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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
เรื่อง เงินลงทุนในบริษทั ร่วม และการร่วมค้า
บทนา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้ านี้ใช้ สาหรับ กิจการที่
เป็ นผู้ลงทุนที่ มีการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือผู้ได้ รับการลงทุน โดยมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อกาหนดวิธีการบัญชีในการนาวิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติกับ เงินลงทุนใน
บริษัทร่วม และการร่วมค้ า
กิจการต้ องใช้ วิธีส่วนได้ เสียในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้ าในงบการเงินรวม
สาหรับกิจการที่ ไม่มีบริษัทย่อยก็ยังคงต้ องใช้ วิธีส่วนได้ เสียในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือ
การร่วมค้ าโดยแสดงงบการเงินตามวิธีส่วนได้ เสีย นอกจากนี้กิจการสามารถเลือกแสดงวิธีส่วนได้ เสียใน
งบการเงินเฉพาะกิจการตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ ให้ ข้อยกเว้ นที่ จะไม่ต้องนาวิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน
กับข้ อยกเว้ นที่ ให้ ไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม ซึ่ งยกเว้ นให้ บริษัท
ใหญ่ ไม่ต้องจัดทางบการเงินรวม และได้ ให้ ข้อยกเว้ นไม่ต้องนาวิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติเมื่ อเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม หรือการร่วมค้ าที่ ถือโดยหรือถือทางอ้ อมผ่านกิจการร่วมลงทุน (venture capital organizations)
กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) หรือกิจการที่ มีลักษณะคล้ า ยคลึงกันรวมถึงกองทุน
ประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked insurance funds) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วม
ค้ านี้อาจจะถูกวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน โดยกิจการอาจเลือกวิธีการนี้ในแต่ละบริษัทร่วมหรือการร่วม
ค้ า (เลือกเป็ นรายตัวได้ )
ในกรณีทกี่ จิ การมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ ส่วนหนึ่ งถือโดยทางอ้ อมผ่านกิจการร่วมลงทุน (venture
capital organizations) กองทุ น รวม (mutual fund) กองทรั ส ต์ (unit trust) หรื อ กิ จ การที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ า ยคลึงกัน รวมถึ งกองทุน ประกัน ภัย แบบควบการลงทุน (investment-linked insurance funds) แล้ ว
กิจการอาจเลือกที่ จะวัดมูลค่า สาหรับเงินลงทุนในส่วนนั้น ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามที่
กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน แต่สาหรับเงินลงทุนส่วน
ที่ เหลือในบริษัทร่วม กิจการต้ องนาวิธสี ่วนได้ เสียมาปฏิบัติ
การวัดมูลค่าของส่วนได้ เสียในระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้ าซึ่ งโดยเนื้อหาแล้ วถือเป็ นส่วน
หนึ่ งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในผู้ถูกลงทุนและไม่ได้ บันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้ เสีย กิจการต้ องวัดมูลค่า
ของส่วนได้ เสียระยะยาวดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
โดยไม่ต้องคานึงถึงรายการปรับปรุงใด ๆ ของมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้ เสียระยะยาวซึ่ งเกิดจากการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานฉบับนี้ ตัวอย่างรายการปรับปรุง เช่น การรับรู้ส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุน หรือผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าของเงินลงทุนสุทธิ เป็ นต้ น
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คานิยาม คาศัพท์ และคาอธิบายรายการหรือธุรกรรมที่สาคัญ
อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ หมายถึง อานาจในการเข้ าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดาเนินงานของผู้ได้ รับการลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่ จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบาย
ดังกล่ า ว หากกิจ การมีอ านาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้ อม (เช่ น โดยผ่ า นบริษัทย่ อย)
ในผู้ได้ รับการลงทุนอย่างน้ อยร้ อยละ 20 ถือเป็ นข้ อสันนิษฐานเบื้องต้ นว่ากิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
ในทางกลับกันหากกิจการมีอานาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้ อมในผู้ได้ รับการลงทุนน้ อยกว่า
ร้ อยละ 20 ให้ ถือเป็ นข้ อสันนิษฐานเบื้องต้ นว่ากิจการไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ เว้ นแต่จะมีหลักฐานที่
แสดงให้ เห็นว่าผู้ลงทุนมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญ เช่น
- การมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่ นที่ เทียบเท่า คณะกรรมการบริษัทของ
ผู้ได้ รับการลงทุน
- การมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและการตัดสินใจเกี่ ยวกับเงินปันผลหรือการแบ่งปันส่วนทุนอื่ นๆ
- มีรายการระหว่างผู้ลงทุนกับกิจการที่ ถูกลงทุนอย่างเป็ นสาระสาคัญ
- มีการแลกเปลี่ ยนบุคลากรระดับบริหาร หรือ
- มีการให้ ข้อมูลทางเทคนิคที่ จาเป็ นในการดาเนินงาน
ตัวอย่างที่ 1 อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
บริษัท ก มีเงินลงทุนในบริษัท ข โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นทั้งหมดร้ อยละ 20 โดยที่ บริษัท ก
สามารถมีส่วนร่วมในกาหนดนโยบายและการตัดสินใจเกี่ ยวกับเงินปันผลหรือการแบ่งปันส่วนทุนอื่ นๆ
โดยผ่ า นทางกรรมการที่ เป็ นตัวแทนของบริษัท ก ซึ่ งมีอิทธิพลอย่ า งมีนั ยสาคัญ แต่ ไม่ ถึงระดับ
การควบคุม
สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้
กิจการต้ องพิจารณาถึงใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้น (share warrants) สิทธิการซื้อหุ้น (share call
options) ตราสารหนี้หรือตราสารทุน ซึ่ งสามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่
เป็ นไปได้ ซึ่ งกิ จ การอื่ นถื อ อยู่ ด้ ว ย หากกิ จ การเลื อ กใช้ สิ ท ธิ ห รื อ แปลงสภาพ กิ จ การจะมี อ านาจใน
การออกเสียงมากขึ้นหรือลดอานาจในการออกเสียงของบุคคลอื่ น สาหรับการประเมินว่ากิจการมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสาคัญต่อกิจการที่ ลงทุนหรือไม่ กิจการต้ องพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในปัจจุบัน
รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่ เป็ นไปได้ ซงกิ
ึ่ จการอื่ นถืออยู่ด้วย
ส่วนได้ เสียของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าจะถูกพิจารณาเฉพาะส่วนได้ เสียในความเป็ น
เจ้ าของที่ มีอยู่ ณ ปั จจุบันเท่านั้น และจะไม่รวมความเป็ นไปได้ ที่จะใช้ สิทธิหรือแปลงสิทธิทมีี่ ในการออก
เสียงที่ เป็ นไปได้ หรือที่ มีในตราสารอนุพันธ์อนื่ ๆ ยกเว้ นในบางสถานการณ์ ที่ โดยเนื้อหาสาระกิจการมีความ
เป็ นเจ้ าของแล้ ว เนื่ องจากมีรายการที่ ทาให้ กิจการได้ รับผลตอบแทนจากความเป็ นเจ้ าของแล้ วในปัจจุบัน
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ส่วนที่ จะแบ่งให้ แก่กิจการจะคานวณโดยคานึงถึงสิทธิในการออกเสียงที่ เป็ นไปได้ และตราสารอนุพันธ์อนื่ ที่
ทาให้ กจิ การได้ รับผลตอบแทนในปัจจุบัน
ตัวอย่างที่ 2 สิทธิในการออกเสียงที่ เป็ นไปได้
บริษัท ก และบริษัท ข มีเงินลงทุนในบริษัท ค โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุ้นเพิ่ มเติมในบริษัท ค โดยสรุปได้ ดังนี้
- บริษัท ก มีสด
ั ส่วนในการถือหุ้นทั้งหมดร้ อยละ 20 และถือใบสาคัญแสดงสิทธิซ้ อื หุ้นร้ อยละ 10
- บริษัท ข มีสด
ั ส่วนในการถือหุ้นทั้งหมดร้ อยละ 80 และถือใบสาคัญแสดงสิทธิซ้ อื หุ้นร้ อยละ 40
ทั้งนี้แม้ ว่าบริษัท ก และบริษัท ข จะยังไม่ได้ ใช้ ใบสาคัญแสดงสิทธิซ้ ือหุ้น ดังกล่าว ทั้งบริษัท ก และ
บริษัท ข ก็จะมีสิทธิได้ รับเงินปันผลจากการถือใบสาคัญแสดงสิทธิถือหุ้นด้ วยในอัตราเดียวกันกับ
หุ้นที่ บริษัทถือ ดังนั้นบริษัท ก ต้ องพิจารณาสัดส่วนของส่วนได้ เสียโดยรวมสัดส่วนของจานวนหุ้นที่
ถื อ และใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ซ้ ื อหุ้ น โดยมี สั ด ส่ ว นของส่ ว นได้ เสี ย เท่ า กั บ ร้ อยละ 20
[(20+10)/(100+50)]
วิธีส่วนได้เสีย
วิธสี ่วนได้ เสีย กาหนดให้ ผ้ ลู งทุนบันทึกเงินลงทุนดังต่อไปนี้
1. เงินลงทุน เมื่ อเริ่ มแรกด้ วยราคาทุน ในกรณีที่ซื้อเงิน ลงทุน กิจการต้ องรับรู้ผลต่า งระหว่ า ง
ต้ นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่ ระบุได้ เฉพาะส่วนที่ เป็ น
ของกิจการดังนี้
-

-

ค่าความนิยมที่ เกี่ ยวข้ องให้ รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีเงินลงทุน ไม่อนุญาตให้ ต้งั บัญชี ค่า
ความนิยมและตัดจาหน่ายค่าความนิยมนั้น
ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมที่ สูงกว่าต้ นทุนของเงินลงทุน ให้ ถือเป็ นรายได้ ในการรับรู้
ส่วนแบ่งผลกาไรขาดทุนในงวดที่ มีการซื้อเงินลงทุน

2. หลังจากนั้นให้ ปรับ ปรุงด้ วยการเปลี่ ยนแปลงในส่วนแบ่ งของผู้ลงทุนในสิน ทรัพย์สุท ธิข อง
ผู้ได้ รับการลงทุน กาไรหรือขาดทุนของผู้ลงทุนจะรวมเอาส่วนแบ่งในกาไรหรือขาดทุนของ ผู้
ได้ รับการลงทุนเข้ าไว้ ด้วย และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นของผู้ลงทุนก็จะรวมส่วนแบ่งในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นของผู้ได้ รับการลงทุนเข้ าไว้ ด้วยเช่ น กัน นอกจากนี้ สาหรับส่วนทุน หรื อ
เงินปันผลที่ ได้ รับจากผู้ได้ รับการลงทุนต้ องนาไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น โดย
สามารถสรุปได้ ดังนี้
มูลค่าตาม
บัญชี

=

เงินลงทุน
เริ่ มแรก

+

ส่วนแบ่งกาไรหรือ
ขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่ น (ถ้ ามี)

เงินปันผลรับ

-
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ตัวอย่างที่ 3 การบันทึกบัญชีตามวิธสี ่วนได้ เสียในบริษัทร่วม
ณ วันที่ 1 มกราคม 25X0 บริษัท ลงทุน จากัด ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ร่วม จากัด
เป็ นจานวนเงิน 3,000,000 บาท โดยมีสัดส่วนส่วนได้ เสียอยู่ทรี่ ้ อยละ 30 ทั้งนี้เงินลงทุนดังกล่าว
รวมค่าความนิยม 500,000 บาท ซึ่ งบริษัทมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสาคัญและได้ จัดประเภทเป็ น เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม ในระหว่างปี 25X0 บริษัท ร่วม จากัดมีรายละเอียดดังนี้
▪ กาไรสาหรับปี 25X0 จานวน 1,000,000 บาท
▪ บริษัท ร่วม จากัด รับรู้กาไรจากการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ที่ รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นสาหรับปี 25X0 เป็ นจานวน 50,000 บาท
▪ ประกาศจ่ายปันผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 25X0 เป็ นจานวน 200,000 บาท
การบันทึกบัญชีในปี 25X0 เป็ นดังนี้
1 ม.ค. 25X0 เดบิต เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เครดิต เงินสด
(บันทึกเงินลงทุนเริ่ มแรก)

3,000,000 บาท
3,000,000 บาท

31 ธ.ค. 25X0 เดบิต เงินลงทุนในบริษัทร่วม
300,000 บาท
เครดิต ส่วนแบ่งกาไรในบริษัทร่วม
300,000 บาท
(บันทึกส่วนแบ่งกาไรของบริษัทร่วมร้ อยละ 30 ของ 1,000,000 บาท)
31 ธ.ค. 25X0 เดบิต เงินลงทุนในบริษัทร่วม
15,000 บาท
เครดิต ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
ในบริษัทร่วม
15,000 บาท
(บันทึกส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นร้ อยละ 30 ของ 50,000 บาท)
เดบิต เงินสด
60,000 บาท
เครดิต เงินลงทุนในบริษัทร่วม
60,000 บาท
(บันทึกเงินปันผลร้ อยละ 30 ของ 200,000 บาท)
การนาวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ
ขั้นตอนส่วนใหญ่ในการนาวิธสี ่วนได้ เสียมาปฏิบัติคล้ ายกับขั้นตอนในการจัดทางบการเงินรวมซึ่ ง
กาหนดไว้ ใน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม หากผู้ลงทุนมีกาไรและ
ขาดทุนที่ เป็ นผลจากรายการระหว่างผู้ลงทุนและบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า ตัวอย่างเช่น
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รายการขาขึ้น (Upstream)

รายการขาลง (Downstream)

ผู้ลงทุน

ผู้ลงทุน

บริษัทร่วมหรือ
การร่วมค้ า

บริษัทร่วมหรือ
การร่วมค้ า

กาไรและขาดทุนดังกล่าวจะถูกรับรู้ในงบการเงินเฉพาะส่วนได้ เสียของผู้ลงทุนอื่ นที่ ไม่เกี่ ยวข้ องกับ
กิจการเท่านั้น ส่วนได้ เสียที่ เป็ นของผู้ลงทุนในกาไรหรือขาดทุนของบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าที่ เกิดจาก
รายการระหว่างกันนี้จะถูกตัดออก ถ้ ามีการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทซี่ ้ อื สาหรับรายการขาขึ้นให้ รับรู้ผลขาดทุน
ตามส่วนได้ เสียของผู้ลงทุน แต่ถ้ามีการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทขี่ ายสาหรับรายการขาลงให้ รับรู้ผลขาดทุนทั้ง
จานวน
ตัวอย่างที่ 4 การตัดรายการขาลง (Downstream)
จากตั ว อย่ า งที่ 3 ในระหว่ า งปี 25X0 บริ ษั ท ลงทุ น จ ากั ด ขายสิ น ค้ า คงเหลื อ ให้ แ ก่
บริษัท ร่วม จากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้ จากการขายสินค้ า
ต้ นทุนสินค้ าขาย
กาไรจากการขายสินค้ า

1,000,000 บาท
800,000 บาท
200,000 บาท

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 25X0 บริษัท ร่วม จากัดมีสินค้ าคงเหลือที่ ยังไม่ได้ ขายจานวนร้ อยละ 40 ของ
สินค้ าที่ ซ้ อื มาจากบริษัท ลงทุน จากัด
การบันทึกบัญชีในปี 25X0 เป็ นดังนี้
31 ธ.ค. 25X0 เดบิต รายได้ จากการขายสินค้ า 120,000 บาท (1,000,000 x 40% x 30%)
เครดิต ต้ นทุนสินค้ าขาย
96,000 บาท (800,000 x 40% x 30%)
เครดิต เงินลงทุนในบริษัทร่วม 24,000 บาท (200,000 x 40% x 30%)
(บันทึกตัดรายการบัญชีกาไรที่ ยังไม่เกิดขึ้น)
ตัวอย่างที่ 5 การตัดรายการขาขึ้น (Upstream)
จากตัวอย่างที่ 3 ในระหว่างปี 25X0 บริษัท ร่วม จากัด ขายสินค้ าคงเหลือให้ แก่บริ ษัท
ลงทุน จากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้ จากการขายสินค้ า

200,000 บาท
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ต้ นทุนสินค้ าขาย
กาไรจากการขายสินค้ า

150,000 บาท
50,000 บาท

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 25X0 บริษัท ลงทุน จากัดมีสินค้ าคงเหลือที่ ยังไม่ได้ ขายจานวนร้ อยละ 20 ของ
สินค้ าที่ ซ้ อื มาจากบริษัท ร่วม จากัด
การบันทึกบัญชีในปี 25X0 เป็ นดังนี้
31 ธ.ค. 25X0 เดบิต ส่วนแบ่งกาไรในบริษัทร่วม
3,000 บาท
เครดิต เงินลงทุนในบริษัทร่วม
3,000 บาท
(บันทึกตัดรายการบัญชีกาไรที่ ยังไม่เกิดขึ้น 50,000 x 20% x 30%)
หากส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ ามีจานวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้ เสีย
ของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ านั้น กิจการต้ องหยุดรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่ เกินกว่าส่วนได้ เสีย
ของตนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ านั้นเมื่ อส่วนได้ เสียของกิจการมีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ ว กิจการจะ
รับรู้ขาดทุนเพิ่ มเติมเป็ นหนี้สินก็ต่อเมื่ อมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพันจากการอนุมานหรือ
ได้ จ่ายเงินเพื่ อชาระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าไปแล้ ว
ในการนาวิธสี ่วนได้ เสียมาปฏิบัติ กิจการต้ องใช้ งบการเงินล่าสุดของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า หาก
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกิจการและบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าแตกต่างกัน ให้ บริษัทร่วมหรือการ
ร่วมค้ าจัดทางบการเงินให้ มีวันที่ เดียวกับวันที่ ในงบการเงินของกิจการเพื่ อการใช้ ประโยชน์ของกิจการ หาก
ไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ กิจการต้ องปรับปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญที่
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม งบการเงินของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าและกิจการจะมีวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
แตกต่างกันได้ ไม่เกินกว่า 3 เดือน
นอกจากนี้หากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าใช้ นโยบายการบัญชีทแี่ ตกต่างกัน จะต้ องทาการปรับปรุง
ให้ เป็ นนโยบายการบัญชีเดียวกันก่อนนาวิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติ ยกเว้ นกิจการซึ่ งไม่ได้ เป็ นกิจการที่ ดาเนิน
ธุรกิจด้ านการลงทุนมีส่วนได้ เสี ยในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า ที่ เป็ นกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน
กิจการดังกล่าวอาจจะใช้ วิธีส่วนได้ เสียโดยยังคงการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมที่ บริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
นั้นๆใช้ อยู่สาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ านั้นๆได้
ตัวอย่างที่ 6 เช่น บริษัท A (ซึ่ งไม่ได้ เป็ นกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน) มีส่วนได้ เสียในบริษัทร่วม B
(ซึ่ งเป็ นกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน) และ บริษัทร่วม B รับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อย C และ บริษัท
ร่วม D ด้ วยวิธมี ูลค่ายุติธรรม บริษัท A ไม่จาเป็ นต้ องปรับปรุงนโยบายการบัญชีในการรับรู้ส่วนได้ เสียในเงิน
ลงทุนของบริษัท B ให้ เป็ นเช่นเดียวกับบริษัท A เนื่ องจากบริษัท B เป็ นกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน
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บริษัท A
บริษัทร่วม B
(IE)
บริษัทย่อย C
บริษัทร่วม D

การนาสินทรัพย์ที่ไม่เป็ นตัวเงินไปแลกกับส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้า
การนาสินทรัพย์ทไี่ ม่เป็ นตัวเงินไปแลกกับส่วนได้ เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า กาไรและขาดทุน
จะถูกรับรู้เฉพาะส่วนได้ เสียของผู้ลงทุนอื่ นที่ ไม่ เกี่ ยวข้ องกับกิจการเว้ นแต่รายการนั้นขาดเนื้อหา เชิง
พาณิชย์ตามที่ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 25 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
ในกรณีทเี่ ป็ นรายการขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ กาไรหรือขาดทุนจากรายการนั้นจะถือว่ายังไม่เกิดขึ้นและไม่ให้
รับรู้ โดยกาไรหรือขาดทุนนี้จะถูกตัดรายการออกกับเงินลงทุนที่ รับรู้ตามวิธีส่วนได้ เสีย ในกรณีกิจการยัง
ได้ รับสินทรัพย์ทเี่ ป็ นตัวเงินหรือที่ ไม่เป็ นตัวเงิน นอกเหนือจากส่วนได้ เสียในกิจการ กิจการต้ องรับรู้ในกาไร
หรือขาดทุนเต็มจานวนจากส่วนของกาไรหรือขาดทุนที่ เกิดจากการนาสินทรัพย์ทไี่ ม่เป็ นตัวเงินไปให้ สาหรับ
สินทรัพย์ทเี่ ป็ นตัวเงินหรือไม่เป็ นตัวเงินที่ ได้ รับมา
ตัวอย่างที่ 7 การนาสินทรัพย์ทไี่ ม่เป็ นตัวเงินไปแลกกับส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
ณ วันที่ 1 ม.ค. 25X0 บริษัท ก จากัด และบริษัท ข จากัดได้ นาสินทรัพย์ทไม่
ี่ เป็ นตัวเงินไปร่วม
ลงทุนในการร่วมค้ า โดยมีรายละเอียดดังนี้
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัท ก จากัด
600,000 บาท
1,000,000 บาท
ร้ อยละ 50

บริษัท ข จากัด
800,000 บาท
1,000,000 บาท
ร้ อยละ 50

การบันทึกบัญชีสาหรับบริษัท ก จากัด เป็ นดังนี้
1 ม.ค. 25X0 เดบิต เงินลงทุนในการร่วมค้ า
1,000,000 บาท
เครดิต สินทรัพย์ทไี่ ม่เป็ นตัวเงิน
600,000 บาท
เครดิต กาไร (รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน) 400,000 บาท
(บันทึกการนาสินทรัพย์ทไี่ ม่เป็ นตัวเงินไปแลกกับส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า)
1 ม.ค. 25X0 เดบิต กาไร (รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน) 200,000 บาท
เครดิต เงินลงทุนในการร่วมค้ า
200,000 บาท
(บันทึกตัดรายการร้ อยละ 50 ของกาไรจากการนาสินทรัพย์ทไี่ ม่เป็ นตัวเงินไปแลกกับส่วนได้ เสีย
ในการร่วมค้ า)
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ตัวอย่างที่ 8 ส่วนได้ เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
กิจการมีส่วนได้ เสียในบริษัทร่วมทั้งสิ้น 3 ประเภท ดังนี้
1. หุ้ น สามั ญ - 40% ของหุ้ น ที่ ออกจ าหน่ า ยและช าระแล้ ว ซึ่ งบั น ทึก บั ญ ชี ด้ ว ยวิ ธีส่ ว นได้ เ สีย
2. หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นบุริมสิทธิชนิ ดไม่ สะสม ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งของเงิน ลงทุน สุทธิในบริ ษั ทร่ วม
กิ จ ก า ร วั ด มู ล ค่ า หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ด้ ว ย มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร ร ม ผ่ า น ก า ไ ร ข า ด ทุ น ต า ม TFRS 9
3. เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาว - เงินให้ ก้ ูยืมซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุทธิ ในบริษัทร่วม กิจการวัด
มูลค่าเงินให้ ก้ ูยืมด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย เงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย 5% ซึ่ งเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
ที่ แท้จริง และมีกาหนดชาระดอกเบี้ยเป็ นรายปี
บริษัทร่วมไม่มีห้ ุนบุริมสิทธิชนิดสะสมที่ ถูกจัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ าของ ตัวอย่างนี้สมมติให้ บริษัทร่ วม
ไม่มีการประกาศจ่ายเงินปั นผลสาหรับหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ นอกจากนี้ กิจการไม่มีภาระผูกพันตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุ มานแทนบริษัทร่ วม (ไม่ตอ้ งรับรู ข้ าดทุนเพิ่ ม เมื่อส่วนได้เสียของ
กิจการมีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว)
เงินลงทุนเริ่ มแรกในหุ้นสามัญมีมูลค่า 200 ล้ านบาท หุ้นบุริมสิทธิมีมูลค่า 100 ล้ านบาท และเงินให้ ก้ ูยืม
ระยะยาวมี มู ล ค่ า 100 ล้ า นบาท เงิ น ลงทุ น เริ่ มแรกของกิจการมี มู ล ค่ า เท่ า กับ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสุท ธิ ของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษัทร่วม ณ วันซื้อกิจการ ตามสัดส่วนที่ กจิ การลงทุน
ตารางดังต่อไปนี้สรุปมูลค่าคงเหลือ ณ สิ้นปี ของหุ้นบุริมสิทธิ และเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว (สุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้ อยค่า) เมื่ อถือปฏิบัติตาม TFRS 9 และกาไรขาดทุนของบริษัทร่วมสาหรับแต่ละปี
ณ สิ้นปี ที่
1
2
3
4

มูลค่ายุติธรรม
หุ้นบุริมสิทธิ
110
90
50
40

ราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาว
90
70
50
50

(หน่วย: ล้ านบาท)
กาไร (ขาดทุน)
บริษัทร่วม
50
(200)
(500)
(150)

การรับรู้รายการในแต่ละปี เป็ นดังต่อไปนี้ (หน่วย: ล้ านบาท)
ปี ที่ 1
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว
เงินสด

200
100
100
400

บันทึกเงินลงทุนเริ่มแรกในบริษัทร่วม
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เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
กาไรหรือขาดทุน

10
10

รับรูก้ าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหุน้ บุริมสิทธิ (110-100)

กาไรหรือขาดทุน
ค่าเผื่อผลขาดทุน (เงินให้ ก้ ยู ืม)

10
10

รับรูค้ ่าเผือ่ ผลขาดทุนของเงินให้กยู ้ ืมทีเ่ พิ่มขึ้น (90-100)

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
กาไรหรือขาดทุน

20
20

รับรูส้ ่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วม (50*40%)

ณ สิ้นปี ที่ 1 มูลค่าเหลือของเงินลงทุนในหุ้นสามัญ = 220 ล้ านบาท หุ้นบุริมสิทธิ = 110 ล้ านบาท และ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว (สุทธิจากค่าเผื่อการด้ อยค่า) = 90
ปี ที่ 2
กาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ

20
20

รับรูก้ าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหุน้ บุริมสิทธิ (90-110)

กาไรหรือขาดทุน
ค่าเผื่อผลขาดทุน (เงินให้ ก้ ยู ืม)

20
20

รับรูค้ ่าเผือ่ ผลขาดทุนของเงินให้กยู ้ ืมทีเ่ พิ่มขึ้น (70-90)

กาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

80
80

รับรูส้ ่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม (-200*40%)

ณ สิ้นปี ที่ 2 มูลค่าเหลือของเงินลงทุนในหุ้นสามัญ = 140 ล้ านบาท หุ้นบุริมสิทธิ = 90 ล้ านบาท และ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว (สุทธิจากค่าเผื่อการด้ อยค่า) = 70
ปี ที่ 3 กิจการต้ องถือปฏิบัติตาม TFRS 9 สาหรับเงินลงทุนในหุ้นบุริมสิ ทธิและเงินให้ ก้ ูยืมระยะยาว
ก่อนที่ จะถือปฏิบัติตามวิธสี ่วนได้ เสีย (ตามย่อหน้ าที่ 38) สาหรับเงินลงทุนทั้งสองประเภท
ปี ที่ 3
กาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ

40
40

รับรูก้ าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหุน้ บุริมสิทธิ (50-90)

กาไรหรือขาดทุน
ค่าเผื่อผลขาดทุน (เงินให้ ก้ ยู ืม)

20
20

รับรูค้ ่าเผือ่ ผลขาดทุนของเงินให้กยู ้ ืมทีเ่ พิ่มขึ้น (70-90)
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กาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
เงินลงทุนในหุ้มบุริมสิทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว

200
140
50
10

รับรูส้ ่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม (-500*40%) สาหรับส่วนทีเ่ กินกว่าเงินลงทุนในหุน้ สามัญจะหักจาก
องค์ประกอบอื่น ๆ ของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมในลาดับทีต่ รงกันข้ามกับลาดับการจ่ายชาระคืน

ณ สิ้นปี ที่ 3 มูลค่าเหลือของเงินลงทุนในหุ้นสามัญ = 0 หุ้นบุริมสิทธิ = 0 และเงินให้ ก้ ูยืมระยะยาว
(สุทธิจากค่าเผื่อการด้ อยค่า) = 40
ปี ที่ 4
กาไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ

10
10

รับรูก้ าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหุน้ บุริมสิทธิ (40-50)

การรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ทาให้ ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
จะเท่า -10 ล้ านบาท ดังนั้น กิจการจึง รับรู้การกลับรายการดังต่อไปนี้ เพื่ อกลับส่วนแบ่งขาดทุนของ
บริษัทร่วมในอดีตที่ ปันส่วนมาให้ เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ (ในปี ที่ 3)
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
กาไรหรือขาดทุน

10
10

กลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนในอดีตทีป่ ันส่วนมาให้เงินลงทุนในหุน้ บุริมสิทธิ

กิจการจะจากัดการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมไว้ ที่ 40 ล้ านบาท (จากส่วนแบ่งขาดทุนสาหรับปี
ที่ 4 จานวน -60 ล้ านบาท (-150*40%)) เนื่ องจากมูลค่าคงเหลือของส่วนได้ เสียในบริษัทร่ วมจะ
เท่ากับศูนย์ ดังนั้นกิจการจึงรับรู้รายการดังนี้
กาไรหรือขาดทุน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว

40
40

รับรูส้ ่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม

ณ สิ้นปี ที่ 4 มูลค่าคงเหลือของส่วนได้ เสียของกิจการในบริษัทร่วมจะมีค่าเท่ากับศูนย์ และมีส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากบริษัทร่วมที่ ยังไม่รับรู้เป็ นจานวนทั้งสิ้น 30 ล้ านบาท (จากส่วนแบ่งขาดทุนในปี ที่ 4 จานวน
20 ล้านบาท และส่วนของหุน้ บุริมสิทธิทีก่ ลับรายการ 10 ล้านบาท) ซึ่ งกิจการจะเริ่ มบันทึกส่วนแบ่ง
กาไรของตนอีกครั้งหลังจากที่ ส่วนแบ่งกาไรมีจานวนเท่ากับส่วนแบ่งขาดทุนที่ กิจการยังไม่ได้ นามารับรู้
ดังกล่าว
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การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้ นแต่ได้ ถูกจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือ
ไว้ เพื่ อขายและการดาเนินงานที่ ยกเลิก หากมีการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าบางส่วน
เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้ เพื่ อขาย และมีเงินลงทุนส่วนที่ เหลือซึ่ งไม่ได้ ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้ เพื่ อขาย ให้ กิจการบันทึกบัญชีสาหรับเงินลงทุนส่วนที่ เหลือดังกล่าวตามวิธีส่วนได้ เสีย
จนกว่าส่วนของเงินลงทุนที่ ถือไว้ เพื่ อขายได้ ถูกจาหน่ายออกไปจริง หลังจากนั้นให้ กจิ การบันทึกบัญชีสาหรับ
เงินลงทุนที่ เหลืออยู่ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน เว้ นแต่ส่วนของเงินลงทุนที่ เหลืออยู่ยังคงถือเป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือ
การร่วมค้ าซึ่ งในกรณีน้ กี จิ การต้ องใช้ วิธสี ่วนได้ เสีย
หากเงินลงทุนหรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าซึ่ งเดิมเคยถูกจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขายไม่เข้ าเกณฑ์ทจี่ ะถูกจัดประเภทไว้ เช่นนั้นอีกต่อไปแล้ ว ให้ รับรู้เงินลงทุนนั้นตามวิธี
ส่วนได้ เสียย้ อนหลังไปยังวันที่ เงินลงทุนนั้นถูกจัดประเภทเป็ นถือไว้ เพื่ อขาย
การเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย
กิจการต้ องเลิกใช้ วิธีส่วนได้ เสียนับจากวันที่ เงินลงทุนของกิจการไม่เป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือ
การร่วมค้ าดังนี้
- เมื่ อเงินลงทุนได้ เปลี่ ยนเป็ นบริษัทย่ อย กิจการต้ องใช้ วิธีการบัญชีสาหรับเงินลงทุนตามที่ กาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม
- ถ้ าส่วนได้ เสียที่ เหลืออยู่ ในบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าเดิม เป็ นสินทรั พย์ทางการเงิน กิจการจะต้ อง
วัดมูลค่าของส่วนได้ เสียที่ เหลืออยู่น้ ีด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และจะต้ องรับรู้กาไรขาดทุนที่ เกิดจากผลต่างระหว่าง
• มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียที่ เหลืออยู่และผลตอบแทนจากการจาหน่ายและ
• ยอดคงเหลือของเงินลงทุน ณ วันที่ เลิกใช้ วิธีส่วนได้ เสีย
- เมื่ อกิจการเลิกใช้ วิธีส่วนได้ เสีย กิจการจะต้ องบันทึกบัญชีสาหรับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
กับเงินลงทุนนั้นที่ เคยรับรู้ไว้ ด้วยหลักเกณฑ์ทถี่ ูกกาหนดไว้ เช่นเดียวกัน เสมือนว่าผู้ได้ รับการลงทุนได้
ทาการขายสินทรัพย์ หรือหนี้สนิ ที่ เกี่ ยวข้ องนั้นออกไป โดยต้ องจัดประเภทใหม่ในกาไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
หลังจากได้ นาวิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติและรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทร่ วมและการร่วมค้ าแล้ ว กิจการต้ อง
พิจารณาเหตุแห่ งการด้ อยค่า ในการพิจารณาว่ามีหลักฐานที่ เงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมและการร่ วมค้ า
จะต้ องด้ อยค่าหรือไม่ ตัวอย่างของเหตุแห่งการด้ อยค่า เช่น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

• ปัญหาทางการเงินที่ มีนัยสาคัญของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
• การละเมิดสัญญาของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า เช่น การผิดนัดชาระเงิน หรือการหลีกเลี่ ยงการ
ชาระเงิน
• กิจการยินยอมให้ ความช่วยเหลือแก่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า ที่ ปกติแล้ วกิจการจะไม่ยินยอมให้
• มีความเป็ นไปได้ ค่อ นข้ า งมากที่ บริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ า จะเข้ า สู่การล้ มละลายหรื อการปรับ
โครงสร้ างทางการเงินอื่ น
• การหายไปของตลาดที่ มีสภาพคล่องสูงของเงินลงทุนสุทธิอันเนื่ องมาจากปั ญหาทางการเงินของ
บริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
กิจการต้ องนาข้ อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ มาใช้ เพื่ อพิจารณาว่ าจะต้ องรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของส่วนได้ เสียอื่ น ๆ ในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า หากอยู่ภายใต้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุทธิ
สาหรับค่าความนิยม กิจการไม่จาเป็ นต้ องทาการประเมินการด้ อยค่าของค่าความนิยมแยกต่างหาก
แต่ ให้ ทดสอบการด้ อ ยค่ า ของมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ของเงิน ลงทุน ทั้งจ านวนเสมือ นเป็ นสิน ทรั พ ย์ เดี ย วตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่ คาดว่ าจะได้ รับคืน
(จานวนที่ สูงกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้ เทียบกับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย) กับมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุน ซึ่ งถ้ าเกิดการด้ อยค่า ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ รับรู้ต้องไม่ถูกปันส่วนให้ กบั สินทรัพย์ใดๆ
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าต้ องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การ
ด้ อยค่าของสินทรัพย์ เท่าที่ มูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนของเงินลงทุนนั้นเพิ่ มขึ้นในภายหลัง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
กิจการจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่ น
***************
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