เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๐ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๘๔/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๘ (๔/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔๔/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
เรือ่ ง
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า

คํานํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (IAS 28: Investments in Associates and
Joint Ventures (Bound volume 2019 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 14ก และ 45
ช ถึง 45ฎ และตัดย่อหน้ าที่ 41 และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

**คํานํานี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ **
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
เรือ่ ง
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คํานิยาม
อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
วิธีส่วนได้เสีย
การนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ

1
2
3
5
10
16

ข้อยกเว้นทีจ่ ะไม่ตอ้ งนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ
การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
การเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของ
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสีย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

17
20
22
25
26
40

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

44
45

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน

46

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

47
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ประกอบด้ วย ย่อหน้ าที่ 1 ถึง
47 ทุ ก ย่ อ หน้ ามี ค วามสําคั ญ เท่ ากั น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ต้ องอ่ านโดยคํานึ งถึ งข้ อกําหนดของ
กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบาย
การบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ กํ า หนดวิ ธี ก ารบัญ ชี สํ า หรับ เงิ น ลงทุ น ใน
บริษทั ร่ วมและวางข้อกําหนดในการนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิ บตั ิ กบั เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
และการร่วมค้า

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั กิจการทุกกิจการที่เป็ นผูล้ งทุนซึ่งมีการควบคุม
ร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน

คํานิยาม
3

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
บริษัทร่วม

หมายถึง กิจการทีอ่ ยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญของผูล้ งทุน

งบการเงินรวม

หมายถึง งบการเงินของกลุ่มกิจการทีม่ ีการนําเสนอสินทรัพย์ หนี้ สิน
ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดของ
บริ ษ ัทใหญ่ และบริ ษ ทั ย่ อยเสมื อนว่ าเป็ นของหน่ วยงาน
ทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว

วิธีส่วนได้เสีย

หมายถึง เป็ นวิ ธี ก ารทางบัญ ชี ซึ่ ง กํ า หนดให้ ผู ้ล งทุ น บั น ทึ ก
เงินลงทุนเมือ่ เริ่มแรกด้วยราคาทุน และหลังจากนั้นให้
ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงในส่วนแบ่งของผูล้ งทุน
ในสินทรัพย์สุทธิของผูไ้ ด้รบั การลงทุนภายหลังการได้มา

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 84/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

4

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
กํ าไรหรื อ ขาดทุ น ของผู ล้ งทุ น จะรวมเอาส่ วนแบ่ ง ใน
กําไรหรือขาดทุนของผูไ้ ด้รบั การลงทุนเข้าไว้ดว้ ย และ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู ล้ งทุนก็จะรวมเอาส่วน
แบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผูไ้ ด้รบั การลงทุน
เข้าไว้ดว้ ย

4

การร่วมการงาน

หมายถึง การงานซึ่ งบุ ค คลหรือกิ จการตั้งแต่ สองหรือ มากกว่ า
สองรายมีการควบคุมร่วมกัน

การควบคุมร่วม

หมายถึง การร่วมกันควบคุมการงานซึ่งได้ตกลงกันไว้ในสัญญา
ซึ่ งการควบคุมร่ วมจะมีได้ก็ต่อเมื่อการตัด สินใจใดๆ
เกีย่ วกับกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
อย่างเป็ นเอกฉันท์จากผูท้ ี่ร่วมกันควบคุมการงานแล้ว
เท่านั้น

การร่วมค้า

หมายถึง การร่วมการงานซึ่งผูท้ ี่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้น
มีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น

ผูร้ ่วมค้า

หมายถึง ผูเ้ ข้าร่วมในการร่วมค้าซึ่งมีการควบคุมร่วมในการร่วมค้านั้น

อิทธิพลอย่างมี
นัยสําคัญ

หมายถึง อํานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงิ น และการดํ าเนิ น งานของผู ไ้ ด้ร ับ
การลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วม
ในนโยบายดังกล่าว

คํานิยามของคําศัพท์ดังต่อไปนี้ได้ กาํ หนดอยู่ในย่อหน้ าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่ อ ง งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ และในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และถูกใช้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยมีความหมายดังที่
ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
การควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
กลุ่มกิจการ
บริษัทใหญ่
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทย่อย
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อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
5

6

7

8

หากกิจการมีอาํ นาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม (เช่ น โดยผ่ านบริษัทย่ อย)
ในผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 20 ให้ สัน นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า กิจ การมี อิท ธิพ ลอย่ า งมี
นัยสําคัญ ต่ อผู้ ได้ รับการลงทุ น เว้ นแต่ กิจการจะมีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นอย่ างชัดเจนว่ ากรณี
ดังกล่ าวไม่ เป็ นเช่ นนั้น ในทางกลับกันหากกิจการมีอาํ นาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือ
ทางอ้ อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย) ในผู้ได้ รับการลงทุนน้ อยกว่าร้ อยละ 20 ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อน
ว่า กิจ การไม่ม ีอ ทิ ธิพ ลอย่า งมีน ัย สํา คัญ เว้ น แต่จ ะมีห ลัก ฐานที่แ สดงให้ เห็น อย่า งชัด เจนว่า
กิจการมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ได้ รับการลงทุนนั้น การที่ผ้ ูลงทุนรายอื่นถือหุ้นในผู้ได้ รับ
การลงทุนเป็ นจํานวนมากหรือเป็ นส่วนใหญ่ไม่ได้ หมายความว่ากิจการจะไม่สามารถมีอทิ ธิพล
อย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ได้ รับการลงทุนได้
หลั ก ฐานต่ อ ไปนี้ ทางใดทางหนึ่ ง หรื อ มากกว่ า เป็ นตัว อย่ า งที่แ สดงว่ า กิจ การมี อิท ธิพ ลอย่ า ง
มีนัยสําคัญ
6.1
การมี ตั วแทนอยู่ ในคณะกรรมการบริ ษั ทหรื อคณะผู้ บริ หารอื่ นที่ เที ยบเท่ าคณะกรรมการ
บริษัทของผู้ได้ รับการลงทุน
6.2
การมีส่ว นร่ ว มในการกํา หนดนโยบายรวมทั้ง มีส่ว นร่ ว มในการตัด สิน ใจเกี่ย วกับ
เงินปันผลหรือการแบ่งปันส่วนทุนอื่นๆ
6.3
มีรายการระหว่างกิจการกับผู้ได้ รับการลงทุนอย่างเป็ นสาระสําคัญ
6.4
มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับบริหาร หรือ
6.5
มีการให้ ข้อมูลทางเทคนิคที่จาํ เป็ นในการดําเนินงาน
กิจการอาจเป็ นเจ้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้ น (share warrants) สิทธิการซื้อหุ้น (share
call options) ตราสารหนี้หรือตราสารทุน ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรือตราสารอื่นที่
มี ลั ก ษณะใกล้ เคี ย งกัน ที่มี ค วามเป็ นไปได้ ในการใช้ สิท ธิห รื อ การแปลงสภาพซึ่ งหากกิจ การ
เลือกใช้ สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารดังกล่าวแล้ ว กิจการจะมีอาํ นาจออกเสียงในเรื่องนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานมากขึ้น หรือในทํานองเดียวกันเป็ นการลดอํานาจในการออกเสียง
ดังกล่ าวของบุคคลอื่น (กล่าวคือ สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ) ในการประเมินว่ากิจการ
มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ หรื อ ไม่ กิ จ การต้ องพิ จ ารณาถึ ง การมี อ ยู่ แ ละผลกระทบจาก
สิทธิในการออกเสียงที่สามารถเป็ นไปได้ ท่ีกิจการสามารถใช้ สิทธิหรื อแปลงสภาพตราสารนั้ น
ในปั จ จุ บั น รวมถึ งสิ ท ธิ ในการออกเสี ย งที่ เป็ นไปได้ ซึ่ ง กิ จ การอื่ น ถื อ อยู่ ด้ วย ตั ว อย่ า งสิ ท ธิ
ในการออกเสี ย งที่ เป็ นไปได้ ที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ห รื อ แปลงสภาพตราสารได้ ในปั จ จุ บั น
ตั วอย่ างเช่ น ในกรณี ท่ีต ราสารนั้ น ยังไม่ สามารถใช้ สิทธิหรื อ แปลงสภาพได้ จนกว่ าจะถึงวัน ที่
ที่กาํ หนดในอนาคตหรือจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กาํ หนดไว้ ในอนาคต
ในการประเมินว่าสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ นาํ ไปสู่การมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่น้ัน
กิจการจะต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่มี ีอยู่ท้งั หมด (รวมถึงเงื่อนไขของการใช้ สทิ ธิ
ในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ และข้ อตกลงตามสัญญาอื่นไม่ว่าเป็ นการพิจารณารายสัญญาหรือทุก
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9

สัญญารวมกัน) ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ซึ่งข้ อเท็จจริงและสถานการณ์
ข้ างต้ นไม่ครอบคลุมถึงความตั้งใจของผู้บริหารและความสามารถทางการเงินของกิจการที่จะใช้
สิทธิหรือแปลงสภาพสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ดังกล่าว
กิจการจะสูญเสียการมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือผู้ได้ รับการลงทุนเมื่อกิจการสูญเสียอํานาจ
ในการเข้ าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของผู้ได้ รับ
การลงทุน การสูญเสียการมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญสามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ในระดับของความเป็ นเจ้ าของในผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ ตัวอย่างของกรณีน้ ีคือการที่บริษัทร่วม
อยู่ภายใต้ การควบคุมของรัฐบาล ศาล ผู้ดาํ เนินการตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ หรือหน่วยงานกํากับ
ดูแล รวมทั้งกรณีท่เี กิดจากผลของข้ อตกลงตามสัญญา

วิธีส่วนได้เสีย
10

11

12

ตามวิธสี ่วนได้ เสีย ผู้ลงทุนต้ องรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าเมื่อเริ่มแรกด้ วย
ราคาทุน มูลค่ าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้ มาด้ วยส่วนแบ่ ง
กําไรหรือขาดทุนของผู้ได้ รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผ้ ูลงทุนมีส่วนได้ เสียอยู่ โดยผู้ลงทุนต้ องรับรู้
ส่วนแบ่ งกําไรหรือขาดทุ นของผู้ ได้ รับการลงทุ นตามสัดส่วนที่ผ้ ู ลงทุนมีส่วนได้ เสียในกําไรหรื อ
ขาดทุนของผู้ลงทุน ส่วนทุนหรือเงินปั นผลที่ได้ รับจากผู้ได้ รับการลงทุนต้ องนําไปหักจากมูลค่ า
ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนไปตาม
สัดส่ วนของผู้ ลงทุ น ในกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จอื่น ของผู้ ได้ รับ การลงทุ น ที่เปลี่ ยนแปลงไป เช่ น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงิน ผู้ลงทุนต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ตามสัดส่วนที่ผ้ ูลงทุนมีส่วนได้ เสียในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน)
การรั บ รู้ รายได้ ตามเกณฑ์ เงิ น ปั น ผลรั บ อาจไม่ ใ ช่ เป็ นวิ ธี ท่ี เหมาะสมสํา หรั บ การวั ด มู ล ค่ า
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ รับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ าเนื่องจากเงินปันผลรับนั้น
อาจมี ค วามสัม พั น ธ์น้ อ ยมากกับ ผลประกอบการของบริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ การร่ ว มค้ า จากการที่
ผู้ลงทุนมีการควบคุมร่ วมใน หรือมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุนจึงมี
ส่วนได้ เสียในผลประกอบการของบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ านั้นๆ ซึ่งจะก่อให้ เกิดผลตอบแทน
จากการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรรับรู้ส่วนได้ เสียดังกล่าวโดยการนําส่วนแบ่งในผลกําไรหรือ
ขาดทุนในผู้ได้ รับการลงทุนรวมไว้ ในงบการเงินของตนด้ วย การปฏิบัติตามวิธีส่วนได้ เสียจึงเป็ น
การให้ ข้อ มู ล ที่เป็ นประโยชน์ ม ากขึ้น เกี่ยวกับ สิน ทรั พ ย์ สุท ธิแ ละกําไรหรื อ ขาดทุ น ที่เป็ นของ
ผู้ลงทุน
ในกรณี ท่ีมี สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ หรื อมี ตราสารอนุ พั นธ์อ่ืนที่มี สิทธิในการออกเสียง
ที่เป็ นไปได้ ส่วนได้ เสียของกิจการในบริษัทร่ วมหรือการร่วมค้ าจะถูกพิจารณาเฉพาะส่วนได้ เสียใน
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13

14

14ก

15

ความเป็ นเจ้ าของที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันเท่านั้น และจะไม่รวมความเป็ นไปได้ ท่จี ะใช้ สทิ ธิหรือแปลงสิทธิ
ที่มีในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ หรือที่มีในตราสารอนุพันธ์อ่นื ๆ เว้ นแต่ท่รี ะบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 13
ในบางสถานการณ์ โดยเนื้อหาสาระกิจการมีความเป็ นเจ้ าของในผู้ได้ รับการลงทุนแล้ ว เนื่องจากมี
รายการที่ ท ําให้ กิจการเข้ าถึ งผลตอบแทนจากส่ วนได้ เสี ยในความเป็ นเจ้ าของแล้ วในปั จจุ บั น
ในสถานการณ์ดังกล่าวส่วนที่จะแบ่งให้ แก่กจิ การจะกําหนดโดยคํานึงถึงการใช้ สทิ ธิในการออกเสียง
ที่เป็ นไปได้ ในที่สดุ และตราสารอนุพันธ์อ่นื ที่ทาํ ให้ กจิ การเข้ าถึงผลตอบแทนในปัจจุบันด้ วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื ่องมื อทางการเงิ น ไม่ ให้ นํามาใช้ ปฏิบัติกับ
ส่ วนได้ เสียในบริ ษั ทร่ วมและการร่ วมค้ าซึ่ งบั นทึ กบั ญ ชี ด้ วยวิ ธีส่ วนได้ เสียในกรณี ท่ีเครื่ องมื อ
ทางการเงินมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ เป็ นองค์ประกอบและโดยเนื้อหาสาระทําให้ เข้ าถึง
ผลตอบแทนจากส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในเงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าแล้ วใน
ปั จจุ บั น เครื่ องมื อทางการเงิ น นั้ น ไม่ อ ยู่ ใ นขอบข่ า ยของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน ในกรณีอ่นื ให้ รับรู้เครื่องมือทางการเงินที่ประกอบด้ วยสิทธิ
ในการออกเสีย งที่เป็ นไปได้ ในบริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้ าตามหลั ก เกณฑ์ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน
กิจการยังคงต้ องนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน มาใช้
กับเครื่องมือทางการเงินอื่นในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ าซึ่งไม่ได้ บันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้ เสีย
ซึ่งรวมถึงส่วนได้ เสียระยะยาวซึ่งโดยเนื้อหาแล้ วถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้ านั้น (ดูย่อหน้ าที่ 38) กิจการต้ องนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 มาใช้ กับส่วนได้ เสียระยะยาวดังกล่าวก่อนที่จะปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 38 และย่อหน้ าที่
40 ถึง 43 ของมาตรฐานฉบับนี้ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
กิจการต้ องไม่คาํ นึงถึงรายการปรับปรุงใด ๆ ของมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้ เสียระยะยาวซึ่งเกิด
จากการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้
เว้ นแต่ กรณีท่ีเงินลงทุนหรือส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าได้ ถูกจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก ต้ องจัดประเภทเงินลงทุนหรือส่วนได้ เสียของเงินลงทุนที่
เหลืออยู่เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

การนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ
16

กิจการที่มีการควบคุมร่ วมในหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือผู้ได้ รับการลงทุนต้ องบันทึก
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่ วม หรือการร่ วมค้ าโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียยกเว้ นในกรณีท่ีเงินลงทุนมี
ลักษณะเข้ าข้ อยกเว้ นตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 17 ถึง 19
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ข้อยกเว้นทีจ่ ะไม่ตอ้ งนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ
17

18

19

กิจการไม่ จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติต ามวิธีส่วนได้ เสียสําหรับ เงินลงทุ นในบริ ษั ทร่ วมหรือการร่ วมค้ า
หากกิจการเป็ นบริษัทใหญ่ท่ไี ด้ รับการยกเว้ นให้ ไม่ต้องจัดทํางบการเงินรวมตามข้ อยกเว้ นที่ระบุ
ไว้ ในย่อหน้ าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม หรือ
เมื่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ทุกข้ อ
17.1 กิจการมีฐานะเป็ นบริษัทย่อยซึ่งถูกกิจการอื่นเป็ นเจ้ าของทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่
ผู้ถือหุ้นอื่นของกิจการรวมทั้งผู้ถือหุ้ นที่ไม่ มีสิทธิออกเสียงได้ รับทราบและไม่คัดค้ าน
ต่อการที่ผ้ ูลงทุนจะไม่นาํ วิธสี ่วนได้ เสียมาปฏิบัติ
17.2 ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการไม่มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ไม่ว่าจะเป็ น
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่ างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งตลาดในท้ องถิ่นและในภูมิภาค)
17.3 กิจการไม่ ได้ นําส่ งหรื ออยู่ ในกระบวนการของการนําส่งงบการเงิน ของกิจการให้ แก่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกํากับดูแลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์
ในการออกขายตราสารใดๆ ในตลาดสาธารณะ
17.4 บริษัทใหญ่ ในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ ในลําดับระหว่ างกลางของกิจการได้ จัดทํา
งบการเงินเผยแพร่ เพื่ อประโยชน์ ต่ อสาธารณะซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และงบการเงินนั้นได้ มีการนําบริษัทย่ อยมารวมหรือวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนแล้ วตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าถือโดยกิจการหรือถือโดยทางอ้ อมผ่านกิจการ
ซึ่งเป็ นกิจการร่ วมลงทุ น (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์
(unit trust) หรื อกิจการที่มี ลักษณะคล้ ายคลึงกันรวมถึงกองทุ นประกันภั ยแบบควบการลงทุ น
(investment-linked insurance funds) กิจการเหล่านี้อาจจะเลือกวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่ าวโดย
วิธีมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ านกําไรหรื อ ขาดทุ น ตามที่ก ํา หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินได้ โดยกิจการต้ องเลือกวิธกี ารนี้ในแต่ละบริษัทร่วมหรือการ
ร่วมค้ า ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
ในกรณีท่กี ิจการมีเงินลงทุนในบริษัทร่ วมโดยที่ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนนั้นถือโดยทางอ้ อมผ่ าน
กิจการร่วมลงทุน (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit
trust) หรื อ กิ จ การที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น รวมถึ ง กองทุ น ประกั น ภั ย แบบควบการลงทุ น
(investment-linked insurance funds) กิจการอาจเลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมส่วนนั้น
ด้ วยวิธีมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ านกําไรหรือขาดทุนตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ โดยไม่คาํ นึงว่ากิจการร่วมลงทุน
(venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) หรือกิจการ
ที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายคลึ งกั น รวมถึ งกองทุ น ประกั น ภั ย แบบควบการลงทุ น (investment-linked

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 84/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

9

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
insurance funds) นั้นจะมีอิทธิพลอย่ างมีนัยสําคัญเหนือเงินลงทุนส่วนนั้นหรือไม่ หากกิจการ
เลือกที่จะใช้ วิธกี ารบัญชีน้ ีแล้ ว กิจการต้ องใช้ วิธสี ่วนได้ เสียสําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือในบริษัท
ร่ ว มที่ ไ ม่ ไ ด้ ถื อ ผ่ านกิ จการร่ วมลงทุ น (venture capital organization) กองทุ นรวม (mutual fund)
กองทรัสต์ (unit trust) หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบ
การลงทุน (investment-linked insurance funds)
การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
20

21

กิจการต้ องนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก มาใช้ กบั เงินลงทุน หรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
หรื อ การร่ ว มค้ า ที่ เข้ า เกณฑ์ ก ารจั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ถื อ ไว้ เพื่ อ ขาย สํา หรั บ ส่ ว นของ
เงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าที่เหลือซึ่งไม่ ได้ ถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ีถือไว้ เพื่อ
ขายต้ องบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้ เสียจนกว่าส่วนของเงินลงทุนที่ถือไว้ เพื่อขายได้ ถูกจําหน่ าย
ออกไปจริง ภายหลังจากที่จาํ หน่ายเงินลงทุนออกไปจริงแล้ ว กิจการต้ องบันทึกบัญชีสาํ หรับเงิน
ลงทุนที่เหลืออยู่ในบริษัทร่วมหรือการร่ วมค้ าตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน เว้ นแต่ส่วนของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ยังคงถือเป็ นเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าซึ่งในกรณีน้ ีกจิ การต้ องใช้ วิธสี ่วนได้ เสีย
ในกรณีท่เี งินลงทุนหรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าซึ่งเดิมเคยถูกจัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายไม่เข้ าเกณฑ์ท่จี ะถูกจัดประเภทไว้ เช่นนั้นอีกต่อไปแล้ ว กิจการต้ อง
รับรู้เงินลงทุนนั้ นตามวิธีส่วนได้ เสียย้ อนหลังไปยังวันที่เงินลงทุ นนั้นถูกจัดประเภทเป็ นถือไว้
เพื่อขาย งบการเงินของงวดหลังจากการจัดประเภทสินทรัพย์เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขายต้ อง
ถูกปรับปรุงด้ วย
การเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย

22

กิจการต้องเลิกใช้วิธีส่วนได้เสียนับจากวันที่เงินลงทุนของกิจการไม่เป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
หรือการร่วมค้าดังนี้
22.1 ถ้าเงินลงทุนได้เปลี่ยนเป็ นบริษทั ย่อย กิจการต้องใช้วิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุน
ตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุ รกิจ
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรือ่ ง งบการเงินรวม
22.2 ถ้าส่วนได้เสียที่เหลืออยู่ในบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้าเดิมเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน
กิจการต้องวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่เหลืออยู่นี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ของส่ วนได้ เสี ยที่ เหลื ออยู่ นี้ ต้ องถื อเป็ นมู ลค่ ายุ ติ ธรรมสํ าหรั บ การวั ด มู ลค่ า
เมือ่ เริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และกิจการต้องรับรู ใ้ นกําไรหรือขาดทุนของผลต่ าง
ระหว่าง
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23

24

22.2.1 มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของส่ วนได้เสี ยที่ เหลื ออยู่ และผลตอบแทนรับใดๆ จาก
ส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้าทีถ่ ูกจํ าหน่ายออกไป และ
22.2.2 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันทีเ่ ลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย
22.3 เมื่ อ กิ จ การเลิ ก ใช้วิ ธี ส่ ว นได้เสี ย กิ จ การต้อ งบัน ทึ ก บัญ ชี สํ า หรับ กํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนนั้นที่เคยรับรูไ้ ว้ดว้ ยหลักเกณฑ์ที่ถูกกําหนดไว้
เช่ นเดียวกัน เสมือนว่าผูไ้ ด้รบั การลงทุนได้ทําการจํ าหน่ายสินทรัพย์ หรือหนี้ สินที่
เกีย่ วข้องนั้นออกไป
ดังนั้น หากกําไรหรือขาดทุนที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยผู้ได้ รับการลงทุนได้ ถูก
จัดประเภทใหม่เป็ นกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจําหน่ ายสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้ อง กิจการ
ต้ อ งจั ด ประเภทกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่รั บ รู้ ใ นส่ ว นของเจ้ า ของใหม่ ใ ห้ อยู่ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น
(เป็ นการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่) เมื่อกิจการเลิกใช้ วิธสี ่วนได้ เสีย ตัวอย่างเช่น หากบริษัท
ร่วมหรือการร่วมค้ ามีผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสมที่เกิดจากการดําเนินงานในต่างประเทศ
และกิจ การได้ เลิ ก ใช้ วิ ธีส่ ว นได้ เสีย กิจ การต้ อ งจั ด ประเภทกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่เกี่ย วข้ อ งกับ
การดําเนินงานต่ างประเทศที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั้นใหม่โดยบันทึกไปยังกําไร
หรือขาดทุน
หากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมได้เปลีย่ นเป็ นเงินลงทุนในการร่วมค้า หรือเงินลงทุนในการร่วมค้า
เปลี่ยนเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม กิจการต้องใช้วิธีส่วนได้เสียต่ อไปโดยไม่ตอ้ งวัดมู ลค่ า
เงินลงทุนทีเ่ หลืออยู่นใหม่
ี้
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของ

25

ถ้ ากิจการที่มีส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าได้ ลดส่วนได้ เสียลง
แต่เงินลงทุนดังกล่ าวยังคงถูกจัดประเภทเป็ นบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าตามลําดับ กิจการต้ อง
จัดประเภทกําไรหรื อขาดทุ นที่เคยบั นทึกไว้ ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่ วนที่ลดลงใน
ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของไปยังกําไรหรือขาดทุน ถ้ ากําไรหรือขาดทุนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นนี้ ถู กกําหนดให้ จัด ประเภทเป็ นกําไรหรื อขาดทุ น เมื่ อ มี ก ารจําหน่ ายสิน ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิน
ที่เกี่ยวข้ อง
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสีย

26

ขั้นตอนส่วนใหญ่ในการนําวิธสี ่วนได้ เสียมาปฏิบัติคล้ ายกับขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวมซึ่ง
กําหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม นอกจากนี้ กิจการ
ต้ องนําแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติทางการบัญชีสาํ หรับการได้ มาซึ่งบริษัทย่อยมาปฏิบัติกับ
การบัญชีสาํ หรับการได้ มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าด้ วย

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 84/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

11

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
27

28

29

30

31
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ส่ วนแบ่ งของกลุ่ มกิจการในบริ ษั ทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าให้ พิ จารณาเฉพาะเงินลงทุ นทั้งหมดใน
บริ ษั ทร่ วมหรือการร่ วมค้ าที่ถือโดยบริษั ทใหญ่ และบริษั ทย่ อยของบริ ษั ทใหญ่ เท่ านั้ น โดยไม่
คํานึงถึงเงินลงทุนที่ถอื โดยบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าอื่นของกลุ่มกิจการ และในกรณีท่บี ริษัทร่วม
หรื อ การร่ วมค้ านั้ น มี บ ริษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ วม หรื อการร่ วมค้ า กําไรหรื อขาดทุ น กําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นและสินทรัพย์สทุ ธิท่จี ะใช้ ในการนําวิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติ จะเป็ นรายการซึ่งรับรู้ใน
งบการเงิ น ของบริ ษั ท ร่ ว มและการร่ วมค้ า (รวมทั้ งส่ วนแบ่ งกําไรหรื อขาดทุ น กําไรขาดทุ น
เบ็ด เสร็จอื่ น และสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ท่ี บ ริ ษั ท ร่ วมหรื อ การร่ วมค้ ามี ส่ วนได้ เสี ย ในบริ ษั ท ร่ วมและ
การร่ วมค้ าของตน) หลังจากการปรับปรุงที่จาํ เป็ นเพื่อให้ ใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกัน (ดูย่อหน้ า
ที่ 35 ถึง 36ก)
กําไรและขาดทุ นซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการที่เริ่ มจากบริ ษั ทร่ วมไปยังผู้ ลงทุ น (Upstream) และ
รายการที่เริ่มจากผู้ลงทุนไปยังบริษัทร่วม (Downstream) ระหว่างกิจการ (รวมถึงบริษัทย่อยของ
กิจการที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม) กับบริ ษั ทร่ วมหรือการร่ วมค้ าจะถูกรั บรู้ในงบการเงินของ
กิจการเฉพาะส่วนได้ เสียของผู้ ลงทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกิจการเท่านั้ น ตัวอย่างของรายการ
ด้ านขาขึ้น ได้ แก่ การที่บริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าขายสินทรัพย์ให้ แก่ผ้ ูลงทุน ส่วนได้ เสียที่เป็ น
ของผู้ลงทุนในกําไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าที่เกิดจากรายการระหว่างกันนี้จะถูก
ตั ด ออก ส่ วนรายการด้ านขาลง ได้ แ ก่ การที่กิ จการขายสิ น ทรั พ ย์ ห รื อนําสิน ทรั พ ย์ ไปให้ แก่
บริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
ในกรณี ท่ีรายการด้ านขาลงแสดงให้ เห็น ว่ ามี การลดลงในมู ลค่ าสุท ธิท่ีจะได้ รับ ของสิน ทรั พ ย์
ที่จะถู กขายหรื อนําไปให้ หรือแสดงให้ เห็นว่ าสิน ทรัพ ย์น้ั นได้ ด้อยค่ าลงแล้ วผู้ ลงทุ นต้ องรับ รู้
ผลขาดทุนดังกล่ าวเต็มจํานวน ในกรณีท่รี ายการด้ านขาขึ้นแสดงให้ เห็นว่ามีการลดลงในมูลค่ า
สุท ธิ ท่ี จ ะได้ รั บ ของสิน ทรั พ ย์ ท่ี จะถู กซื้ อ หรื อ แสดงให้ เห็น ว่ าสิน ทรั พ ย์ น้ั น ได้ ด้ อยค่ าลงแล้ ว
ผู้ลงทุนต้ องรับรู้ผลขาดทุนนั้นตามส่วนได้ เสียของตน
การนําสินทรัพย์ท่ีไม่ เป็ นตัวเงินไปให้ แก่บริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าเพื่ อแลกกับส่วนได้ เสียใน
บริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าต้ องถูกรับรู้ตามหลักเกณฑ์ในย่ อหน้ าที่ 28 เว้ นแต่ รายการนั้ นขาด
เนื้อหาเชิงพาณิชย์ตามที่อธิบายไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ในกรณีท่ีรายการขาดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ กําไรหรือขาดทุนจากรายการนั้นจะถือว่ายังไม่ เกิดขึ้น
และไม่ให้ รับรู้ เว้ นแต่เข้ าเกณฑ์ตามที่ระบุในย่อหน้ าที่ 31 กําไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นนี้ต้อง
ถูกตัดรายการออกกับเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้ เสียและต้ องไม่แสดงเป็ นรายการกําไรหรือ
ขาดทุนตั้งพักในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกิจการ หรือในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการที่
รับรู้เงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้ เสีย
ในกรณีท่นี อกจากได้ รับส่วนได้ เสียในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าแล้ ว กิจการยังได้ รับสินทรัพย์
ที่เป็ นตัวเงินหรือที่ไม่เป็ นตัวเงินอีกด้ วย กิจการต้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเต็มจํานวนจากส่วน
ของกําไรหรือขาดทุ น ที่เกิด จากการนําสิน ทรั พ ย์ท่ีไม่ เป็ นตัวเงิน ไปให้ สาํ หรั บ สิน ทรั พ ย์ท่ีเป็ น
ตัวเงินหรือไม่เป็ นตัวเงินที่ได้ รับมา
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
กิจการต้ องนําวิธสี ่วนได้ เสียมาถือปฏิบัติกบั เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ านับตั้งแต่วันที่
เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ า ณ วันที่ซ้ ือเงินลงทุน กิจการต้ อง
รับรู้ผลต่างระหว่างต้ นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ระบุได้
ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าเฉพาะส่วนที่เป็ นของกิจการดังนี้
32.1 ค่าความนิยมที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าให้ รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุน โดยไม่อนุญาตให้ ตัดจําหน่ายค่าความนิยมนั้น
32.2 ส่ ว นต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสุ ท ธิ ข องสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ที่ ร ะบุ ไ ด้ ใ นผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุนเฉพาะส่วนที่เป็ นของกิจการที่สูงกว่าต้ นทุนของเงินลงทุน ให้ ถือเป็ นรายได้
ในการรับ รู้ส่วนแบ่ งผลกําไรหรื อขาดทุ นจากบริษั ทร่ วมหรือการร่ วมค้ าในงวดที่ซ้ ื อ
เงินลงทุนนั้น
กิจการต้ องปรับปรุงส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนที่กจิ การมีส่วนได้ เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
หลั งจากการซื้ อเงิน ลงทุ น ให้ เหมาะสม เช่ น การทําการปรั บ ปรุงค่ าเสื่อ มราคาของสิน ทรั พ ย์
เสื่อมสภาพโดยคิดจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อเงินลงทุนมา เป็ นต้ น ในทํานองเดียวกัน กิจการ
ต้ องปรับปรุงส่วนแบ่ งกําไรหรือขาดทุนในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าภายหลังการซื้อเงินลงทุน
เพื่อรับรู้การด้ อยค่าของค่าความนิยมหรือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ในการนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิ บตั ิ กิจการต้องใช้งบการเงินล่าสุดของบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้า
หากวัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงานของกิ จการและบริ ษ ทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าแตกต่ างกัน
ให้บริษทั ร่วมหรือการร่วมค้าจัดทํางบการเงินให้มีวนั ที่เดียวกับวันที่ในงบการเงินของกิจการ
เพือ่ การใช้ประโยชน์ของกิจการ เว้นแต่จะไม่สามารถทําได้ในทางปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 33 หากงบการเงินของบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้าที่
นํามาใช้ในการนําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิมีวนั ที่ที่แตกต่างจากวันที่ในงบการเงินของกิจการ
กิ จการต้องปรับปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุ ก ารณ์ที่มีนยั สําคัญ ที่เกิ ด ขึ้ นระหว่ าง
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้ากับวันที่ในงบการเงินของกิจการ
อย่ างไรก็ ตาม งบการเงินของบริ ษ ทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าและกิ จการต้องมี วนั สิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานแตกต่ างกันได้ไม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ ช่ วงระยะเวลาของรอบระยะเวลารายงาน
และความแตกต่างของวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานต้องเหมือนกันในทุกๆ งวดทีร่ ายงาน
กิจการต้องจัดทํางบการเงินโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับรายการและเหตุ การณ์ที่
เหมือนกันในสถานการณ์ทีค่ ล้ายคลึงกัน
ยกเว้ น ที่ก ําหนดไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 36ก หากบริ ษั ท ร่ วมหรื อ การร่ ว มค้ าใช้ น โยบายการบั ญ ชี ท่ี
แตกต่ างจากนโยบายการบั ญ ชี ของกิจการสําหรั บ รายการและเหตุ ก ารณ์ ท่ีเหมื อนกัน ภายใต้
สถานการณ์ท่คี ล้ ายคลึงกัน ในการนํางบการเงินของบริษัทร่ วมหรือการร่วมค้ ามาใช้ เพื่อปฏิบัติตาม
วิธีส่วนได้ เสียนั้น กิจการต้ องทําการปรับปรุงเพื่อให้ งบการเงินของบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ า
มีนโยบายการบัญชีเดียวกันกับกิจการ
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แม้ จะมีข้อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 36 แต่ถ้ากิจการซึ่งไม่ได้ เป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
มี ส่วนได้ เสียในบริษั ท ร่ วมหรือการร่ วมค้ าที่เป็ นกิจการที่ดําเนิ น ธุรกิจด้ านการลงทุ น กิจการ
ดังกล่ าวจะใช้ วิธีส่วนได้ เสียโดยอาจยังคงเลือกการวัด มูลค่ า ด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรมที่บ ริษัทร่ วม
หรือการร่วมค้ านั้นๆ ใช้ อยู่สาํ หรับส่วนได้ เสียในบริษัทย่อยของบริษัทร่ วมหรือการร่วมค้ านั้นๆ
ที่เป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน โดยกิจการอาจเลือกวิธีการนี้ในแต่ละบริษัทร่วมหรือ
การร่ วมค้ าที่เป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน ณ วันที่หลังกว่าระหว่าง ก) รับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรกของบริษัทร่วมหรือการร่ วมค้ าที่เป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน ข) บริษัท
ร่ วมหรื อ การร่ วมค้ า กลายเป็ นกิจ การที่ดําเนิ น ธุ รกิจ ด้ านการลงทุ น และ ค) บริ ษั ท ร่ ว มหรื อ
การร่วมค้ าที่เป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนกลายเป็ นบริษัทใหญ่เป็ นครั้งแรก
หากบริ ษั ทร่ วมหรื อการร่ วมค้ ามี ห้ ุ น บุ ริมสิท ธิชนิ ด สะสมที่ออกให้ แ ก่ ผ้ ู อ่ืน ที่ไม่ ใช่ กิจการและ
ถูกจัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ าของ กิจการต้ องคํานวณส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนส่วนที่เป็ นของตน
หลั งจากการปรั บปรุ งเงิ นปั นผลของหุ้ นบุ ริ มสิ ทธิ น้ั นแล้ ว ทั้ งนี้ ไม่ ว่ าจะมี การประกาศจ่ ายเงิ นปั นผล
นั้นแล้ วหรือไม่กต็ าม
หากส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ ามีจาํ นวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้ เสีย
ของกิจการในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ านั้ น กิจการต้ องหยุ ดรับรู้ส่วนแบ่ งในขาดทุนที่เกินกว่ า
ส่ วนได้ เสียของตนในบริ ษั ทร่ วมหรื อการร่ วมค้ านั้ น ส่ วนได้ เสียในบริ ษั ทร่ วมหรื อการร่ วมค้ า
หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าตามวิธสี ่วนได้ เสีย และรวมถึง
ส่ วนได้ เสี ยระยะยาวใดๆ ซึ่ งโดยเนื้ อหาแล้ วถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ นลงทุ นสุ ทธิ ของกิ จการใน
บริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้ านั้ น ตั ว อย่ า งเช่ น รายการซึ่ ง ไม่ มี ก ารกําหนดแผนการจ่ า ยชํา ระ
หรือไม่คาดว่าจะจ่ายชําระในอนาคตอันใกล้ โดยเนื้อหาแล้ วถือเป็ นการเพิ่มเงินลงทุนของกิจการ
ในบริ ษั ท ร่ วมหรื อการร่ วมค้ า รายการดั งกล่ าวอาจหมายรวมถึ งหุ้ น บุ ริมสิทธิและลู กหนี้ หรื อ
เงินกู้ ยืมระยะยาว แต่ ไม่ รวมถึงลูกหนี้ การค้ า เจ้ าหนี้การค้ า หรือลูกหนี้ระยะยาวที่มีหลักประกัน
เพียงพอ เช่ น เงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน เป็ นต้ น ทั้งนี้ขาดทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้ เสียของกิจการ
ส่วนที่เกินกว่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ให้ นาํ ไปหักจากองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนได้ เสียในบริษัท
ร่วมหรือการร่วมค้ าในลําดับที่ตรงกันข้ ามกับลําดับของบุริมสิทธิในการชําระหนี้ (กล่าวคือ ลําดับ
ในการได้ รับการจ่ายชําระคืนเมื่อมีการชําระบัญชี)
เมื่อส่ วนได้ เสียของกิจการมีมู ลค่ าลดลงจนเป็ นศูน ย์แ ล้ ว กิจการจะรั บ รู้ขาดทุ น เพิ่ ม เติม เป็ น
หนี้สินก็ต่อเมื่อมีภาระผู กพั นตามกฎหมายหรือมีภาระผู กพั นจากการอนุ มานหรือได้ จ่ายเงิน
เพื่อชําระภาระผูกพันแทนบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าไปแล้ ว หากในเวลาต่ อมาบริษัทร่ วมหรือ
การร่ วมค้ ามีกาํ ไร กิจการจะเริ่มบันทึกส่วนแบ่ งกําไรของตนอีกครั้งหลังจากที่ส่วนแบ่ งกําไรมี
จํานวนเท่ากับส่วนแบ่งขาดทุนที่กจิ การยังไม่ได้ นาํ มารับรู้
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ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
40

41
41ก

41ข

41ค

หลั ง จากได้ นํ า วิ ธี ส่ ว นได้ เสี ย มาปฏิ บั ติ แ ละรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น ของบริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้ า
ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 38 มาใช้ แล้ ว กิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 41ก ถึง 41ค ในการ
พิจารณาว่ามีหลักฐานอย่างแน่ชัดที่เงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าของกิจการจะต้ อง
ด้ อยค่าหรือไม่
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
เงิน ลงทุ น สุทธิในบริษั ท ร่ วมหรื อการร่ วมค้ าจะด้ อยค่ าและผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าเกิด ขึ้น
ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานอย่างแน่ชัดถึงการด้ อยค่าที่เกิดมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลาย
เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นแล้ วภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของเงินลงทุนสุทธิ (“เหตุแห่ งการ
ด้ อยค่า”) และเหตุแห่งการด้ อยค่าเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตจากเงินลงทุนสุทธิท่สี ามารถประมาณได้ อย่างน่ าเชื่อถือ โดยอาจจะ
เป็ นไปได้ ยากที่จะระบุเหตุการณ์หนึ่งๆ ว่าเป็ นต้ นเหตุของการด้ อยค่า ส่วนใหญ่ แล้ วผลกระทบ
จากหลายๆ เหตุการณ์ อาจจะทําให้ เกิด การด้ อยค่ า ผลขาดทุนที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น จากเหตุใน
อนาคตที่ยังไม่เกิดไม่ว่าจะมีความน่าจะเป็ นเพียงใดจะยังไม่ถูกรับรู้รายการ หลักฐานอย่างแน่ชัด
ของการด้ อยค่าของเงินลงทุนสุทธิรวมถึงข้ อมูลที่สงั เกตได้ ท่กี จิ การรับทราบเกี่ยวกับเหตุแห่งการ
ด้ อยค่าดังต่อไปนี้
41ก.1 ปัญหาทางการเงินที่มีนัยสําคัญของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
41ก.2 การละเมิดสัญญา เช่น การผิดนัดชําระหรือการหลีกเลี่ยงการชําระเงินของบริษัทร่ วม
หรือการร่วมค้ า
41ก.3 กิจการยินยอมให้ ความช่ วยเหลือแก่บริษัทร่วมหรือการร่ วมค้ าอันเนื่องมาจากเหตุผล
ทางเศรษฐกิจหรือทางกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าที่ประสบปั ญหาทาง
การเงินที่ปกติแล้ วกิจการจะไม่ยินยอมให้
41ก.4 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างมากที่บริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าจะเข้ าสู่การล้ มละลายหรือ
การปรับโครงสร้ างทางการเงินอื่น หรือ
41ก.5 การหายไปของตลาดที่มี สภาพคล่ องของเงิน ลงทุ น สุท ธิอัน เนื่ องมาจากปั ญ หาทาง
การเงินของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
การหายไปของตลาดที่มีสภาพคล่ องอันเนื่องมาจากตราสารทุนหรือเครื่องมือทางการเงินของ
บริ ษั ท ร่ วมหรื อ การร่ วมค้ าไม่ ได้ มี ก ารซื้ อขายในตลาดสาธารณะแล้ วไม่ ถือ เป็ นหลั ก ฐานของ
การด้ อยค่ า การลดการจัดอันดับเครดิตหรือการลดลงของมูลค่ ายุติธรรมของบริษัทร่ วมหรือ
การร่ วมค้ าก็ไม่ได้ ถือเป็ นหลักฐานของการด้ อยค่าด้ วยเหตุการณ์น้ ีเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ ว่าอาจ
ถือว่าเป็ นหลักฐานของการด้ อยค่าเมื่อรวมพิจารณาข้ อมูลอื่นๆ ประกอบกัน
นอกเหนือจากเหตุการณ์ประเภทต่ างๆ ในย่ อหน้ าที่ 41ก แล้ ว หลักฐานอย่ างแน่ ชัดของการ
ด้ อยค่ าของเงิน ลงทุ นสุทธิในตราสารทุนของบริษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ ารวมถึงข้ อมู ลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญที่มีผลในทางลบที่เกิดขึ้นแล้ วในเรื่องของเทคโนโลยี การตลาด

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 84/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

15

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28

42

43

สภาพเศรษฐกิจ หรือทางกฎหมายที่บริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าดําเนินธุรกิจอยู่ และได้ แสดงให้
เห็นว่าต้ นทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนอาจจะไม่ได้ รับคืน การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในตราสารทุนจนตํ่ากว่าต้ นทุนอย่ างมีนัยสําคัญหรือยาวนานถือเป็ นหลักฐานที่แน่ ชัดของ
การด้ อยค่า
เนื่ อ งจากค่ าความนิ ย มซึ่ งได้ รวมอยู่ ในมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของเงิน ลงทุ น สุท ธิในบริ ษั ท ร่ ว มหรื อ
การร่ ว มค้ า ไม่ ไ ด้ ถู ก รั บ รู้ แ ยกต่ า งหาก ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ ต้ อ งทํา การประเมิ น การด้ อ ยค่ า ของค่ า
ความนิยมแยกต่ างหากตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่ าของ
สินทรัพย์ แต่ให้ ทดสอบการด้ อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทั้งจํานวนตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ เสมื อ นเป็ นสิน ทรั พ ย์ เดี ย ว
โดยเปรียบเทียบมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน (จํานวนที่สูงกว่าระหว่ างมูลค่ าจากการใช้ เทียบกับ
มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย) กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนหากเมื่อปฏิบัติตามย่อหน้ า
41ก ถึง 41ค แล้ วมีข้อบ่งชี้ท่แี สดงว่าเงินลงทุนสุทธิอาจเกิดการด้ อยค่า ผลขาดทุนจากการด้ อย
ค่าที่รับรู้ภายใต้ สถานการณ์เหล่านั้นต้ องไม่ถูกปันส่วนให้ กบั สินทรัพย์ใดๆ รวมทั้งค่าความนิยม
ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ล ค่ าตามบั ญ ชี ของเงินลงทุ นสุทธิในบริ ษั ทร่ วมหรื อการร่ วมค้ า ด้ วยเหตุ น้ ี
การกลั บรายการผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ านั้ น ต้ องรั บ รู้ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36
เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ เท่าที่มูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของเงิน ลงทุนสุทธิน้ั น เพิ่ มขึ้น
ในภายหลัง ในการกําหนดมู ลค่ าจากการใช้ ของเงิน ลงทุ น สุท ธิ กิจ การต้ อ งทําการประมาณ
จํานวนดังต่อไปนี้
42.1 ส่วนแบ่งของมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากบริษัทร่ วมหรือการร่วมค้ า รวมถึงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทร่ วม
หรือการร่ วมค้ าและสิ่งตอบแทนที่จะได้ รับจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในท้ ายที่สดุ ตาม
ส่วนที่ผ้ ูลงทุนมีส่วนได้ เสีย หรือ
42.2 มูลค่ าปั จจุ บันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินปั นผล
และการจําหน่ายเงินลงทุนในท้ ายที่สดุ
การคํา นวณตามวิ ธี ใ นข้ อ 42.1 และ 42.2 จะให้ ผลที่เท่ า กั น หากกิจ การใช้ ข้ อ สมมติ ฐ านที่
เหมาะสม
กิจการต้ องประเมินมูลค่ าที่คาดว่าจะได้ รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าของ
กิจการเป็ นรายบริษั ทร่ วมหรือการร่ วมค้ า เว้ นแต่ บ ริษั ทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าแต่ ละกิจการนั้ น
ไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่องที่เป็ นอิสระจากกระแสเงินสดรับ
จากสินทรัพย์อ่นื ของกิจการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
44

กิจ การต้ อ งบัน ทึก บัญ ชีเ งิน ลงทุน ในบริษัท ร่ ว มและการร่ ว มค้ า ในงบการเงิน เฉพาะกิจ การ
ตามข้ อกํา หนดในย่ อหน้ า ที่ 10 ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 27 เรื่ อง งบการเงิน เฉพาะ
กิจการ

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
45

45ก

45ข

45ค
45ง

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ เท็จ จริ ง ดั ง กล่ า วด้ ว ยและต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ ที่ 10 เรื่ อ ง งบการเงิน รวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 11
เรื่อง การร่วมการงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับ ส่วนได้เสียในกิจการอื ่น และมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะ
กิจการ พร้ อมกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ทําให้ เกิดการปรับปรุง
ย่ อหน้ าที่ 40 ถึง 42 และเพิ่ มย่ อหน้ าที่ 40ก ถึง 41ค กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุง
ดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
วิธี ส่ ว นได้เสี ย ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ (ที่ ป รั บ ปรุ ง ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27
(ที่ป รั บ ปรุงในปี 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทําให้ เกิดการปรั บปรุงย่ อหน้ าที่ 25
กิ จ การต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วสํา หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ี เริ่ ม ในหรื อ หลั ง
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป โดยให้ ปฏิบัติย้อนหลังตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ย่ นแปลงประมาณการทางบัญ ชีแ ละข้อ ผิ ด พลาด
ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ กิจ การนําไปใช้ ก่ อ นวัน ที่มี ผ ลบั งคั บ ใช้ หากกิจการถือ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ข้อยกเว้นในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับกิจการทีด่ ําเนิ นธุรกิจด้านการลงทุน (ที่ปรับปรุงใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 10 (ที่ป รั บ ปรุงในปี 2559) เรื่ อง งบการเงิน รวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 12 (ที่ป รั บ ปรุงในปี 2559) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ล
เกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ที่ปรั บปรุงในปี 2559)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า) ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 17 27 และ 36 และ
เพิ่มย่อหน้ าที่ 36ก กิจการต้ องปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรื อหลั งวั นที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่ อนวันที่มี ผลบั งคั บใช้
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
45จ

45ฉ
45ช

45ซ

45ฌ

45ญ

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจําปี (ที่ปรับปรุงในปี 2561) ทําให้ เกิดการ
ปรั บ ปรุ ง ย่ อ หน้ าที่ 18 และ 36ก กิ จ การต้ องถื อ ปฏิ บั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง โดยการปรั บ
งบการเงินย้ อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาดกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการ
ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้ สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริง
ดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ส่ วนได้เสี ย ระยะยาวในบริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้า (ที่ ป รั บ ปรุ ง ในปี 2562) ทํา ให้ เกิ ด การ
เพิ่ มย่ อหน้ าที่ 14ก และตัดย่ อหน้ าที่ 41 กิจการต้ องปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่ าวโดยการ
ปรั บ ปรุ ง รายการย้ อนหลั ง ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ยกเว้ นตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 45ซ ถึง 45ฎ
ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้
สําหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
กิจการที่ป ฏิบั ติ ต ามการปรั บ ปรุงที่ก ล่ าวไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 45ช เป็ นครั้ งแรก พร้ อ มกับ การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื ่อ งมื อ ทางการเงิ น มาใช้ เป็ นครั้ งแรก
จะต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่ วงการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 สําหรับส่วนได้ เสียระยะยาวตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 14ก
กิจการที่ปฏิบัติตามการปรับปรุงที่กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 45ช เป็ นครั้งแรก ภายหลังจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื ่อ งมื อ ทางการเงิ น มาใช้ เป็ นครั้ งแรก
จะต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งจําเป็ นสําหรับการปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับส่วนได้ เสีย
ระยะยาวที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 14ก ทั้งนี้ เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์น้ัน การอ้ างอิงถึงวันที่
เริ่ ม ต้ น ใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 ต้ อ งอ้ า งอิ ง ถึ ง วั น ที่ เริ่ ม ต้ น ของรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี ซึ่งกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่ าวเป็ นครั้งแรก (วันที่เริ่มต้ น
ปฏิบั ติ ตามการปรั บปรุง) กิจการไม่ จําเป็ นต้ องปรั บปรุงรายการในงวดก่ อนย้ อนหลั งเพื่ อให้
สะท้ อนถึงการปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้ แต่ กิจการอาจปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้ อนหลังก็
ต่อเมื่อสามารถทําได้ โดยไม่นาํ ความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอดีตมาใช้
ในการปฏิบัติตามการปรับปรุงที่กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 45ช เป็ นครั้งแรก กิจการซึ่งใช้ ข้อยกเว้ น
การถือ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื ่อ งมื อ ทางการเงิ น
เป็ นการชั่ ว คราวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 เรื่ อ ง สัญ ญาประกัน ภั ย
ไม่จาํ เป็ นต้ องปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้ อนหลังเพื่อให้ สะท้ อนถึงการปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้
แต่ กิจการอาจปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้ อนหลังก็ต่อเมื่อสามารถทําได้ โดยไม่ นําความรู้ใน
ปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอดีตมาใช้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
45ฎ

หากกิจการไม่ ป รั บ ปรุงรายการในงวดก่อนย้ อนหลังตามย่ อหน้ าที่ 45ฌ หรือย่ อหน้ าที่ 45ญ
ณ วันที่เริ่มต้ นปฏิบัติตามการปรับปรุง กิจการต้ องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างจํานวนดังต่อไปนี้ใน
กําไรสะสมต้ นงวด (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ ตามความเหมาะสม)
45ฎ.1 มู ลค่ าตามบั ญ ชี ก่อนหน้ าของส่ วนได้ เสียระยะยาว ตามที่กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 14ก
ณ วันนั้น และ
45ฎ.2 มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้ เสียระยะยาว ณ วันนั้น
การอ้างอิ งถึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 9 เรื่อ ง เครื่อ งมื อ ทางการเงิ น

46

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
47

มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้ ใ ห้ ใ ช้ แ ทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 28 (ปรับ ปรุง 2561)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
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