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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28  

เรือ่ง 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

 

คํานาํ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (IAS 28: Investments in Associates and 

Joint Ventures (Bound volume 2019 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 14ก และ 45

ช ถงึ 45ฎ และตัดย่อหน้าที่ 41 และปรับปรงุการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

 

**คาํนาํน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการบัญชฉีบับน้ี** 
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เรือ่ง 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 84/2562 ลงวันที่ 3 ตลุาคม 2562               3 

สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์ 1

ขอบเขต 2

คํานยิาม 3

อิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญั 5

วิธีส่วนไดเ้สีย 10

การนาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 16

ขอ้ยกเวน้ทีจ่ะไม่ตอ้งนาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 17

การจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 20

การเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 22

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ 25

ขั้นตอนในการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย 26

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 40

งบการเงินเฉพาะกิจการ 44

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 45
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ ประกอบด้วย ย่อหน้าที่ 1 ถึง 

47 ทุกย่อหน้ามีความสําคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้อกําหนดของ  

กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบาย

การบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญช ี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28  

เรือ่ง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้  

 

วตัถุประสงค ์

 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบบันี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อกําหนดวิธีการบญัชีสําหรับเงินลงทุนใน 

บริษทัร่วมและวางขอ้กําหนดในการนําวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติักบัเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

และการร่วมคา้ 

 

ขอบเขต 

 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบักิจการทุกกิจการที่เป็นผูล้งทุนซ่ึงมีการควบคุม

ร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเหนอืผูไ้ดร้บัการลงทุน 

 

คํานยิาม 

 

3 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

 

บริษัทร่วม หมายถงึ กิจการทีอ่ยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัสําคญัของผูล้งทุน 

   

งบการเงินรวม หมายถงึ งบการเงินของกลุ่มกิจการทีมี่การนาํเสนอสินทรพัย ์หนี้ สิน 

ส่วนของเจ้าของ รายได ้ค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสดของ

บริษัทใหญ่และบริษทัย่อยเสมือนว่าเป็นของหน่วยงาน 

ทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว 

   

วธีิส่วนไดเ้สีย หมายถงึ เป็นวิธีการทางบัญ ชี ซ่ึงกําหนดให้ผู ้ลงทุนบันทึก 

เงินลงทุนเมือ่เริ่มแรกดว้ยราคาทุน และหลงัจากนั้นให้

ปรบัปรุงดว้ยการเปลี่ยนแปลงในส่วนแบ่งของผูล้งทุน

ในสินทรพัยสุ์ทธิของผูไ้ดร้บัการลงทุนภายหลงัการไดม้า 
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กําไรหรือขาดทุนของผูล้งทุนจะรวมเอาส่วนแบ่งใน

กําไรหรือขาดทุนของผูไ้ดร้บัการลงทุนเขา้ไวด้ว้ย และ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผูล้งทุนก็จะรวมเอาส่วน

แบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผูไ้ดร้บัการลงทุน

เขา้ไวด้ว้ย  

   

การร่วมการงาน หมายถงึ การงานซ่ึงบุคคลหรือกิจการตั้ งแต่สองหรือมากกว่า

สองรายมีการควบคุมร่วมกนั 

   

การควบคุมร่วม หมายถงึ การร่วมกนัควบคุมการงานซ่ึงไดต้กลงกนัไวใ้นสญัญา 

ซ่ึงการควบคุมร่วมจะมีไดก็้ต่อเมื่อการตดัสินใจใดๆ 

เกีย่วกบักิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ

อย่างเป็นเอกฉนัทจ์ากผูที้่ร่วมกนัควบคุมการงานแลว้

เท่านั้น 

   

การร่วมคา้ หมายถงึ การร่วมการงานซ่ึงผูที้่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้น

มีสิทธิในสินทรพัยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น 

   

ผูร่้วมคา้ หมายถงึ ผูเ้ขา้ร่วมในการร่วมคา้ซ่ึงมีการควบคุมร่วมในการร่วมคา้นั้น 

   

อิทธิพลอยา่งมี

นัยสาํคัญ 

หมายถงึ อํานาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี่ยวกบั

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของผูไ้ด้รับ 

การลงทุน แต่ไม่ถึงระดบัที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วม

ในนโยบายดงักล่าว 

   

4 คาํนิยามของคาํศัพทด์ังต่อไปน้ีได้กาํหนดอยู่ในย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  

เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ และในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม และถูกใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีโดยมีความหมายดังที่

ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว  

� การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

� กลุ่มกจิการ 

� บริษัทใหญ่ 

� งบการเงินเฉพาะกจิการ 

� บริษัทย่อย 
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อิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญั 

 

5 หากกิจการมีอาํนาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย)  

ในผู้ได้รับการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 20 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ากิจการมีอิทธิพลอย่างมี

นัยสาํคัญต่อผู้ได้รับการลงทุน เว้นแต่กิจการจะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากรณี

ดังกล่าวไม่เป็นเช่นน้ัน ในทางกลับกันหากกิจการมีอาํนาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย) ในผู้ได้รับการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้สนันิษฐานไว้ก่อน

ว่ากจิการไม่มีอทิธิพลอย่างมีนัยสาํคัญ เว้นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่า 

กจิการมีอทิธิพลอย่างมีนัยสาํคัญต่อผู้ได้รับการลงทุนน้ัน การที่ผู้ลงทุนรายอื่นถือหุ้นในผู้ได้รับ 

การลงทุนเป็นจาํนวนมากหรือเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่ากจิการจะไม่สามารถมีอทิธิพล

อย่างมีนัยสาํคัญต่อผู้ได้รับการลงทุนได้ 

6 หลักฐานต่อไปน้ีทางใดทางหน่ึงหรือมากกว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงว่ากิจการมีอิทธิพลอย่าง

มีนัยสาํคัญ 

6.1 การมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่ เทียบเท่าคณะกรรมการ 

บริษัทของผู้ได้รับการลงทุน 

6.2 การมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

เงินปันผลหรือการแบ่งปันส่วนทุนอื่นๆ 

6.3 มีรายการระหว่างกจิการกบัผู้ได้รับการลงทุนอย่างเป็นสาระสาํคัญ 

6.4 มีการแลกเปล่ียนบุคลากรระดับบริหาร หรือ 

6.5 มีการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่จาํเป็นในการดาํเนินงาน 

7 กิจการอาจเป็นเจ้าของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น (share warrants) สิทธิการซ้ือหุ้น (share 

call options) ตราสารหน้ีหรือตราสารทุน ซ่ึงสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือตราสารอื่นที่

มีลักษณะใกล้เคียงกันที่มีความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพซ่ึงหากกิจการ

เลือกใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารดังกล่าวแล้ว กิจการจะมีอาํนาจออกเสียงในเร่ืองนโยบาย

ทางการเงินและการดาํเนินงานมากขึ้น หรือในทาํนองเดียวกนัเป็นการลดอาํนาจในการออกเสยีง

ดังกล่าวของบุคคลอื่น (กล่าวคือ สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้) ในการประเมินว่ากิจการ

มีอิทธิพลอย่างมี นัยสําคัญหรือไม่  กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจาก 

สิทธิในการออกเสียงที่สามารถเป็นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารน้ัน 

ในปัจจุบัน รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่ เป็นไปได้ซ่ึงกิจการอื่นถืออยู่ด้วย ตัวอย่างสิทธ ิ

ในการออกเสียงที่ เป็นไปได้ที่ ไม่สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารได้ในปัจจุบัน 

ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ตราสารน้ันยังไม่สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพได้จนกว่าจะถึงวันที่ 

ที่กาํหนดในอนาคตหรือจนกว่าจะเกดิเหตุการณใ์ดเหตุการณห์น่ึงตามที่กาํหนดไว้ในอนาคต 

8 ในการประเมินว่าสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้นาํไปสู่การมีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญหรือไม่น้ัน 

กจิการจะต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมถึงเง่ือนไขของการใช้สทิธิ

ในการออกเสยีงที่เป็นไปได้และข้อตกลงตามสญัญาอื่นไม่ว่าเป็นการพิจารณารายสญัญาหรือทุก
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สญัญารวมกนั) ซ่ึงมีผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ ซ่ึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์

ข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงความตั้งใจของผู้บริหารและความสามารถทางการเงินของกจิการที่จะใช้

สทิธหิรือแปลงสภาพสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ดังกล่าว 

9 กจิการจะสญูเสยีการมีอทิธิพลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุนเม่ือกจิการสูญเสยีอาํนาจ

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของผู้ได้รับ 

การลงทุน การสญูเสยีการมีอทิธิพลอย่างมีนัยสาํคัญสามารถเกดิขึ้นได้ไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแปลง 

ในระดับของความเป็นเจ้าของในผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ตัวอย่างของกรณีน้ีคือการที่บริษัทร่วม

อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ศาล ผู้ดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ หรือหน่วยงานกาํกับ

ดูแล รวมทั้งกรณทีี่เกดิจากผลของข้อตกลงตามสญัญา 

 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

 

10 ตามวิธส่ีวนได้เสยี ผู้ลงทุนต้องรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเม่ือเร่ิมแรกด้วย

ราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่ง

กาํไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ โดยผู้ลงทุนต้องรับรู้

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียในกาํไรหรือ

ขาดทุนของผู้ลงทุน ส่วนทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับจากผู้ได้รับการลงทุนต้องนําไปหักจากมูลค่า

ตามบัญชีของเงินลงทุนน้ัน นอกจากน้ี ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนไปตาม

สัดส่วนของผู้ลงทุนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ได้รับการลงทุนที่ เปล่ียนแปลงไป เช่น  

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ และการเปล่ียนแปลงที่เกิด

จากผลต่างอตัราแลกเปล่ียนในการแปลงค่างบการเงิน ผู้ลงทุนต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงดังกล่าว

ตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของผู้ลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน) 

11 การรับรู้ รายได้ตามเกณฑ์เงินปันผลรับอาจไม่ใช่เป็นวิธีที่ เหมาะสมสําหรับการวัดมูลค่า

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเน่ืองจากเงินปันผลรับน้ัน

อาจมีความสัมพันธ์น้อยมากกับผลประกอบการของบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าจากการที่ 

ผู้ลงทุนมีการควบคุมร่วมใน หรือมีอทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนจึงมี

ส่วนได้เสียในผลประกอบการของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ันๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลตอบแทน

จากการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรรับรู้ ส่วนได้เสยีดังกล่าวโดยการนาํส่วนแบ่งในผลกาํไรหรือ

ขาดทุนในผู้ได้รับการลงทุนรวมไว้ในงบการเงินของตนด้วย การปฏบิัติตามวิธีส่วนได้เสยีจึงเป็น

การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้ นเกี่ยวกับสินทรัพย์สุทธิและกาํไรหรือขาดทุนที่เป็นของ 

ผู้ลงทุน 

12 ในกรณีที่มีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้หรือมีตราสารอนุพันธ์อื่นที่มีสิทธิในการออกเสียง 

ที่เป็นไปได้ ส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะถูกพิจารณาเฉพาะส่วนได้เสียใน
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ความเป็นเจ้าของที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันเท่าน้ัน และจะไม่รวมความเป็นไปได้ที่จะใช้สทิธิหรือแปลงสทิธ ิ

ที่มีในการออกเสยีงที่เป็นไปได้หรือที่มีในตราสารอนุพันธอ์ื่นๆ เว้นแต่ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 13 

13 ในบางสถานการณ์ โดยเน้ือหาสาระกิจการมีความเป็นเจ้าของในผู้ได้รับการลงทุนแล้ว เน่ืองจากมี

รายการที่ท ําให้กิจการเข้าถึงผลตอบแทนจากส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของแล้วในปัจจุบัน  

ในสถานการณ์ดังกล่าวส่วนที่จะแบ่งให้แก่กจิการจะกาํหนดโดยคาํนึงถึงการใช้สทิธิในการออกเสยีง 

ที่เป็นไปได้ในที่สดุ และตราสารอนุพันธอ์ื่นที่ทาํให้กจิการเข้าถงึผลตอบแทนในปัจจุบันด้วย 

14 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน ไม่ให้นํามาใช้ปฏิบัติกับ 

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซ่ึงบันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสียในกรณีที่ เคร่ืองมือ 

ทางการเงินมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้เป็นองค์ประกอบและโดยเน้ือหาสาระทาํให้เข้าถึง

ผลตอบแทนจากส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าแล้วใน

ปัจจุบัน เคร่ืองมือทางการเงินน้ันไม่อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน ในกรณีอื่นให้รับรู้ เคร่ืองมือทางการเงินที่ประกอบด้วยสทิธิ

ในการออกเสียงที่เป็นไปได้ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน  

14ก กจิการยังคงต้องนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน มาใช้

กับเคร่ืองมือทางการเงินอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซ่ึงไม่ได้บันทกึบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย 

ซ่ึงรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยาวซ่ึงโดยเนื้ อหาแล้วถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสทุธขิองกจิการใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้าน้ัน (ดูย่อหน้าที่ 38) กจิการต้องนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 มาใช้กับส่วนได้เสียระยะยาวดังกล่าวก่อนที่จะปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 38 และย่อหน้าที่ 

40 ถึง 43 ของมาตรฐานฉบับน้ี ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

กจิการต้องไม่คาํนึงถึงรายการปรับปรุงใด ๆ ของมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสยีระยะยาวซ่ึงเกดิ

จากการปฏบิัติตามมาตรฐานฉบับน้ี 

15 เว้นแต่กรณีที่เงินลงทุนหรือส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าได้ถูกจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน

ทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลิก ต้องจัดประเภทเงินลงทุนหรือส่วนได้เสยีของเงินลงทุนที่

เหลืออยู่เป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 

การนาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 

 

16 กิจการที่มีการควบคุมร่วมในหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุนต้องบันทึก

บัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสียยกเว้นในกรณีที่เงินลงทุนมี

ลักษณะเข้าข้อยกเว้นตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 17 ถงึ 19 
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ขอ้ยกเวน้ทีจ่ะไม่ตอ้งนาํวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 

 

17 กิจการไม่จาํเป็นต้องปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสียสาํหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

หากกจิการเป็นบริษัทใหญ่ที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องจัดทาํงบการเงินรวมตามข้อยกเว้นที่ระบุ

ไว้ในย่อหน้าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม หรือ

เม่ือมีลักษณะดังต่อไปน้ีทุกข้อ 

17.1 กิจการมีฐานะเป็นบริษัทย่อยซ่ึงถูกกิจการอื่นเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่ 

ผู้ถือหุ้นอื่นของกิจการรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบและไม่คัดค้าน

ต่อการที่ผู้ลงทุนจะไม่นาํวิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบิัติ 

17.2 ตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกจิการไม่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ไม่ว่าจะเป็น

ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ 

รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภมิูภาค) 

17.3 กิจการไม่ได้นําส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนําส่งงบการเงินของกิจการให้แก่

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลอื่นเพ่ือวัตถุประสงค์

ในการออกขายตราสารใดๆ ในตลาดสาธารณะ 

17.4 บริษัทใหญ่ในลาํดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ในลาํดับระหว่างกลางของกิจการได้จัดทาํ 

งบการเงินเผยแพร่เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน และงบการเงินน้ันได้มีการนําบริษัทย่อยมารวมหรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนแล้วตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

เร่ือง งบการเงินรวม  

18 ในกรณีที่เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าถือโดยกิจการหรือถือโดยทางอ้อมผ่านกิจการ 

ซ่ึงเป็นกิจการร่วมลงทุน (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ 

(unit trust) หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน 

(investment-linked insurance funds) กิจการเหล่าน้ีอาจจะเลือกวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวโดย

วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินได้ โดยกจิการต้องเลือกวิธกีารน้ีในแต่ละบริษัทร่วมหรือการ

ร่วมค้า ณ วันที่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

19 ในกรณีที่กิจการมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยที่ส่วนหน่ึงของเงินลงทุนน้ันถือโดยทางอ้อมผ่าน 

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

trust) หรือกิจการที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน

(investment-linked insurance funds) กจิการอาจเลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมส่วนน้ัน

ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ได้โดยไม่คาํนึงว่ากจิการร่วมลงทุน 

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

ที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked 
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insurance funds) น้ันจะมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือเงินลงทุนส่วนน้ันหรือไม่ หากกิจการ

เลือกที่จะใช้วิธกีารบัญชีน้ีแล้ว กจิการต้องใช้วิธส่ีวนได้เสยีสาํหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือในบริษัท

ร่วมที่ไม่ได้ถือผ่านกิจการร่วมลงทุน (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) 

กองทรัสต์ (unit trust) หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบ 

การลงทุน (investment-linked insurance funds)  

 

การจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 

20 กิจการต้องนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้

เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก มาใช้กบัเงินลงทุน หรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

หรือการร่วมค้าที่ เข้าเกณฑ์การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย สําหรับส่วนของ 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เหลือซ่ึงไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือ

ขายต้องบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียจนกว่าส่วนของเงินลงทุนที่ถือไว้เพ่ือขายได้ถูกจาํหน่าย

ออกไปจริง ภายหลังจากที่จาํหน่ายเงินลงทุนออกไปจริงแล้ว กจิการต้องบันทกึบัญชีสาํหรับเงิน

ลงทุนที่เหลืออยู่ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน เว้นแต่ส่วนของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ยังคงถือเป็นเงินลงทุน

ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าซ่ึงในกรณน้ีีกจิการต้องใช้วิธส่ีวนได้เสยี 

21 ในกรณีที่เงินลงทุนหรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าซ่ึงเดิมเคยถูกจัดประเภท

เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายไม่เข้าเกณฑท์ี่จะถูกจัดประเภทไว้เช่นน้ันอกีต่อไปแล้ว กิจการต้อง

รับรู้ เงินลงทุนน้ันตามวิธีส่วนได้เสียย้อนหลังไปยังวันที่เงินลงทุนน้ันถูกจัดประเภทเป็นถือไว้ 

เพ่ือขาย งบการเงินของงวดหลังจากการจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายต้อง

ถูกปรับปรงุด้วย 

 

การเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 

22 กิจการตอ้งเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียนบัจากวนัที่เงินลงทุนของกิจการไม่เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

หรือการร่วมคา้ดงันี้  

22.1 ถา้เงินลงทุนไดเ้ปลี่ยนเป็นบริษทัย่อย กิจการตอ้งใชวิ้ธีการบญัชีสําหรบัเงินลงทุน 

ตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 เรือ่ง งบการเงินรวม  

22.2 ถา้ส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่ในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้เดิมเป็นสินทรพัยท์างการเงิน 

กิจการตอ้งวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่นี้ ดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

ของส่ วนได้ เสี ยที่ เหลื ออยู่ นี้ ต ้องถื อเป็ นมู ลค่ ายุ ติ ธรรมสํ าหรับการวัดมู ลค่ า 

เมือ่เริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และกิจการตอ้งรบัรูใ้นกําไรหรือขาดทุนของผลต่าง

ระหว่าง  
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22.2.1 มูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่และผลตอบแทนรบัใดๆ จาก 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ทีถู่กจําหน่ายออกไป และ 

22.2.2 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน ณ วนัทีเ่ลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย  

22.3 เมื่อกิจการเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย กิจการต้องบันทึกบัญชีสําหรับกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบัเงินลงทุนนั้นที่เคยรบัรูไ้วด้ว้ยหลกัเกณฑที์่ถูกกําหนดไว้

เช่นเดียวกนั เสมือนว่าผูไ้ดร้บัการลงทุนไดทํ้าการจําหน่ายสินทรพัย ์หรือหนี้ สินที่

เกีย่วขอ้งนั้นออกไป 

23 ดังน้ัน หากกาํไรหรือขาดทุนที่เคยรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นโดยผู้ได้รับการลงทุนได้ถูก 

จัดประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการจาํหน่ายสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง กิจการ

ต้องจัดประเภทกําไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ ในส่วนของเจ้าของใหม่ให้อยู่ในกําไรหรือขาดทุน  

(เป็นการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่) เม่ือกจิการเลิกใช้วิธส่ีวนได้เสยี ตัวอย่างเช่น หากบริษัท

ร่วมหรือการร่วมค้ามีผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนสะสมที่เกดิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 

และกิจการได้เลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย กิจการต้องจัดประเภทกําไรหรือขาดทุนที่ เกี่ยวข้องกับ 

การดาํเนินงานต่างประเทศที่เคยรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นน้ันใหม่โดยบันทึกไปยังกาํไร

หรือขาดทุน 

24 หากเงินลงทุนในบริษทัร่วมไดเ้ปลีย่นเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ หรือเงินลงทุนในการร่วมคา้

เปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม กิจการตอ้งใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียต่อไปโดยไม่ตอ้งวดัมูลค่า 

เงินลงทุนทีเ่หลืออยู่นี้ ใหม่ 

 

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ 

 
25 ถ้ากิจการที่มีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าได้ลดส่วนได้เสียลง  

แต่เงินลงทุนดังกล่าวยังคงถูกจัดประเภทเป็นบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าตามลาํดับ กิจการต้อง 

จัดประเภทกาํไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงใน 

ส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของไปยังกาํไรหรือขาดทุน ถ้ากาํไรหรือขาดทุนในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่นน้ีถูกกาํหนดให้จัดประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการจําหน่ายสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

ที่เกี่ยวข้อง 

 

ขั้นตอนในการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

26 ขั้นตอนส่วนใหญ่ในการนาํวิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบิัติคล้ายกบัขั้นตอนในการจัดทาํงบการเงินรวมซ่ึง

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม นอกจากน้ี กจิการ

ต้องนาํแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนปฏบิัติทางการบัญชีสาํหรับการได้มาซ่ึงบริษัทย่อยมาปฏิบัติกับ

การบัญชีสาํหรับการได้มาซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าด้วย 
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27 ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าให้พิจารณาเฉพาะเงินลงทุนทั้งหมดใน 

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่ถือโดยบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่เท่าน้ัน โดยไม่

คาํนึงถงึเงินลงทุนที่ถอืโดยบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าอื่นของกลุ่มกจิการ และในกรณทีี่บริษัทร่วม

หรือการร่วมค้าน้ันมีบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า กาํไรหรือขาดทุน กาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นและสนิทรัพย์สทุธิที่จะใช้ในการนาํวิธีส่วนได้เสยีมาปฏบิัติ จะเป็นรายการซ่ึงรับรู้ ใน

งบการเงินของบริษัทร่วมและการร่วมค้า (รวมทั้ งส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุน กําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่นและสินทรัพย์สุทธิที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและ 

การร่วมค้าของตน) หลังจากการปรับปรุงที่จาํเป็นเพ่ือให้ใช้นโยบายการบัญชีเดียวกนั (ดูย่อหน้า 

ที่ 35 ถงึ 36ก) 

28 กาํไรและขาดทุนซ่ึงเป็นผลมาจากรายการที่เร่ิมจากบริษัทร่วมไปยังผู้ลงทุน (Upstream) และ

รายการที่เร่ิมจากผู้ลงทุนไปยังบริษัทร่วม (Downstream) ระหว่างกิจการ (รวมถึงบริษัทย่อยของ

กิจการที่นํามาจัดทาํงบการเงินรวม) กับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะถูกรับรู้ ในงบการเงินของ

กิจการเฉพาะส่วนได้เสียของผู้ลงทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการเท่าน้ัน ตัวอย่างของรายการ

ด้านขาขึ้ น ได้แก่ การที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าขายสินทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุน ส่วนได้เสียที่เป็น 

ของผู้ลงทุนในกาํไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เกดิจากรายการระหว่างกนัน้ีจะถูก 

ตัดออก ส่วนรายการด้านขาลง ได้แก่ การที่กิจการขายสินทรัพย์หรือนําสินทรัพย์ไปให้แก่ 

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้า  

29  ในกรณีที่รายการด้านขาลงแสดงให้เห็นว่ามีการลดลงในมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ 

ที่จะถูกขายหรือนําไปให้ หรือแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์น้ันได้ด้อยค่าลงแล้วผู้ลงทุนต้องรับรู้ 

ผลขาดทุนดังกล่าวเตม็จาํนวน ในกรณีที่รายการด้านขาขึ้นแสดงให้เห็นว่ามีการลดลงในมูลค่า

สุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ที่จะถูกซ้ือ หรือแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์น้ันได้ด้อยค่าลงแล้ว  

ผู้ลงทุนต้องรับรู้ผลขาดทุนน้ันตามส่วนได้เสยีของตน 

30 การนําสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปให้แก่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพ่ือแลกกับส่วนได้เสียใน

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าต้องถูกรับรู้ตามหลักเกณฑ์ในย่อหน้าที่ 28 เว้นแต่รายการน้ันขาด

เน้ือหาเชิงพาณิชย์ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์ 

ในกรณีที่รายการขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ กาํไรหรือขาดทุนจากรายการน้ันจะถือว่ายังไม่เกิดขึ้ น

และไม่ให้รับรู้ เว้นแต่เข้าเกณฑต์ามที่ระบุในย่อหน้าที่ 31 กาํไรและขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นน้ีต้อง

ถูกตัดรายการออกกับเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียและต้องไม่แสดงเป็นรายการกาํไรหรือ

ขาดทุนตั้งพักในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกจิการ หรือในงบแสดงฐานะการเงินของกจิการที่

รับรู้ เงินลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสยี 

31 ในกรณีที่นอกจากได้รับส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าแล้ว กิจการยังได้รับสินทรัพย์ 

ที่เป็นตัวเงินหรือที่ไม่เป็นตัวเงินอกีด้วย กจิการต้องรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนเตม็จาํนวนจากส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการนําสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปให้สาํหรับสินทรัพย์ที่เป็น 

ตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินที่ได้รับมา 

31ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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31ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

32 กจิการต้องนาํวิธส่ีวนได้เสยีมาถือปฏบิัติกบัเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านับตั้งแต่วันที่

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุน กิจการต้อง

รับรู้ผลต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกบัมูลค่ายุติธรรมสทุธิของสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ระบุได้

ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเฉพาะส่วนที่เป็นของกจิการดังน้ี 

32.1 ค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกบับริษัทร่วมหรือการร่วมค้าให้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ

เงินลงทุน โดยไม่อนุญาตให้ตัดจาํหน่ายค่าความนิยมน้ัน 

32.2 ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ในผู้ได้รับ 

การลงทุนเฉพาะส่วนที่เป็นของกิจการที่สูงกว่าต้นทุนของเงินลงทุน ให้ถือเป็นรายได้

ในการรับรู้ ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าในงวดที่ ซ้ือ 

เงินลงทุนน้ัน 

กจิการต้องปรับปรุงส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนที่กจิการมีส่วนได้เสยีในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

หลังจากการซ้ือเงินลงทุนให้เหมาะสม เช่น การทาํการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

เสื่อมสภาพโดยคิดจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันซ้ือเงินลงทุนมา เป็นต้น ในทาํนองเดียวกนั กจิการ

ต้องปรับปรุงส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าภายหลังการซ้ือเงินลงทุน 

เพ่ือรับรู้การด้อยค่าของค่าความนิยมหรือของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

33 ในการนําวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั กิจการตอ้งใชง้บการเงินล่าสุดของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้

หากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของกิจการและบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้แตกต่างกนั  

ใหบ้ริษทัร่วมหรือการร่วมคา้จัดทํางบการเงินใหมี้วนัที่เดียวกบัวนัที่ในงบการเงินของกิจการ

เพือ่การใชป้ระโยชนข์องกิจการ เวน้แต่จะไม่สามารถทําไดใ้นทางปฏิบติั 

34 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดในย่อหนา้ที ่33 หากงบการเงินของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ที่

นํามาใชใ้นการนําวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติัมีวนัที่ที่แตกต่างจากวนัที่ในงบการเงินของกิจการ 

กิจการตอ้งปรบัปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณ์ที่มีนยัสําคญัที่เกิดข้ึนระหว่าง 

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้กบัวนัที่ในงบการเงินของกิจการ 

อย่างไรก็ตาม งบการเงินของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้และกิจการตอ้งมีวนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานแตกต่างกนัไดไ้ม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้  ช่วงระยะเวลาของรอบระยะเวลารายงาน

และความแตกต่างของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานตอ้งเหมือนกนัในทุกๆ งวดทีร่ายงาน 

35 กิจการตอ้งจัดทํางบการเงินโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนักบัรายการและเหตุการณที์่

เหมือนกนัในสถานการณที์ค่ลา้ยคลึงกนั 

36 ยกเว้นที่กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 36ก หากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าใช้นโยบายการบัญชีที่

แตกต่างจากนโยบายการบัญชีของกิจการสาํหรับรายการและเหตุการณ์ที่เหมือนกันภายใต้

สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกนั ในการนาํงบการเงินของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามาใช้เพ่ือปฏบิัติตาม

วิธีส่วนได้เสียน้ัน กิจการต้องทาํการปรับปรุงเพ่ือให้งบการเงินของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

มีนโยบายการบัญชีเดียวกนักบักจิการ 
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36ก แม้จะมีข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 36 แต่ถ้ากจิการซ่ึงไม่ได้เป็นกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน

มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการ

ดังกล่าวจะใช้วิธีส่วนได้เสียโดยอาจยังคงเลือกการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทร่วม

หรือการร่วมค้าน้ันๆ ใช้อยู่สาํหรับส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ันๆ 

ที่เป็นกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน โดยกิจการอาจเลือกวิธีการน้ีในแต่ละบริษัทร่วมหรือ

การร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน ณ วันที่หลังกว่าระหว่าง ก) รับรู้ รายการ

เม่ือเร่ิมแรกของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน ข) บริษัท

ร่วมหรือการร่วมค้ากลายเป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน และ ค) บริษัทร่วมหรือ 

การร่วมค้าที่เป็นกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนกลายเป็นบริษัทใหญ่เป็นคร้ังแรก  

37 หากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมที่ออกให้แก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่กิจการและ 

ถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ กิจการต้องคาํนวณส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนส่วนที่เป็นของตน

หลังจากการปรับปรุงเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิน้ันแล้ว ทั้ งน้ีไม่ว่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 

น้ันแล้วหรือไม่กต็าม 

38 หากส่วนแบ่งขาดทุนของกจิการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีจาํนวนเท่ากบัหรือสงูกว่าส่วนได้เสยี

ของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ัน กิจการต้องหยุดรับรู้ ส่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่า 

ส่วนได้เสียของตนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ัน ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าตามวิธส่ีวนได้เสยี และรวมถึง

ส่วนได้เสียระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแล้วถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการใน 

บริษัทร่วมและการร่วมค้าน้ัน ตัวอย่างเช่น รายการซ่ึงไม่มีการกําหนดแผนการจ่ายชําระ  

หรือไม่คาดว่าจะจ่ายชาํระในอนาคตอนัใกล้ โดยเน้ือหาแล้วถือเป็นการเพ่ิมเงินลงทุนของกิจการ

ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า รายการดังกล่าวอาจหมายรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิและลูกหน้ีหรือ 

เงินกู้ยืมระยะยาว แต่ไม่รวมถึงลูกหน้ีการค้า เจ้าหน้ีการค้า หรือลูกหน้ีระยะยาวที่มีหลักประกัน

เพียงพอ เช่น เงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน เป็นต้น ทั้งน้ีขาดทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียของกิจการ

ส่วนที่เกนิกว่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ให้นาํไปหักจากองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนได้เสยีในบริษัท

ร่วมหรือการร่วมค้าในลาํดับที่ตรงกนัข้ามกบัลาํดับของบุริมสทิธใินการชาํระหน้ี (กล่าวคือ ลาํดับ

ในการได้รับการจ่ายชาํระคืนเม่ือมีการชาํระบัญชี) 

39 เม่ือส่วนได้เสียของกิจการมีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว กิจการจะรับรู้ ขาดทุนเพ่ิมเติมเป็น

หน้ีสินกต่็อเม่ือมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพันจากการอนุมานหรือได้จ่ายเงิน 

เพ่ือชาํระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าไปแล้ว หากในเวลาต่อมาบริษัทร่วมหรือ 

การร่วมค้ามีกาํไร กิจการจะเร่ิมบันทึกส่วนแบ่งกาํไรของตนอีกคร้ังหลังจากที่ส่วนแบ่งกาํไรมี

จาํนวนเท่ากบัส่วนแบ่งขาดทุนที่กจิการยังไม่ได้นาํมารับรู้ 
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ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

40 หลังจากได้นําวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติและรับรู้ ผลขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า  

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 38 มาใช้แล้ว กจิการต้องปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 41ก ถึง 41ค ในการ

พิจารณาว่ามีหลักฐานอย่างแน่ชัดที่เงินลงทุนสทุธใินบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าของกจิการจะต้อง

ด้อยค่าหรือไม่ 

41 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

41ก เงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะด้อยค่าและผลขาดทุนจากการด้อยค่าเกิดขึ้ น 

กต่็อเม่ือมีหลักฐานอย่างแน่ชัดถึงการด้อยค่าที่เกดิมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลาย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วภายหลังการรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกของเงินลงทุนสุทธิ (“เหตุแห่งการ

ด้อยค่า”) และเหตุแห่งการด้อยค่าเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อประมาณ

การกระแสเงินสดในอนาคตจากเงินลงทุนสทุธิที่สามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ โดยอาจจะ

เป็นไปได้ยากที่จะระบุเหตุการณ์หน่ึงๆ ว่าเป็นต้นเหตุของการด้อยค่า ส่วนใหญ่แล้วผลกระทบ

จากหลายๆ เหตุการณ์อาจจะทาํให้เกิดการด้อยค่า ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากเหตุใน

อนาคตที่ยังไม่เกดิไม่ว่าจะมีความน่าจะเป็นเพียงใดจะยังไม่ถูกรับรู้รายการ หลักฐานอย่างแน่ชัด

ของการด้อยค่าของเงินลงทุนสทุธริวมถึงข้อมูลที่สงัเกตได้ที่กจิการรับทราบเกี่ยวกบัเหตุแห่งการ

ด้อยค่าดังต่อไปน้ี  

41ก.1 ปัญหาทางการเงินที่มีนัยสาํคัญของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

41ก.2 การละเมิดสัญญา เช่น การผิดนัดชาํระหรือการหลีกเล่ียงการชาํระเงินของบริษัทร่วม

หรือการร่วมค้า 

41ก.3 กจิการยินยอมให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าอันเน่ืองมาจากเหตุผล

ทางเศรษฐกจิหรือทางกฎหมายเกี่ยวกบับริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่ประสบปัญหาทาง

การเงินที่ปกติแล้วกจิการจะไม่ยินยอมให้ 

41ก.4 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะเข้าสู่การล้มละลายหรือ

การปรับโครงสร้างทางการเงินอื่น หรือ 

41ก.5 การหายไปของตลาดที่มีสภาพคล่องของเงินลงทุนสุทธิอันเน่ืองมาจากปัญหาทาง

การเงินของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า  

41ข การหายไปของตลาดที่มีสภาพคล่องอันเน่ืองมาจากตราสารทุนหรือเคร่ืองมือทางการเงินของ

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าไม่ได้มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะแล้วไม่ถือเป็นหลักฐานของ 

การด้อยค่า การลดการจัดอันดับเครดิตหรือการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วมหรือ 

การร่วมค้ากไ็ม่ได้ถือเป็นหลักฐานของการด้อยค่าด้วยเหตุการณ์น้ีเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่าอาจ

ถอืว่าเป็นหลักฐานของการด้อยค่าเม่ือรวมพิจารณาข้อมูลอื่นๆ ประกอบกนั  

41ค นอกเหนือจากเหตุการณ์ประเภทต่างๆ ในย่อหน้าที่ 41ก แล้ว หลักฐานอย่างแน่ชัดของการ 

ด้อยค่าของเงินลงทุนสุทธิในตราสารทุนของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ 

การเปล่ียนแปลงที่มีนัยสาํคัญที่มีผลในทางลบที่เกิดขึ้ นแล้วในเร่ืองของเทคโนโลยี การตลาด 
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สภาพเศรษฐกิจ หรือทางกฎหมายที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าดาํเนินธุรกิจอยู่ และได้แสดงให้

เหน็ว่าต้นทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนอาจจะไม่ได้รับคืน การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนในตราสารทุนจนตํ่ากว่าต้นทุนอย่างมีนัยสาํคัญหรือยาวนานถือเป็นหลักฐานที่แน่ชัดของ

การด้อยค่า 

42 เน่ืองจากค่าความนิยมซ่ึงได้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมหรือ 

การร่วมค้าไม่ได้ถูกรับรู้ แยกต่างหาก ดังน้ัน จึงไม่ต้องทําการประเมินการด้อยค่าของค่า 

ความนิยมแยกต่างหากตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์แต่ให้ทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทั้งจาํนวนตามข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เสมือนเป็นสินทรัพย์เดียว  

โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (จาํนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้เทียบกับ

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) กบัมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนหากเม่ือปฏบิัติตามย่อหน้า 

41ก ถึง 41ค แล้วมีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าเงินลงทุนสทุธอิาจเกดิการด้อยค่า ผลขาดทุนจากการด้อย

ค่าที่รับรู้ภายใต้สถานการณ์เหล่าน้ันต้องไม่ถูกปันส่วนให้กบัสนิทรัพย์ใดๆ รวมทั้งค่าความนิยม

ที่เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ด้วยเหตุน้ี  

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าน้ันต้องรับรู้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36  

เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ เท่าที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนสุทธิน้ันเพ่ิมขึ้ น

ในภายหลัง ในการกาํหนดมูลค่าจากการใช้ของเงินลงทุนสุทธิ กิจการต้องทาํการประมาณ

จาํนวนดังต่อไปน้ี  

42.1 ส่วนแบ่งของมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น

จากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า รวมถึงกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษัทร่วม

หรือการร่วมค้าและสิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในท้ายที่สดุตาม

ส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสยี หรือ 

42.2 มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากเงินปันผล

และการจาํหน่ายเงินลงทุนในท้ายที่สดุ 

การคํานวณตามวิธีในข้อ 42.1 และ 42.2 จะให้ผลที่ เท่ากันหากกิจการใช้ข้อสมมติฐานที่

เหมาะสม 

43 กิจการต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าของ

กิจการเป็นรายบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า เว้นแต่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าแต่ละกิจการน้ัน 

ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองที่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับ

จากสนิทรัพย์อื่นของกจิการ 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

44 กิจการต้องบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะ

กิจการ  

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

45 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนําไปใช้ก่อนวันที่มีผล

บังคับใช้ หากกจิการถือปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  

เร่ือง การร่วมการงาน  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกับส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะ

กจิการ พร้อมกนั 

45ก  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ทาํให้เกิดการปรับปรุง

ย่อหน้าที่ 40 ถึง 42 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 40ก ถึง 41ค กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุง

ดังกล่าวเม่ือกจิการถอืปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9   

45ข วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  

(ที่ปรับปรุงในปี 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทาํให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 25 

กิจการต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลัง 

วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้ปฏบิัติย้อนหลังตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด  

ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนําไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

45ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

45ง ขอ้ยกเวน้ในการจดัทํางบการเงินรวมสาํหรบักิจการทีด่ําเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (ที่ปรับปรุงใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ที่ปรับปรุงในปี 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ที่ปรับปรุงในปี 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ที่ปรับปรุงในปี 2559)  

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า) ทาํให้เกดิการปรับปรงุย่อหน้าที่ 17 27 และ 36 และ

เพ่ิมย่อหน้าที่ 36ก กจิการต้องปฏบิัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนําไปใช้ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ 

หากกจิการถอืปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 
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45จ      การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจาํปี (ที่ปรับปรุงในปี 2561) ทาํให้เกิดการ

ปรับปรุงย่อหน้าที่  18 และ 36ก  กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงโดยการปรับ 

งบการเงินย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการ

ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริง

ดังกล่าวด้วย 

45ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

45ช ส่วนไดเ้สียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ที่ปรับปรุงในปี 2562) ทําให้เกิดการ 

เพ่ิมย่อหน้าที่ 14ก และตัดย่อหน้าที่ 41 กิจการต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวโดยการ

ปรับปรุงรายการย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญ ชี  ฉบับที่  8 เร่ือง นโยบายการบัญช ี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด กบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 45ซ ถึง 45ฎ 

ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงน้ี

สาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 
45ซ กิจการที่ปฏิบัติตามการปรับปรุงที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 45ช เป็นคร้ังแรก พร้อมกับการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน มาใช้เป็นคร้ังแรก 

จะต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงการเปล่ียนแปลงที่ระบุไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 สาํหรับส่วนได้เสยีระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 14ก  

45ฌ กิจการที่ปฏิบัติตามการปรับปรุงที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 45ช เป็นคร้ังแรก ภายหลังจากการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน มาใช้เป็นคร้ังแรก 

จะต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการปฏบิัติในช่วงการเปล่ียนแปลงที่ระบุไว้ในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซ่ึงจาํเป็นสาํหรับการปฏิบัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกับส่วนได้เสีย

ระยะยาวที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 14ก ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์น้ัน การอ้างอิงถึงวันที่

เร่ิมต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ต้องอ้างอิงถึงวันที่ เร่ิมต้นของรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจาํปีซ่ึงกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเป็นคร้ังแรก (วันที่เร่ิมต้น

ปฏิบัติตามการปรับปรุง) กิจการไม่จําเป็นต้องปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้อนหลังเพ่ือให้

สะท้อนถึงการปฏิบัติตามการปรับปรุงน้ี แต่กิจการอาจปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้อนหลังก็

ต่อเม่ือสามารถทาํได้โดยไม่นาํความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกบัเหตุการณห์รือสถานการณใ์นอดีตมาใช้ 

45ญ ในการปฏิบัติตามการปรับปรุงที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 45ช เป็นคร้ังแรก กิจการซ่ึงใช้ข้อยกเว้น

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน  

เป็นการช่ัวคราวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย  

ไม่จาํเป็นต้องปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้อนหลังเพ่ือให้สะท้อนถงึการปฏบิัติตามการปรับปรงุน้ี 

แต่กิจการอาจปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้อนหลังกต่็อเม่ือสามารถทาํได้โดยไม่นําความรู้ ใน

ปัจจุบันเกี่ยวกบัเหตุการณห์รือสถานการณใ์นอดีตมาใช้ 
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45ฎ หากกิจการไม่ปรับปรุงรายการในงวดก่อนย้อนหลังตามย่อหน้าที่ 45ฌ หรือย่อหน้าที่ 45ญ  

ณ วันที่เร่ิมต้นปฏิบัติตามการปรับปรุง กิจการต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่างจาํนวนดังต่อไปน้ีใน

กาํไรสะสมต้นงวด (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ตามความเหมาะสม)  

45ฎ.1 มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าของส่วนได้เสียระยะยาว ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 14ก  

ณ วันน้ัน และ 

45ฎ.2 มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสยีระยะยาว ณ วันน้ัน 

 

การอา้งอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน  

 

46 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

 

47 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)  

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ 

 

 


