ 17 

25 27 36 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 36ก 45ก ถึง 45ง และปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับอื่น 
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(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

46 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 47 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 (ปรับปรุง 2559) เ ร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ประกอบด้วย ย่อหน้าที่ 1 ถึง 47 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดย

คาํนึงถึงข้อกาํหนดของ กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

บทนาํ 
 

บทนาํ 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 

การร่วมคา้ ระบุวิธีการบัญชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและวางข้อกาํหนดในการนํา 

วิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบัิติในการบันทกึบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

บทนาํ 2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

 

หลกัการสําคญัของมาตรฐาน 
 

บทนาํ 3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 

การร่วมค้า ใช้สาํหรับกจิการที่เป็นผู้ลงทุนที่มีการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญ

เหนือผู้ได้รับการลงทุน 

บทนาํ 4 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้คาํจาํกัดความของการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญว่า เป็นอาํนาจ 

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของ 

ผู้ได้รับการลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว  

บทนาํ 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน  

(เม่ือมีการประกาศใช้) ได้ให้หลักการสาํหรับการจัดทาํรายงานทางการเงินสาํหรับผู้มีส่วนร่วม

ในการร่วมการงาน และได้ให้คําจํากัดความของการควบคุมร่วมว่า หมายถึง การร่วมกัน

ควบคุมงานซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซ่ึงการควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเม่ือการตัดสินใจใดๆ 

เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ที่ ร่วมกัน

ควบคุมการงานแล้วเทา่น้ัน 

บทนาํ 6 กจิการต้องนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วม

การงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาใช้ในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานที่กิจการ 

มีความเกี่ยวข้อง เม่ือกิจการได้พิจารณาแล้วว่ามีส่วนได้เสียในการร่วมค้า กิจการต้องรับรู้

รายการและบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี 
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ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เว้นแต่ว่ากิจการ

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนาํวิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบัิติตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 

บทนาํ 7 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดว่าวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีการทางบัญชีซ่ึงกาํหนดให้บันทึก 

เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุน และหลังจากน้ันให้ปรับปรุงด้วยการเปล่ียนแปลง 

ในส่วนแบ่งของผู้ลงทุนในสินทรัพย์สุทธิของผู้ได้รับการลงทุนภายหลังการได้มา กาํไรหรือ

ขาดทุนของผู้ลงทุนจะรวมเอาส่วนแบ่งในกาํไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนเข้าไว้ด้วย 

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นของผู้ลงทุนกจ็ะรวมเอาส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ของผู้ได้รับการลงทุนเข้าไว้ด้วย 

บทนาํ 8 กิจการต้องใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้า 

ในงบการเงินรวมของตน กิจการที่ไม่มีบริษัทย่อยกยั็งคงต้องใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึก

บัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าในงบการเงินของตนถึงแม้งบการเงินน้ัน 

จะไม่ใช่งบการเงินรวมก็ตาม กิจการสามารถเลือกแสดงวิธีส่วนได้เสียในงบการเงิน 

เฉพาะกิจการของตนตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้)  

 

ขอ้ยกเวน้ในการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

บทนาํ 9 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องนาํวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติในลักษณะ

เดียวกันกับข้อยกเว้นที่ให้ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงยกเว้นให้บริษัทใหญ่ไม่ต้องจัดทาํ

งบการเงินรวม  

บทนาํ 10 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้นไม่ต้องนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติเม่ือเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าน้ีถือโดย หรือถือทางอ้อมผ่านกิจการร่วมลงทุน (venture 

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

ลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked 

insurance funds) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้าน้ีอาจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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การเปิดเผยขอ้มูล 
 

บทนาํ 11 กิจการที่มีการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุนจะต้อง

เปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้  

วตัถุประสงค ์
  

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีวตัถุประสงคเ์พือ่กําหนดวิธีการบญัชีสําหรบัเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และวางขอ้กําหนดในการนาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติักบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ขอบเขต 
 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบักิจการทุกกิจการที่เป็นผูล้งทุนซ่ึงมีการควบคุมร่วมใน 

หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเหนอืผูไ้ดร้บัการลงทุน 

คํานยิาม 

3 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

บริษัทร่วม หมายถึง กิจการทีอ่ยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัสําคญัของผูล้งทุน 

 

งบการเงินรวม 

 

หมายถึง 

 

งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการนําเสนอสินทรัพย  ์หนี้ สิน  

ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดของ 

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเสมือนว่าเป็นของหน่วยงาน 

ทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว 

 

วิธีส่วนไดเ้สีย หมายถึง เป็นวิธีการทางบญัชีซ่ึงกําหนดให้ผูล้งทุนบนัทึกเงินลงทุน 

เมื่อเริ่มแรกดว้ยราคาทุน และหลงัจากนั้นใหป้รบัปรุงดว้ย 

การเปลีย่นแปลงในส่วนแบ่งของผูล้งทุนในสินทรพัยสุ์ทธิของ

ผูไ้ดร้บัการลงทุนภายหลงัการไดม้า กําไรหรือขาดทุนของ 

ผูล้งทุนจะรวมเอาส่วนแบ่งในกําไรหรือขาดทุนของผูไ้ดร้บั

การลงทุนเข้าไว ้ด ้วย และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ 

ผูล้งทุนก็จะรวมเอาส่วนแบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ 

ผูไ้ดร้บัการลงทุนเขา้ไวด้ว้ย  

การร่วมการงาน หมายถึง การงานซ่ึงบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองหรือมากกว่าสองราย

มีการควบคุมร่วมกนั 
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การควบคุมร่วม หมายถึง การร่วมกันควบคุมการงานซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญา  

ซ่ึงการควบคุมร่วมจะมีไดก็้ต่อเมือ่การตดัสินใจใดๆ เกีย่วกบั

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบอย่างเป็น 

เอกฉนัทจ์ากผูที้ร่่วมกนัควบคุมการงานแลว้เท่านั้น 

 

การร่วมคา้ หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผูที้่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมีสิทธิ

ในสินทรพัยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น 

 

ผูร่้วมคา้ หมายถึง ผูเ้ขา้ร่วมในการร่วมคา้ซ่ึงมีการควบคุมร่วมในการร่วมคา้นั้น 

 

อิทธิพลอย่างมี

นัยสาํคัญ 

หมายถึง อํานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของผูไ้ดร้บัการลงทุน 

แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบาย

ดงักล่าว 

 

4 คาํนิยามของคาํศัพท์ดังต่อไปน้ีได้กาํหนดอยู่ในย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้) และในภาคผนวก ก ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) และถูกใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีโดยมีความหมายดังที่ระบุไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินดังกล่าว  

• การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

• กลุ่มกจิการ 

• บริษัทใหญ่ 

• งบการเงินเฉพาะกจิการ 

• บริษัทย่อย 

อิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั 
 

5 หากกิจการมีอาํนาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย)  

ในผู้ได้รับการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 20 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ากิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญ

ต่อผู้ได้รับการลงทุน เว้นแต่กิจการจะมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็น

เช่นน้ัน ในทางกลับกันหากกิจการมีอํานาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

(เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย) ในผู้ได้รับการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ากิจการ 

ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญ เว้นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่ากิจการมีอิทธิพล

อย่างมีนัยสาํคัญต่อผู้ได้รับการลงทุนน้ัน การที่ผู้ลงทุนรายอื่นถือหุ้นในผู้ได้รับการลงทุนเป็นจาํนวน
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มากหรือเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่ากจิการจะไม่สามารถมีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญต่อผู้ได้รับ 

การลงทุนได้ 

6 หลักฐานต่อไปน้ีทางใดทางหน่ึงหรือมากกว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงว่ากจิการมีอิทธพิลอย่างมีนัยสาํคัญ 

6.1 การมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่เทียบเท่าคณะกรรมการ

บริษัทของผู้ได้รับการลงทุน 

6.2 การมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินปันผล

หรือการแบ่งปันส่วนทุนอื่นๆ 

6.3 มีรายการระหว่างกจิการกบัผู้ได้รับการลงทุนอย่างเป็นสาระสาํคัญ 

6.4 มีการแลกเปล่ียนบุคลากรระดับบริหาร หรือ 

6.5 มีการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่จาํเป็นในการดาํเนินงาน 

7 กจิการอาจเป็นเจ้าของใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้น (share warrants) สิทธิการซ้ือหุ้น (share call 

options) ตราสารหน้ีหรือตราสารทุน ซ่ึงสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือตราสารอื่นที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกันที่มีความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพซ่ึงหากกิจการเลือกใช้

สทิธหิรือแปลงสภาพตราสารดังกล่าวแล้ว กิจการจะมีอาํนาจออกเสียงในเร่ืองนโยบายทางการเงิน

และการดาํเนินงานมากข้ึน หรือในทาํนองเดียวกันเป็นการลดอาํนาจในการออกเสียงดังกล่าว 

ของบุคคลอื่น (กล่าวคือ สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้) ในการประเมินว่ากิจการมีอิทธิพล 

อย่างมีนัยสาํคัญหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่

สามารถเป็นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารน้ันในปัจจุบัน รวมถึงสิทธิในการ

ออกเสียงที่เป็นไปได้ซ่ึงกิจการอื่นถืออยู่ด้วย ตัวอย่างสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่ไม่สามารถ

ใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารได้ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ตราสารน้ันยังไม่สามารถ 

ใช้สิทธิหรือแปลงสภาพได้จนกว่าจะถึงวันที่ที่กาํหนดในอนาคตหรือจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หน่ึงตามที่กาํหนดไว้ในอนาคต 

8 ในการประเมินว่าสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้นาํไปสู่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญหรือไม่น้ัน 

กิจการจะต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมถึงเง่ือนไขของการใช้สิทธ ิ

ในการออกเสียงที่เป็นไปได้และข้อตกลงตามสัญญาอื่นไม่ว่าเป็นการพิจารณารายสัญญาหรือ 

ทุกสัญญารวมกัน) ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงที่ เป็นไปได้ ซ่ึงข้อเท็จจริงและ

สถานการณ์ข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงความตั้งใจของผู้บริหารและความสามารถทางการเงินของ

กจิการที่จะใช้สทิธหิรือแปลงสภาพสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ดังกล่าว 

9 กจิการจะสญูเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุนเม่ือกิจการสูญเสียอาํนาจใน

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของผู้ได้รับ 

การลงทุน การสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญสามารถเกิดข้ึนได้ไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแปลง 

ในระดับของความเป็นเจ้าของในผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ตัวอย่างของกรณีน้ีคือการที่บริษัทร่วมอยู่

ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ศาล ผู้ดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ หรือหน่วยงานกาํกับดูแล 

รวมทั้งกรณีที่เกดิจากผลของข้อตกลงตามสญัญา 
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วิธีส่วนไดเ้สีย 
 

10 ตามวิธีส่วนได้เสีย ผู้ลงทุนต้องรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเม่ือเร่ิมแรกด้วย 

ราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่ง 

กาํไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสยีอยู่ โดยผู้ลงทุนต้องรับรู้ส่วน

แบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสยีในกาํไรหรือขาดทุนของ 

ผู้ลงทุน ส่วนทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับจากผู้ได้รับการลงทุนต้องนําไปหักจากมูลค่าตามบัญชี 

ของเงินลงทุนน้ัน นอกจากน้ี ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนไปตามสัดส่วนของ 

ผู้ลงทุนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นของผู้ได้รับการลงทุนที่เปล่ียนแปลงไป เช่น การเปล่ียนแปลงที่

เกิดจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ และการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากผลต่างอัตรา

แลกเปล่ียนในการแปลงค่างบการเงิน ผู้ลงทุนต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวตามสัดส่วนที่ 

ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

11 การรับรู้รายได้ตามเกณฑเ์งินปันผลรับอาจไม่ใช่เป็นวิธทีี่เหมาะสมสาํหรับการวัดมูลค่าผลตอบแทน

ที่ ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเน่ืองจากเงินปันผลรับน้ันอาจมี

ความสัมพันธ์น้อยมากกับผลประกอบการของบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าจากการที่ ผู้ลงทุนมี 

การควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนจึงมีส่วนได้เสีย

ในผลประกอบการของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ันๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน

ดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรรับรู้ส่วนได้เสียดังกล่าวโดยการนําส่วนแบ่งในผลกาํไรหรือขาดทุนใน 

ผู้ได้รับการลงทุนรวมไว้ในงบการเงินของตนด้วย การปฏบัิติตามวิธีส่วนได้เสียจึงเป็นการให้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์มากข้ึนเกี่ยวกบัสนิทรัพย์สทุธแิละกาํไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ลงทุน 

12 ในกรณีที่ มีสิทธิในการออกเสียงที่ เป็นไปได้หรือมีตราสารอนุพันธ์อื่นที่ มีสิทธิในการออกเสียง 

ที่เป็นไปได้ ส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะถูกพิจารณาเฉพาะส่วนได้เสียใน

ความเป็นเจ้าของที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันเท่าน้ัน และจะไม่รวมความเป็นไปได้ที่จะใช้สิทธิหรือแปลงสิทธิที่มี

ในการออกเสียงที่เป็นไปได้หรือที่มีในตราสารอนุพันธอ์ื่นๆ เว้นแต่ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 13 

13 ในบางสถานการณ์ โดยเน้ือหาสาระกิจการมีความเป็นเจ้าของในผู้ได้รับการลงทุนแล้ว เน่ืองจากมี

รายการที่ท ําให้กิจการเข้าถึงผลตอบแทนจากส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของแล้วในปัจจุบัน  

ในสถานการณ์ดังกล่าวส่วนที่จะแบ่งให้แก่กิจการจะกาํหนดโดยคาํนึงถึงการใช้สิทธิในการออกเสียง 

ที่เป็นไปได้ในที่สุด และตราสารอนุพันธอ์ื่นที่ทาํให้กจิการเข้าถึงผลตอบแทนในปัจจุบันด้วย 

14 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ไม่ให้

นาํมาใช้ปฏิบัติกับส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซ่ึงบันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย ในกรณีที่

เคร่ืองมือทางการเงินมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้เป็นองค์ประกอบและโดยเน้ือหาสาระทาํให้ 

เข้าถึงผลตอบแทนจากส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าแล้ว 

ในปัจจุบัน เคร่ืองมือทางการเงินน้ันไม่อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณีอื่นให้รับรู้เคร่ืองมือทางการเงินที่ประกอบด้วย
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สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

15 เว้นแต่กรณีที่เงินลงทุนหรือส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าได้ถูกจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการดําเนินงานทีย่กเลิก (เม่ือมีการประกาศใช้) ต้องจัดประเภท

เงินลงทุนหรือส่วนได้เสียของเงินลงทุนที่เหลืออยู่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

การนาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 

16 กจิการที่มีการควบคุมร่วมในหรือมีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุนต้องบันทกึบัญชี

เงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสียยกเว้นในกรณีที่เงินลงทุนมีลักษณะ 

เข้าข้อยกเว้นตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 17 ถึง 19 

ขอ้ยกเวน้ทีจ่ะไม่ตอ้งนาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 

17 กิจการไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสียสาํหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

หากกจิการเป็นบริษัทใหญ่ที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องจัดทาํงบการเงินรวมตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้

ในย่อหน้าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  

งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือเม่ือมีลักษณะดังต่อไปน้ีทุกข้อ 

17.1 กิจการมีฐานะเป็นบริษัทย่อยซ่ึงถูกกิจการอื่นเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่ 

ผู้ถือหุ้นอื่นของกิจการรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบและไม่คัดค้านต่อ 

การที่ผู้ลงทุนจะไม่นาํวิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบัิติ 

17.2 ตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการไม่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ไม่ว่าจะเป็น 

ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง

ตลาดในท้องถิ่นและในภมิูภาค) 

17.3 กจิการไม่ได้นาํส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนาํส่งงบการเงินของกิจการให้แก่สาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกาํกับดูแลอื่นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการออกขาย

ตราสารใดๆ ในตลาดสาธารณะ 

17.4 บริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ในลําดับระหว่างกลางของกิจการได้จัดทํา 

งบการเงินเผยแพร่เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และงบการเงินน้ันได้มีการนาํบริษัทย่อยมารวมหรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุนแล้วตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้)  

18 ในกรณีที่เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าถือโดย หรือถือโดยทางอ้อมผ่านกิจการซ่ึงเป็น

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

หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-

linked insurance funds) กิจการเหล่าน้ีอาจจะเลือกวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
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โดยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ได้ 

19 ในกรณีที่กิจการมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยที่ส่วนหน่ึงของเงินลงทุนน้ันถือโดยทางอ้อมผ่าน 

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

trust) หรือกิจการที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน

(investment-linked insurance funds) กิจการอาจเลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมส่วนน้ัน

ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ได้โดยไม่คาํนึงว่ากิจการร่วมลงทุน 

(venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) หรือกิจการที่

มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked insurance 

funds) น้ันจะมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือเงินลงทุนส่วนน้ันหรือไม่ หากกิจการเลือกที่จะใช้

วิธกีารบัญชีน้ีแล้ว กจิการต้องใช้วิธีส่วนได้เสียสาํหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือในบริษัทร่วมที่ไม่ได้ถือ

ผ่านกจิการร่วมลงทุน (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) 

หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-

linked insurance funds)  

 

การจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
 

20 กิจการต้องนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก (เม่ือมีการประกาศใช้) มาใช้กับเงินลงทุน 

หรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าที่เข้าเกณฑ์การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่

ถือไว้เพ่ือขาย สาํหรับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เหลือซ่ึงไม่ได้ถูกจัดประเภท

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายต้องบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียจนกว่าส่วนของเงินลงทุนที่ถือไว้ 

เพ่ือขายได้ถูกจาํหน่ายออกไปจริง ภายหลังจากที่จําหน่ายเงินลงทุนออกไปจริงแล้ว กิจการต้อง

บันทึกบัญชีสาํหรับเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าตามที่กาํหนดในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) เว้นแต่ส่วน

ของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ยังคงถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าซ่ึงในกรณีน้ีกิจการ

ต้องใช้วิธส่ีวนได้เสยี 

21 ในกรณีที่เงินลงทุน หรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าซ่ึงเดิมเคยถูกจัดประเภท

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายไม่เข้าเกณฑ์ที่จะถูกจัดประเภทไว้เช่นน้ันอีกต่อไปแล้ว กิจการต้อง

รับรู้เงินลงทุนน้ันตามวิธีส่วนได้เสียย้อนหลังไปยังวันที่เงินลงทุนน้ันถูกจัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือ

ขาย งบการเงินของงวดหลังจากการจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายต้องถูก

ปรับปรุงด้วย 
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การเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 

22 กิจการตอ้งเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียนบัจากวนัที่เงินลงทุนของกิจการไม่เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม

หรือการร่วมคา้ดงันี้  

22.1 ถา้เงินลงทุนไดเ้ปลี่ยนเป็นบริษทัย่อย กิจการตอ้งใช้วิธีการบญัชีสําหรับเงินลงทุน 

ตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง 

การรวมธุรกิจ (เมือ่มีการประกาศใช)้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 

(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงินรวม (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

22.2 ถา้ส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่ในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้เดิมเป็นสินทรัพยท์างการเงิน 

กิจการตอ้งวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่นี้ ดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ

ส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่นี้ ตอ้งถือเป็นมูลค่ายุติธรรมสําหรบัการวดัมูลค่าเมือ่เริ่มแรกของ

สินทรพัยท์างการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ

ทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ และกิจการตอ้งรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนของผลต่าง

ระหว่าง  

22.2.1 มูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่และผลตอบแทนรบัใดๆ จากส่วนไดเ้สีย

ในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ทีถู่กจําหน่ายออกไป และ 

22.2.2 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน ณ วนัทีเ่ลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย  

22.3 เมือ่กิจการเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย กิจการตอ้งบนัทึกบญัชีสําหรบักําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ที่เกี่ยวข้องกบัเงินลงทุนนั้นที่เคยรับรูไ้วด้ว้ยหลกัเกณฑ์ที่ถูกกําหนดไวเ้ช่นเดียวกนั 

เสมือนว่าผูไ้ดร้บัการลงทุนไดทํ้าการจําหน่ายสินทรพัย ์หรือหนี้ สินทีเ่กีย่วขอ้งนั้นออกไป 

23 ดังน้ัน หากกาํไรหรือขาดทุนที่เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยผู้ได้รับการลงทุนได้ถูก 

จัดประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการจาํหน่ายสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง กิจการต้อง

จัดประเภทกําไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ในส่วนของเจ้าของใหม่ให้อยู่ในกําไรหรือขาดทุน (เป็น 

การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่) เม่ือกจิการเลิกใช้วิธส่ีวนได้เสยี ตัวอย่างเช่น หากบริษัทร่วมหรือ 

การร่วมค้ามีผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนสะสมที่เกิดจากการดาํเนินงานในต่างประเทศและกิจการ 

ได้เลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย กิจการต้องจัดประเภทกาํไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

ต่างประเทศที่เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นน้ันใหม่โดยบันทกึไปยังกาํไรหรือขาดทุน 

24 หากเงินลงทุนในบริษทัร่วมไดเ้ปลีย่นเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ หรือเงินลงทุนในการร่วมคา้

เปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม กิจการตอ้งใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียต่อไปโดยไม่ตอ้งวดัมูลค่า 

เงินลงทุนทีเ่หลืออยู่นี้ ใหม่ 

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ 

25 ถ้ากิจการที่มีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าได้ลดส่วนได้เสียลง  

แต่เงินลงทุนดังกล่าวยังคงถูกจัดประเภทเป็นบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าตามลําดับ กิจการต้อง 

จัดประเภทกาํไรหรือขาดทุนที่เคยบันทกึไว้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงในส่วนได้เสีย
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ในความเป็นเจ้าของไปยังกาํไรหรือขาดทุน ถ้ากาํไรหรือขาดทุนในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นน้ี 

ถูกกาํหนดให้จัดประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการจาํหน่ายสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง 

 

ขั้นตอนในการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

26 ข้ันตอนส่วนใหญ่ในการนาํวิธีส่วนได้เสียมาปฏบัิติคล้ายกับข้ันตอนในการจัดทาํงบการเงินรวมซ่ึง

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 

(เม่ือมีการประกาศใช้) นอกจากน้ี กิจการต้องนําแนวคิดเกี่ยวกับข้ันตอนปฏิบัติทางการบัญชี

สาํหรับการได้มาซ่ึงบริษัทย่อยมาปฏบัิติกบัการบัญชีสาํหรับการได้มาซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือ

การร่วมค้าด้วย 

27 ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าให้พิจารณาเฉพาะเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทร่วม

หรือการร่วมค้าที่ถือโดยบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่เท่าน้ัน โดยไม่คาํนึงถึงเงินลงทุน

ที่ถือโดยบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าอื่นของกลุ่มกจิการ และในกรณีที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ันมี

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า กาํไรหรือขาดทุน กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นและสินทรัพย์

สทุธทิี่จะใช้ในการนาํวิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบัิต ิจะเป็นรายการซ่ึงรับรู้ในงบการเงินของบริษัทร่วมและ

การร่วมค้า (รวมทั้งส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและสินทรัพย์สุทธิที่บริษัทร่วม

หรือการร่วมค้ามีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าของตน) หลังจากการปรับปรุงที่จาํเป็น

เพ่ือให้ใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนั (ดูย่อหน้าที่ 35 ถึง 36ก) 

28 กาํไรและขาดทุนซ่ึงเป็นผลมาจากรายการที่เร่ิมจากบริษัทร่วมไปยังผู้ลงทุน (Upstream) และรายการ

ที่เร่ิมจากผู้ลงทุนไปยังบริษัทร่วม (Downstream) ระหว่างกิจการ (รวมถึงบริษัทย่อยของกิจการที่

นาํมาจัดทาํงบการเงินรวม) กับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะถูกรับรู้ในงบการเงินของกิจการเฉพาะ

ส่วนได้เสยีของผู้ลงทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกบักจิการเทา่น้ัน ตัวอย่างของรายการด้านขาข้ึน ได้แก่ การที่

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าขายสินทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุน ส่วนได้เสียที่เป็นของผู้ลงทุนในกาํไรหรือ

ขาดทุนของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เกิดจากรายการระหว่างกันน้ีจะถูกตัดออก ส่วนรายการ 

ด้านขาลงได้แก่การที่กจิการขายสนิทรัพย์หรือนาํสนิทรัพย์ไปให้แก่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้า  

29  ในกรณีที่รายการด้านขาลงแสดงให้เหน็ว่ามีการลดลงในมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ที่จะ 

ถูกขายหรือนาํไปให้ หรือแสดงให้เหน็ว่าสินทรัพย์น้ันได้ด้อยค่าลงแล้วผู้ลงทุนต้องรับรู้ผลขาดทุน

ดังกล่าวเตม็จาํนวน ในกรณีที่รายการด้านขาข้ึนแสดงให้เหน็ว่ามีการลดลงในมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ของสินทรัพย์ที่จะถูกซ้ือ หรือแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์น้ันได้ด้อยค่าลงแล้ว ผู้ลงทุนต้องรับรู้ 

ผลขาดทุนน้ันตามส่วนได้เสียของตน 

30 การนาํสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปให้แก่บริษัทร่วม หรือการร่วมค้าเพ่ือแลกกบัส่วนได้เสียในบริษัท

ร่วมหรือการร่วมค้าต้องถูกรับรู้ตามหลักเกณฑ์ในย่อหน้าที่ 28 เว้นแต่รายการน้ันขาดเน้ือหาเชิง

พาณิชย์ตามที่อธบิายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและ

อุปกรณ์ (เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณีที่รายการขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ กาํไรหรือขาดทุนจาก

รายการน้ันจะถือว่ายังไม่เกิดข้ึน และไม่ให้รับรู้ เว้นแต่เข้าเกณฑ์ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 31  
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กาํไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนน้ีต้องถูกตัดรายการออกกับเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียและ 

ต้องไม่แสดงเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนต้ังพักในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกิจการ  

หรือในงบแสดงฐานะการเงินของกจิการที่รับรู้เงินลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสีย 

31 ในกรณีที่นอกจากได้รับส่วนได้เสยีในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าแล้ว กจิการยังได้รับสนิทรัพย์ที่เป็น

ตัวเงินหรือที่ไม่เป็นตัวเงินอกีด้วย กจิการต้องรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเตม็จาํนวนจากส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนที่เกิดจากการนาํสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปให้สาํหรับสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินหรือไม่

เป็นตัวเงินที่ได้รับมา 

31ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

31ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

32 กิจการต้องนาํวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านับตั้งแต่วันที่ 

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุน กิจการต้องรับรู้

ผลต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ใน 

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเฉพาะส่วนที่เป็นของกจิการดังน้ี 

32.1 ค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าให้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ 

เงินลงทุน โดยไม่อนุญาตให้ตัดจาํหน่ายค่าความนิยมน้ัน 

32.2 ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ในผู้ได้รับการลงทุน

เฉพาะส่วนที่เป็นของกิจการที่สูงกว่าต้นทุนของเงินลงทุน ให้ถือเป็นรายได้ในการรับรู้ 

ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าในงวดที่ซ้ือเงินลงทุนน้ัน 

กิจการต้องปรับปรุงส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนที่กิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

หลังจากการซ้ือเงินลงทุนให้เหมาะสม เช่น การทําการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

เสื่อมสภาพโดยคิดจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันซ้ือเงินลงทุนมา เป็นต้น ในทาํนองเดียวกัน กิจการ

ต้องปรับปรุงส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าภายหลังการซ้ือเงินลงทุน 

เพ่ือรับรู้การด้อยค่าของค่าความนิยมหรือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

33 ในการนาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั กิจการตอ้งใชง้บการเงินล่าสุดของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ 

หากวันส้ินรอบระยะเวลารายงานของกิจการและบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้แตกต่างกัน  

ใหบ้ริษทัร่วมหรือการร่วมคา้จัดทํางบการเงินใหมี้วนัที่เดียวกบัวนัที่ในงบการเงินของกิจการ

เพือ่การใชป้ระโยชนข์องกิจการ เวน้แต่จะไม่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติั 

34 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดในย่อหนา้ที ่33 หากงบการเงินของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ที่

นํามาใชใ้นการนําวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติัมีวนัที่ที่แตกต่างจากวนัที่ในงบการเงินของกิจการ 

กิจการตอ้งปรับปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณที์่มีนยัสําคัญที่เกิดข้ึนระหว่าง 

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้กบัวนัที่ในงบการเงินของกิจการ 

อย่างไรก็ตาม งบการเงินของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้และกิจการตอ้งมีวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

แตกต่างกนัไดไ้ม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้  ช่วงระยะเวลาของรอบระยะเวลารายงานและความ

แตกต่างของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานตอ้งเหมือนกนัในทุกๆ งวดทีร่ายงาน 
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35 กิจการตอ้งจัดทํางบการเงินโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนักบัรายการและเหตุการณที์่

เหมือนกนัในสถานการณที์ค่ลา้ยคลึงกนั 

36 ยกเว้นที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 36ก หากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่าง

จากนโยบายการบัญชีของกิจการสาํหรับรายการและเหตุการณ์ที่เหมือนกันภายใต้สถานการณ์ที่

คล้ายคลึงกนั ในการนาํงบการเงินของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามาใช้เพ่ือปฏบัิติตามวิธีส่วนได้เสียน้ัน 

กิจการต้องทาํการปรับปรุงเพ่ือให้งบการเงินของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีนโยบายการบัญชี

เดียวกนักบักจิการ 

36ก แม้จะมีข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 36 แต่ถ้ากิจการซ่ึงไม่ได้เป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน 

มีส่วนได้เสยีในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกจิการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการดังกล่าว

อาจจะใช้วิธีส่วนได้เสียโดยยังคงการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ันๆ

ใช้อยู่สาํหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ันๆ  

37 หากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมที่ออกให้แก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่กิจการและ 

ถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ กจิการต้องคาํนวณส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนส่วนที่เป็นของตน

หลังจากการปรับปรุงเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิน้ันแล้ว ทั้งน้ีไม่ว่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผล

น้ันแล้วหรือไม่กต็าม 

38 หากส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีจาํนวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้เสีย

ของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ัน กิจการต้องหยุดรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่า 

ส่วนได้เสียของตนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ัน ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

หมายถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย และรวมถึง

ส่วนได้เสยีระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแล้วถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในบริษัทร่วม

และการร่วมค้าน้ัน  ตัวอย่างเช่น รายการซ่ึงไม่มีการกาํหนดแผนการจ่ายชาํระ หรือไม่คาดว่าจะจ่าย

ชําระในอนาคตอันใกล้ โดยเน้ือหาแล้วถือเป็นการเพ่ิมเงินลงทุนของกิจการในบริษัทร่วมหรือ 

การร่วมค้า รายการดังกล่าวอาจหมายรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิและลูกหน้ีหรือเงินกู้ยืมระยะยาว  

แต่ไม่รวมถึงลูกหน้ีการค้า เจ้าหน้ีการค้า หรือลูกหน้ีระยะยาวที่มีหลักประกันเพียงพอ เช่น เงินกู้ยืม

ที่มีหลักประกัน เป็นต้น ทั้งน้ีขาดทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียของกิจการส่วนที่เกินกว่าเงินลงทุน 

ในหุ้นสามัญ ให้นําไปหักจากองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

ในลาํดับที่ตรงกันข้ามกับลาํดับของบุริมสิทธิในการชาํระหน้ี (กล่าวคือลาํดับในการได้รับการจ่าย

ชาํระคืนเม่ือมีการชาํระบัญชี) 

39 เม่ือส่วนได้เสียของกิจการมีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว กิจการจะรับรู้ขาดทุนเพ่ิมเติมเป็นหน้ีสิน 

กต่็อเม่ือมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพันจากการอนุมานหรือได้จ่ายเงินเพ่ือชําระ

ภาระผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าไปแล้ว หากในเวลาต่อมาบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

มีกาํไร กิจการจะเร่ิมบันทึกส่วนแบ่งกาํไรของตนอีกคร้ังหลังจากที่ส่วนแบ่งกาํไรมีจาํนวนเท่ากับ 

ส่วนแบ่งขาดทุนที่กจิการยังไม่ได้นาํมารับรู้ 
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ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

40 หลังจากได้นํา วิธี ส่วนได้เสียมาปฏิบัติและรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 38 มาใช้แล้ว กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เ ร่ือง การรับรู ้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)  

เพ่ือพิจารณาว่ามีความจําเป็นว่าจะต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาํหรับเงินลงทุนสุทธิใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้าของกจิการเพ่ิมเติมอกีหรือไม่ 

41 กจิการต้องนาํข้อกาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาใช้เพ่ือพิจารณาว่าจะต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าซ่ึงไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิและมูลค่าของ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นการเพ่ิมเติมอกีหรือไม่ 

41ก-41ค (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

42 เน่ืองจากค่าความนิยมซ่ึงได้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

ไม่ได้ถูกรับรู้แยกต่างหาก ดังน้ันจึงไม่ต้องทาํการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแยกต่างหาก

ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เม่ือมีการประกาศใช้) แต่ให้ทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทั้งจาํนวน

ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) เสมือนเป็นสินทรัพย์เดียว โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืน (จาํนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้เทียบกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) 

กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าเงินลงทุนอาจเกิดการด้อยค่าเม่ือใช้

ข้อกาํหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ รับรู้ภายใต้สถานการณ์เหล่าน้ันต้อง 

ไม่ถูกปันส่วนให้กับสินทรัพย์ใดๆ รวมทั้งค่าความนิยมที่เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของ 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ด้วยเหตุน้ี การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ัน

ต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) เท่าที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนน้ันเพ่ิมข้ึนในภายหลัง  

ในการกาํหนดมูลค่าจากการใช้ของเงินลงทุน กจิการต้องทาํการประมาณจาํนวนดังต่อไปน้ี  

42.1 ส่วนแบ่งของมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจาก

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้า รวมถึงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทร่วมหรือ 

การร่วมค้าและสิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในท้ายที่สุดตามส่วนที่ 

ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสยี หรือ 

42.2 มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากเงินปันผลและ

การจาํหน่ายเงินลงทุนในท้ายที่สดุ 

การคาํนวณตามวิธใีนข้อ 42.1 และ 42.2 จะให้ผลที่เทา่กนัหากกจิการใช้ข้อสมมติฐานที่เหมาะสม 
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43 กจิการต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าของกิจการ

เป็นรายบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า เว้นแต่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าแต่ละกิจการน้ันไม่ก่อให้เกิด

กระแสเงินสดรับจากการใช้สนิทรัพย์อย่างต่อเน่ืองที่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย์อื่น

ของกจิการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

44 กิจการต้องบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการตาม

ข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงิน

เฉพาะกจิการ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

45 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับ

ใช้ หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ

ที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สีย

ในกิจการอื่น (เม่ือมีการประกาศใช้) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

งบการเงินเฉพาะกจิการ (เม่ือมีการประกาศใช้) พร้อมกนั 

45ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

45ข วิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้)) ทาํให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 25 

กิจการต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้ปฏบัิติย้อนหลังตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

(เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งน้ีอนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกจิการถือปฏบัิติ

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวด้วย 

45ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

45ง ขอ้ยกเวน้ในการจดัทํางบการเงินรวมสําหรับกิจการทีด่ําเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (ที่ปรับปรุงใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 
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(ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า) ทาํให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 17 

27 และ 36 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 36ก กิจการต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสําหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

นาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อน

วันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

การอา้งอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมือ่มี

การประกาศใช)้ 

46 ถ้ากจิการนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ แต่ยังไม่ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาปฏิบัติใช้ การอ้างอิงใดๆ  

ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

47 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุน

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
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