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	 เมื่อไม่นานมานี้พวกเรานักบัญชีคงได้ทราบข่าวคราวเกี่ยวกับการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่	 27	 เรื่อง	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 
ตามท่ีปรากฏในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศฉบบัรวมเล่มปี	2016	 
(IFRS	 blue	 book	 bound	 volume	 2016)	 เนื้อหาสาระส�าคัญประการหนึ่ง 
ของมาตรฐานฯ	 ดังกล่าวคือการอนุญาตให้กิจการสามารถเลือกใช้วิธีส่วนได้เสีย	 
(equity	method)	นอกเหนือจากวิธีราคาทุน	(cost	method)	หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม	 
(โดยเฉพาะกิจการที่ด�าเนินธุรกิจด้านการลงทุน	 ซึ่งวิธีมูลค่ายุติธรรมให้ถือปฏิบัติตาม
ที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	
(เมื่อมีการประกาศใช้))	ในการรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และการร่วมค้า
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ไม่แตกต่างจากกางเกงทรงขาบานท่ีเคยได้รับความนิยม 
ในสมัยหนึ่ง	ก็กลับมาได้รับความนิยมในปัจจุบันอีก	(พี่	ๆ 	หลายคนคงพอจ�าได้	น้อง	ๆ 	
และหลานๆ	หลายคนคงนึกภาพไม่ออก)
	 หากหวน	(หวน=ย้อน)	กลับไปในปี	2537	ซึ่งน้องๆ	และหลาน	ๆ	นักบัญชี
หลายท่านอาจจะยังไม่อุบัติ	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ได้เริ่มน�าวิธีส่วนได้เสีย	 (equity	method)	 หรือ	 one	 line	 consolidation	 มาถือ
ปฏบัิตเิป็นครัง้แรกกบัเงนิลงทนุในบริษทัย่อย	บรษิทัร่วม	และการร่วมค้าในงบการเงนิ
เฉพาะกิจการ	 และกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวม	 
สร้างความตระหนกต่ืนเต้นไม่มีดี	 เพราะไม่เคยใช้วิธีส่วนได้เสียกันมาก่อนหน้า	 
(ความจริงอาจารย์สอนมาแต่ลืมไปแล้ว	 เฮ้อ…	 ทบทวนนิดหนึ่ง	 เม่ือบริษัทร่วม 
และการร่วมค้ามีก�าไร	 (ขาดทุน)	 บริษัทผู ้ลงทุนจะบันทึกเพิ่ม	 (ลด)	 เงินลงทุน 
และรับรู้รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	จากการรับรู้ส่วนได้เสีย	แต่หากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ประกาศจ่ายเงินปันผล	 บริษัทผู้ลงทุนจะบันทึกเงินปันผลค้างรับและลดเงินลงทุน)	 
ซึง่ส่งผลให้ก�าไรสทุธใินงบการเงนิเฉพาะกจิการและในงบการเงนิรวมในกรณส่ีวนใหญ่
มียอดเท่ากัน	 การถือปฏิบัติดังกล่าวก็เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน 
การบัญชีฉบับที่	 18	 เรื่อง	 วิธีการบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ในเวลานั้น	 (หมายเลขเก๊าเก่า	แต่อาจคืองวดหน้าหลังจากที่งวดนี้	 55)	และภายหลัง
ก�าหนดเป็นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 44	 เรื่อง	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ	 ซ่ึงผู้เขียนเองบอกตรงๆ	 ก็ไม่ค่อยปล้ืมเท่าไรนักว่า	 ท�าไม๊ท�าไมมาตรฐานฯ	 
จะต้องมข้ีอก�าหนดในลกัษณะดังกล่าวจนให้แนวคดิของการจดัท�างบการเงนิเฉพาะไป
เหมอืนกบัการจดัท�างบการเงนิรวมเสยีอย่างนัน้	แถมมกีจิการบางแห่งทีม่กีารรบัรูส่้วน
แบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และการร่วมค้าในงบการเงิน 
เฉพาะกิจการตามวธิส่ีวนได้เสียตีมนึไปเลยในเวลานัน้ว่าการใช้วธิส่ีวนได้เสยีช่วยให้เงนิ
ลงทุนในบริษัทดังกล่าวสะท้อนการด้อยค่าไปโดยปริยาย	 เรียกว่าคนละเรื่องเดียวกัน	
ผู้เขียนรับไม่ได้เลยว่าจะมาทดแทนการพิจารณาด้อยค่าได้อย่างไร	 (ไม่แตกต่างจากท่ี
คณุแม่ของผู้เขยีนเล่าว่า	หม่อมพรรณรายไม่ยอมรบัพจมานเป็นสะใภ้ว่าอย่างงัน้เถอะ)	
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	 จวบจนกระทั่งปี	 2550	 สภาวิชาชีพบัญชีฯ	
กไ็ด้มกีารยกเลกิการถอืปฏบิตัติามข้อก�าหนดดังกล่าว
ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามข้อก�าหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 44	 เร่ือง	 งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะ	 ในเวลานั้น	 (เรียกว่าเด๋ียวเอา	
เด๋ียวไม่เอาว่างั้นเถอะ	 พลิกล็อกกันน่าดู)	 กล่าวคือ
กิจการที่เคยถือปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย	
บรษิทัร่วม	และการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกจิการ
โดยใช้วิธีส ่วนได้เสียจะต้องเปลี่ยนกลับมาใช้วิธี 
ราคาทุนเหมือนอย่างท่ีเคยเป็นก่อนหน้าปี	 2537	 
เรียกว่าสร้างความวุ่นวายโกลาหลกันยกใหญ่	 ท�าตัว
ท�าใจแทบไม ่ ทัน	 เนื่องจากกิจการจะต ้องปรับ 
งบการเงินย้อนหลังเสมือนหนึ่งว่าได้ใช้วิธีราคาทุนมา
โดยตลอด	 จะใช้วิธีเปลี่ยนทันทีไปเป็นต้นไป	 ท�าเป็น 
ลืมอดีตก็ไม่ได้	แถมมาตรฐานฯ	จะมีน�้าใจให้ทางเลือก
ในการใช้วธิส่ีวนได้เสยีต่อไปกไ็ม่มเีสยีอย่างงัน้	เรยีกว่า
งบการเงินเฉพาะกิจการก็คือ	 งบการเงินท่ีสะท้อน
ฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของกจิการผู้ลงทนุ
อย่างแท้จรงิ	รายได้ปันผลจากบรษิทัเหล่านัน้จะรบัรูก้็
ต่อเมื่อกิจการผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับปันผลว่าอย่างงั้น
เถอะ	ซึ่งผู้เขียนพอรับได้ว่ามีตรรกะอยู่พอสมควรที่ให้
เปลี่ยนมาเป็นวิธีราคาทุน			
		 พวกเราคงจ�าได้ดว่ีาการเปลีย่นแปลงดงักล่าว
ส ่ ง ผ ล ให ้ กิ จ ก า รที่ มี ก า ร จ ่ า ยป ั น ผล ในอดี ต 
โดยอิงกับยอดก�าไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะต้อง
ทบทวนนโยบายการจ่ายปันผลใหม่	 เนื่องจากในอดีต
หลายกิจการมักไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงการจ่าย
ปันผลว่าค�านวณจากยอดก�าไรสุทธิก่อนการรับรู้การ
เปลีย่นแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของบรษิทัย่อย	บรษิทั
ร่วม	และการร่วมค้าที่กิจการถือหุ้นอยู่	 โดยเฉพาะใน
กรณีที่บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และการร่วมค้ามีก�าไร
สุทธิ	 กิจการผู้ลงทุนก็จะมีการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจาก
การลงทนุในบรษิทัเหล่านีอ้ย่างรืน่เริงเหมอืนงานปาร์ต้ี
และมกีารจ่ายปันผลออกจากกิจการผู้ลงทนุในปริมาณ
มหาศาล	ทัง้	ๆ 	ทีใ่นหลาย	ๆ 	กรณ	ียงัไม่ได้มกีารถ่ายเท
เงินปันผลจากบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และการร่วมค้า

มายังกิจการผู ้ลงทุน	 (ไม่รู ้ไปหาเงินที่ไหนมาจ่าย	 
น่าสงสัยมาก	ๆ)	
	 นอกจากนี้	 การเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนด 
ดังกล ่าวยังส ่งผลให ้หลายกิจการพลิกผันชี วิต 
จากเคยมีก�าไรดี	ๆ	ในงบการเงินเฉพาะ	(มีบริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	 และการร่วมค้าท่ีมีผลการด�าเนินงานดี)	
กลายเป็นขาดทนุกม็	ีไม่แตกต่างจากนางฟ้าตกสวรรค์	
เนือ่งจากโดยส่วนตัวแล้ว	กจิการผูล้งทนุเองกอ็าจมผีล
การด�าเนนิงานไม่ดเีท่าไร	กไ็ด้บรษิทัเหล่านีม้าช่วยพยงุ
ก�าไรในภาพรวมไว้มาโดยตลอด	 แต่วันนี้ไม่มีพวกเค้า
อีกต่อไป	(วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก)	ครั้นจะไปบีบ
ให้บริษัทเหล่านั้นจ่ายปันผลเข้ามาเป็นระยะ	 ๆ	 
กไ็ม่ใช่เรือ่งง่าย	โดยเฉพาะเมือ่บรษิทัทีถ่อืหุน้อยูมี่ฐานะ
เป็นแค่บรษิทัร่วม	และการร่วมค้า	เทยีบกบัชวีติคนเรา
ก็คือเป็นแค่แฟนกัน	 หรือแฟนร่วม	 จะไปสั่งการอะไร
มากมายคงไม่ได้	(เดี๋ยวจะกลายเป็นแค่คนรู้จักกันเสีย
ก ่อน)	 ผิดกับบริษัทย ่อยที่สามารถสั่ งได ้สั่ ง เอา	 
ถ้าสั่งไม่ได้	ก็ไม่น่าใช่บริษัทย่อย
	 หลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดมา
ให้ใช้วธิรีาคาทนุกบับรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	และการร่วม
ค้าได้ไม่นาน	 ล่าสุดมาตรฐานฯฉบับปรับปรุง	 2559	 
ท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ในปี	2560	ท่ีจะถึงนี	้วธิส่ีวนได้ได้เสยี
ก็ได้รับการปัดฝุ่นและให้น�ากลับมาใช้ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการได้อีก	 แต่คราวนี้มาในฐานะทางเลือก	
(แต่อย่าเป็นคนหลายใจรกัใครทลีะหลายคน	แล้วมาใช้
หลายวิธีปนกัน	มาตรฐานฯยืนยันเสียงแข็งว่า	กิจการ
ต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส�าหรับเงินลงทุน
แต ่ละประเภท)	 ไม ่ ใช ่ข ้อบังคับ	 ขอเน ้นย�้ าว ่า 
ไม่ใช่ข้อบังคับ	เนื่องจากมีคุณพี่บางคนบ่นเสียงแข็งว่า	
ดูซิสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 เอาอีกแล้ว	 เดิมก็เคยให้ถือ
ปฏิบั ติ กับเงินลงทุนในบริ ษัทย ่อย	 บริษัทร ่วม	 
และการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธี 
ราคาทุน	 อยู่ดี	 ๆ	 ก็มาเปลี่ยนอีกแล้วให้กลับไปใช้วิธี 
ส่วนได้เสยี	แถมเปลีย่นแปลงข้อก�าหนดท�าไม	กไ็ม่บอก
เหตุผลให้ชัด	ๆ	เจน	ๆ	ยังคาใจไม่หายว่าอย่างงั้น
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	 ผู้เขียนเลยต้องขอเน้นย�้าอีกครั้งว่า	Oh	no..วิธี
ส่วนได้เสียเป็นแค่ทางเลือก	 โชคดีที่ผู้เขียนมีทีมงานวิชาการที่
แข็งแกร่งคือคุณอุดม	ธนูรัตนพงศ์	คุณธนาดล	รักษาพล	แถมได้
รับการคอนเฟ ิร ์มจาก	 ดร.	 ป ัญญา	 สัมฤทธิ์ประดิษฐ	์ 
(กูรูด้านมาตรฐานฯ	ของประเทศไทย	มือวางอันดับ	1)	ที่ช่วยไป
ค้นหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงว่าลึก	 ๆ	 แล้วท่ีมาตรฐานฯ	 
เปิดเป็นทางเลอืกให้ใช้วธิส่ีวนได้เสยีในงบการเงนิเฉพาะกิจการ
ก็เน่ืองจากในบางประเทศ	 มีข ้อก�าหนดให้กิจการจัดท�า 
งบการเงินเฉพาะกิจการด้วยวธิส่ีวนได้เสยีในเงนิลงทนุในบรษิทั
ย่อย	บริษัทร่วม	และการร่วมค้า1			และพิจารณาจ่ายเงินปันผล
จากยอดก�าไรที่ได้รวมส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุน
ในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และการร่วมค้าในงบการเงิน 
เฉพาะกจิการเข้ามาด้วย2	ส่วนจะเป็นประเทศไหนท่ีมข้ีอก�าหนด
แบบนี้	 พวกเรานักบัญชีคงต้องหากันเอง	 ผู้เขียนเกรงใจที่จะ
สอบถามทีมนักวิชาการและ	ดร.	ปัญญา	เพราะพวกเค้าเหนื่อย
มามากแล้ว			หลายคนอ่านแล้วคงสบายใจขึ้นเมื่อทราบที่มาที่
ไปของการเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนด	
	 วงการหนึง่ท่ีน่าจะสบายใจจากการเปลีย่นแปลงวธิกีาร
บัญชีครั้งนี้	 คือ	 เพ่ือนร่วมวิชาชีพที่เป็นครูอาจารย์ท่ีสอนบัญชี
ขั้ นสู ง 	 ซึ่ ง สับสนกับการเขียนต� าราการบัญชีขั้ นสู งว ่ า	 
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะบันทึกบัญชีเงิน
ล งทุ น ในงบการ เ งิ น เ ฉพาะ กิจการอย ่ า ง ไร 	 คร าว นี ้
อาจารย์ทัง้หลายคงยิม้น้อยยิม้ใหญ่	ไม่สบัสนแล้ว	และยดึวธิส่ีวน
ได้เสียเป็นหลัก	 แต่โปรดอย่าละเลยกับการปรับปรุงบัญชีเงิน
ลงทนุจากวธิส่ีวนได้เสยีเป็นวธิรีาคาทนุ	เพราะกรมสรรพากรยงั
ให้ผูป้ระกอบการต้องเกบ็ข้อมลูราคาทนุไว้เพือ่การค�านวณภาษี
เงินได้	ทั้งนี้	การเปลี่ยนแปลงนี้ยังเป็นภาระอีกหลายเรื่อง	 เช่น	

1http://www.iasplus.com/en/news/2014/08/equity-method	(เข้าถึงเมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2559)
2ตัวอย่างประเทศที่ก�าหนดให้ใช้วิธีส่วนได้เสียกับงบการเงินเฉพาะกิจการ	เช่น	บราซิล	อาร์เจนตินา	หรืออุรุกวัย	เป็นต้น	
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/Jurisdiction-profiles/		(เข้าถึงเมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2559)

การประเมนิการด้อยค่าเมือ่มข้ีอบ่งชี	้การตดัก�าไรระหว่าง
กัน	 การรับรู ้ผลขาดทุนต่าง	 ๆ	 ต้องท�าให้ถูกให้สมเป็น 
นักบัญชีมืออาชีพ
	 กล่าวโดยสรุปผู้เขียนขอเน้นย�้าอีกรอบหนึ่งว่าภายใต ้
ข้อก�าหนดของมาตรฐานฯ	ปรับปรุงใหม่	หากกิจการจะยังคงใช้
วธิรีาคาทนุต่อไปกไ็ม่ผดิกฎอะไร	แถมไม่สร้างความสับสนให้กับ
ตวัเองและผูใ้ช้งบการเงนิอกีต่างหาก	แต่ถ้าพจิารณาแล้วเห็นว่า
วิธีส ่วนได้เสียน่าจะรับได้มากกว่าวิธีราคาทุนที่เคยใช้อยู	่ 
แถมไม่ห่วง	(จริงหรือท่ีไม่ห่วง)	เร่ืองการปรับงบการเงนิย้อนหลงั
เสมอืนหนึง่ว่าได้ใช้วธินีีม้าโดยตลอด	กเ็ชญิท�า	โดโสะ	ว่างัน้เถอะ	
แต่คราวนี้มีข้อสังเกตว่าหากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง 
การถือปฏิบัติทางบัญชีกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	
และการร ่วมค ้าจากวิธี ราคาทุนมาเป ็น วิธีส ่ วนได ้ เสีย 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	อย่าได้หวังหรือแม้แต่จะคิดว่าก�าไร
สุทธใินงบการเงินเฉพาะกจิการ	จะมยีอดเท่ากบัก�าไรสทุธใินงบ
การเงินรวมเหมือนสมัยก่อน	โดยเฉพาะกรณีที่กิจการถือหุ้นใน
บริษัทย ่อยไม ่ครบ	 100%	 ดี 	 เนื่ องจากในการจัดท�า 
งบการเงนิรวม	จะไม่มกีารหกัก�าไรส่วนทีเ่ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้ที่
ไม่มีอ�านาจควบคุมออกจากก�าไรสุทธิรวมในตัวงบการเงินรวม
เหมือนสมัยก่อน	แต่เอาเถอะไม่เท่ากัน	อย่าได้แคร์	เพียงแต่ขอ
ตั้งข้อสังเกต	อย่าว่ากัน
	 สุดท้ายก่อนจากผู ้เขียนหวังว ่าบทความนี้คงเป็น
ประโยชน์บ้างในการสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับข้อก�าหนด
ทางบญัชทีีเ่ปลีย่นแปลงไปของมาตรฐานฯ	ดังกล่าว	ขอบพระคณุ
อาจารย์	ดร.	ปัญญา	มา	ณ	ที่นี้	ที่ช่วยขัดเกลา	เพิ่มอารมณ์ฮา
ข�าขัน	 และให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
บทความนี้ในร่างแรก	พบกันใหม่เร็ว	ๆ	นี้ครับ

โดย... วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2559     


