เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๔/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 28 เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า ซึ่ งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศที่ สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (IAS 28: Investments in Associates and
Joint Ventures (Bound volume 2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 18 36ก 40
ถึง 42 และ 45ก และเพิ่ มย่อหน้ าที่ 14ก 41ก ถึง 41ค 45จ และ 45ฉ ถึง 45ฎ และปรับปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น

1
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
วิธีส่วนได้เสีย
การนาวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ

1
2
3
5
10
16

ข้อยกเว้นที่จะไม่ตอ้ งนาวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ
การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ ีถอื ไว้เพื่อขาย
การเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของ
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสีย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

17
20
22
25
26
40

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง

44
45

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้)

46

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

47
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและการร่ ว มค้า
ประกอบด้ วย ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 47 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดย
คานึงถึงข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีทไี่ ม่ได้ ให้
แนวปฏิบั ติในการเลื อกและการใช้ นโยบายการบั ญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อก าหนดวิ ธี ก ารบัญ ชี ส าหรับ เงิ น ลงทุ น ใน
บริษทั ร่ วมและวางข้อกาหนดในการนาวิธีส่วนได้เสียมาปฏิ บตั ิกบั เงินลงทุนในบริษทั ร่ ว ม
และการร่วมค้า

ขอบเขต
2

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั กิจการทุกกิจการที่เป็ นผูล้ งทุนซึ่ งมีการควบคุม
ร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน

คานิยาม
3

คาศัพท์ท่ ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
บริษัทร่วม

หมายถึง กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญของผูล้ งทุน

งบการเงินรวม

หมายถึง งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการนาเสนอสินทรัพย์ หนี้ สิน
ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดของ
บริ ษ ทั ใหญ่ และบริ ษทั ย่ อยเสมือนว่ าเป็ นของหน่ วยงาน
ทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว

วิธีส่วนได้เสีย

หมายถึง เป็ นวิ ธี ก ารทางบัญ ชี ซ่ ึ งก าหนดให้ ผู ้ล งทุ น บัน ทึ ก
เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน และหลังจากนั้นให้
ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงในส่วนแบ่งของผูล้ งทุน
3
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ในสินทรัพย์สุทธิของผูไ้ ด้รบั การลงทุนภายหลังการได้มา
กาไรหรื อ ขาดทุ น ของผู ล้ งทุ น จะรวมเอาส่ ว นแบ่ ง ใน
กาไรหรือขาดทุนของผูไ้ ด้รบั การลงทุนเข้าไว้ดว้ ย และ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผูล้ งทุน ก็จะรวมเอาส่วน
แบ่งในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นของผูไ้ ด้รบั การลงทุน
เข้าไว้ดว้ ย

4

การร่วมการงาน

หมายถึง การงานซึ่ งบุ ค คลหรื อ กิจการตั้งแต่ ส องหรื อ มากกว่ า
สองรายมีการควบคุมร่วมกัน

การควบคุมร่วม

หมายถึง การร่วมกันควบคุมการงานซึ่ งได้ตกลงกันไว้ในสัญญา
ซึ่ งการควบคุ มร่ วมจะมีไ ด้ก็ต่อ เมื่อการตัดสินใจใดๆ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
อย่างเป็ นเอกฉันท์จากผูท้ ่ ีร่วมกันควบคุม การงานแล้ว
เท่านั้น

การร่วมค้า

หมายถึง การร่วมการงานซึ่ งผูท้ ่ ีมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น
มีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น

ผูร้ ่วมค้า

หมายถึง ผูเ้ ข้าร่วมในการร่วมค้าซึ่ งมีการควบคุมร่วมในการร่วมค้านั้น

อิทธิพลอย่างมี
นัยสาคัญ

หมายถึง อานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงิ นและการด าเนิ นงานของผู ไ้ ด้ร ับ
การลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วม
ในนโยบายดังกล่าว

คานิยามของคาศัพท์ดังต่อไปนี้ได้ กาหนดอยู่ในย่อหน้ าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และในภาคผนวก ก
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) และถูกใช้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยมีความหมายดังที่ ระบุไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าว

การควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน

กลุ่มกิจการ

บริษัทใหญ่
4
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทย่อย

อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
5

6

7

หากกิจการมีอานาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม (เช่ น โดยผ่านบริ ษัทย่อย)
ในผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 20 ให้ สัน นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า กิ จ การมี อิท ธิพ ลอย่ า งมี
นัยสาคัญต่อ ผู้ได้ รับการลงทุน เว้ นแต่กิจการจะมีหลักฐานที่ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่ า กรณี
ดังกล่าวไม่เป็ นเช่นนั้น ในทางกลับกันหากกิจการมีอานาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย) ในผู้ได้ รับการลงทุนน้ อยกว่าร้ อยละ 20 ให้ สันนิษฐานไว้ ก่อน
ว่า กิจ การไม่มีอ ิท ธิพ ลอย่า งมีนัย สาคัญ เว้ น แต่จ ะมีห ลัก ฐานที่แ สดงให้ เ ห็น อย่า งชัด เจนว่า
กิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อ ผู้ได้ รับการลงทุนนั้น การที่ ผ้ ูลงทุนรายอื่ นถือหุ้นในผู้ได้ รับ
การลงทุนเป็ นจานวนมากหรือเป็ นส่วนใหญ่ไม่ได้ หมายความว่า กิจการจะไม่สามารถมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสาคัญต่อผู้ได้ รับการลงทุนได้
หลั ก ฐานต่ อ ไปนี้ ทางใดทางหนึ่ งหรื อ มากกว่ า เป็ นตัว อย่ า งที่แสดงว่ า กิจ การมีอิท ธิพ ลอย่ า ง
มีนัยสาคัญ
6.1
การมี ตั วแทนอยู่ ในคณะกรรมการบริ ษั ทหรื อคณะผู้ บริ หารอื่ นที่ เที ยบเท่ าคณะกรรมการ
บริษัทของผู้ได้ รับการลงทุน
6.2
การมีส่ว นร่ ว มในการกาหนดนโยบายรวมทั้ง มีส่ว นร่ ว มในการตัด สิน ใจเกี่ ยวกับ
เงินปันผลหรือการแบ่งปันส่วนทุนอื่ นๆ
6.3
มีรายการระหว่างกิจการกับผู้ได้ รับการลงทุนอย่างเป็ นสาระสาคัญ
6.4
มีการแลกเปลี่ ยนบุคลากรระดับบริหาร หรือ
6.5
มีการให้ ข้อมูลทางเทคนิคที่ จาเป็ นในการดาเนินงาน
กิจการอาจเป็ นเจ้ าของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้น (share warrants) สิทธิการซื้อหุ้น (share
call options) ตราสารหนี้หรือตราสารทุน ซึ่ งสามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรือตราสารอื่ นที่
มีลั ก ษณะใกล้ เ คี ยงกัน ที่ มีค วามเป็ นไปได้ ใ นการใช้ สิทธิหรื อ การแปลงสภาพซึ่ งหากกิจการ
เลือกใช้ สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารดังกล่าวแล้ ว กิจการจะมีอานาจออกเสียงในเรื่ องนโยบาย
ทางการเงินและการดาเนินงานมากขึ้น หรือในทานองเดียวกันเป็ นการลดอานาจในการออกเสียง
ดังกล่าวของบุคคลอื่ น (กล่าวคือ สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ) ในการประเมินว่ากิจการ
มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ หรื อ ไม่ กิ จ การต้ องพิ จ ารณาถึ ง การมี อ ยู่ แ ละผลกระทบจาก
สิทธิในการออกเสียงที่ สามารถเป็ นไปได้ ที่กิจการสามารถใช้ สิทธิหรื อแปลงสภาพตราสารนั้ น
ในปั จ จุ บั น รวมถึ งสิ ทธิ ใ นการออกเสี ยงที่ เป็ นไปได้ ซึ่ งกิ จ การอื่ นถื อ อยู่ ด้ ว ย ตั ว อย่ า งสิ ท ธิ
ในการออกเสี ย งที่ เป็ นไปได้ ที่ ไม่ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ห รื อ แปลงสภาพตราสารได้ ใ นปั จ จุ บั น
ตัวอย่า งเช่ น ในกรณี ที่ตราสารนั้น ยังไม่ สามารถใช้ สิทธิหรื อแปลงสภาพได้ จนกว่ าจะถึงวั น ที่
ที่ กาหนดในอนาคตหรือจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งตามที่ กาหนดไว้ ในอนาคต
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ในการประเมินว่ าสิทธิในการออกเสียงที่ เป็ นไปได้ นาไปสู่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญหรือไม่
นั้น กิจการจะต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ทมี่ ีอยู่ท้งั หมด (รวมถึงเงื่ อนไขของการใช้
สิทธิในการออกเสียงที่ เป็ นไปได้ และข้ อตกลงตามสัญญาอื่ นไม่ว่าเป็ นการพิจารณารายสัญญาหรือ
ทุ ก สั ญ ญารวมกัน ) ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ สิท ธิ ใ นการออกเสีย งที่ เป็ นไปได้ ซึ่ งข้ อ เท็จ จริ ง และ
สถานการณ์ข้างต้ นไม่ครอบคลุม ถึงความตั้งใจของผู้บริหารและความสามารถทางการเงินของ
กิจการที่ จะใช้ สทิ ธิหรือแปลงสภาพสิทธิในการออกเสียงที่ เป็ นไปได้ ดังกล่าว
กิจการจะสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ เหนือผู้ได้ รับการลงทุนเมื่ อกิจการสูญเสียอานาจ
ในการเข้ าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของผู้ได้ รับ
การลงทุน การสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญสามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ ยนแปลง
ในระดับของความเป็ นเจ้ าของในผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ ตัวอย่างของกรณีน้ ีคือการที่ บริษัทร่วม
อยู่ภายใต้ การควบคุมของรัฐบาล ศาล ผู้ดาเนินการตามแผนฟื้ นฟู กิจการ หรือหน่วยงานกากับ
ดูแล รวมทั้งกรณีทเี่ กิดจากผลของข้ อตกลงตามสัญญา

วิธีส่วนได้เสีย
10
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ตามวิธสี ่วนได้ เสีย ผู้ลงทุนต้ องรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าเมื่ อเริ่ มแรกด้ วย
ราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่ มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ ได้ มาด้ วยส่วนแบ่ง
กาไรหรือขาดทุนของผู้ได้ รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ ผ้ ูลงทุนมีส่วนได้ เสียอยู่ โดยผู้ลงทุนต้ องรับรู้
ส่วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนของผู้ได้ รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ ผู้ลงทุนมีส่วนได้ เสียในกาไรหรื อ
ขาดทุนของผู้ลงทุน ส่วนทุนหรือเงินปั นผลที่ ได้ รับจากผู้ได้ รับการลงทุนต้ องนาไปหักจากมูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนไปตาม
สัดส่ วนของผู้ ลงทุ นในก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่ นของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ที่ เปลี่ ยนแปลงไป เช่ น
การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดจากการตีราคาที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ และการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิด
จากผลต่างอัตราแลกเปลี่ ยนในการแปลงค่างบการเงิน ผู้ลงทุนต้ องรับรู้การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว
ตามสัดส่วนที่ ผู้ลงทุนมีส่วนได้ เสียในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นของผู้ลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
การรั บ รู้ รายได้ ตามเกณฑ์ เ งิ น ปั น ผลรั บ อาจไม่ ใ ช่ เ ป็ นวิ ธี ที่ เหมาะสมส าหรั บ การวั ด มู ล ค่ า
ผลตอบแทนที่ ผ้ ูลงทุนจะได้ รับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ าเนื่ องจากเงินปันผลรับ
นั้นอาจมีความสัมพั นธ์น้อยมากกับผลประกอบการของบริ ษัทร่ วม หรื อการร่ วมค้ าจากการที่
ผู้ลงทุนมีการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุนจึงมี
ส่วนได้ เสียในผลประกอบการของบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ านั้นๆ ซึ่ งจะก่อให้ เกิดผลตอบแทน
จากการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรรับรู้ส่วนได้ เสียดังกล่าวโดยการนาส่วนแบ่งในผลกาไรหรือ
ขาดทุนในผู้ได้ รับการลงทุนรวมไว้ ในงบการเงินของตนด้ วย การปฏิบัติตามวิธีส่วนได้ เสียจึงเป็ น
การให้ ข้ อ มู ลที่ เป็ นประโยชน์ ม ากขึ้น เกี่ ยวกับ สิน ทรั พ ย์สุท ธิแ ละก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เป็ นของ
ผู้ลงทุน
6
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ในกรณี ที่ มี สิทธิในการออกเสียงที่ เป็ นไปได้ หรื อมี ตราสารอนุ พั นธ์อื่ นที่ มี สิทธิในการออกเสียง
ที่ เป็ นไปได้ ส่วนได้ เสียของกิจการในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าจะถูกพิจารณาเฉพาะส่วนได้ เสียใน
ความเป็ นเจ้ าของที่ มีอยู่ ณ ปัจจุบันเท่านั้น และจะไม่รวมความเป็ นไปได้ ทจะใช้
ี่ สิทธิหรือแปลงสิทธิ
ที่ มใี นการออกเสียงที่ เป็ นไปได้ หรือที่ มีในตราสารอนุพันธ์อนื่ ๆ เว้ นแต่ทรี่ ะบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 13
ในบางสถานการณ์ โดยเนื้อหาสาระกิจการมีความเป็ นเจ้ าของในผู้ได้ รับการลงทุนแล้ ว เนื่ องจากมี
รายการที่ ท าให้ กิ จการเข้ าถึ งผลตอบแทนจากส่ วนได้ เสี ยในความเป็ นเจ้ าของแล้ วในปั จจุ บั น
ในสถานการณ์ดังกล่าวส่วนที่ จะแบ่งให้ แก่กิจการจะกาหนดโดยคานึงถึงการใช้ สิทธิในการออกเสียง
ที่ เป็ นไปได้ ในที่ สุด และตราสารอนุพันธ์อนื่ ที่ ทาให้ กจิ การเข้ าถึงผลตอบแทนในปัจจุบันด้ วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ไม่ให้ นามาใช้ ปฏิบัติกับส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ าซึ่ งบันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้ เสีย
ในกรณีที่เครื่ องมือทางการเงินมีสิทธิในการออกเสียงที่ เป็ นไปได้ เป็ นองค์ประกอบและโดยเนื้อหา
สาระทาให้ เข้ าถึงผลตอบแทนจากส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมหรื อ
การร่ วมค้ าแล้ วในปั จจุ บัน เครื่ องมือทางการเงินนั้ นไม่ อยู่ ในขอบข่ ายของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ในกรณี อื่นให้ รับ รู้
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ ประกอบด้ วยสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่ เป็ นไปได้ ในบริ ษั ทร่ วมและการร่ วมค้ า
ตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อ
มีการประกาศใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
เว้ นแต่กรณีทเงิ
ี่ นลงทุนหรือส่วนของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าได้ ถูกจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่ อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่ อขายและการดาเนิ นงานที่ ยกเลิก (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ต้ องจั ด
ประเภทเงินลงทุนหรือส่วนได้ เสียของเงินลงทุนที่ เหลืออยู่เป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

การนาวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ
16

กิจการที่ มีการควบคุมร่ วมในหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือผู้ได้ รับการลงทุน ต้ องบันทึก
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่ วม หรื อการร่ วมค้ า โดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียยกเว้ นในกรณีที่ เงินลงทุนมี
ลักษณะเข้ าข้ อยกเว้ นตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 17 ถึง 19
ข้อยกเว้นที่จะไม่ตอ้ งนาวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ

17

กิจการไม่ จาเป็ นต้ อ งปฏิบัติตามวิธีส่วนได้ เสียสาหรั บ เงิน ลงทุน ในบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ า
หากกิจการเป็ นบริษัทใหญ่ทไี่ ด้ รับการยกเว้ นให้ ไม่ต้องจัดทางบการเงินรวมตามข้ อยกเว้ นที่ ระบุ
ไว้ ในย่อหน้ าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง
งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรือเมื่ อมีลักษณะดังต่อไปนี้ทุกข้ อ
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กิจการมีฐานะเป็ นบริษัทย่อยซึ่ งถู กกิจการอื่ นเป็ นเจ้ าของทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่
ผู้ถือหุ้นอื่ นของกิจการรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ ไม่มีสิทธิอ อกเสียงได้ รับทราบและไม่คัดค้ าน
ต่อการที่ ผ้ ูลงทุนจะไม่นาวิธสี ่วนได้ เสียมาปฏิบัติ
17.2 ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการไม่มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ไม่ว่าจะเป็ น
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรื อต่างประเทศ หรื อการซื้อขายนอกตลาดหลักทรั พย์
รวมทั้งตลาดในท้องถิ่ นและในภูมิภาค)
17.3 กิจการไม่ได้ นาส่งหรื ออยู่ ในกระบวนการของการน าส่งงบการเงินของกิจการให้ แ ก่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกากับดูแลอื่ นเพื่ อวัตถุประสงค์
ในการออกขายตราสารใดๆ ในตลาดสาธารณะ
17.4 บริ ษัทใหญ่ ในลาดับสูงสุดหรื อบริ ษัทใหญ่ ในลาดับระหว่ างกลางของกิจการได้ จัดทา
งบการเงินเผยแพร่ เพื่ อประโยชน์ ต่อสาธารณะซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และงบการเงินนั้นได้ มีการนาบริษัทย่อยมารวมหรือวัดมูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนแล้ วตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ในกรณีทเี่ งินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าถือโดยกิจการหรือถือโดยทางอ้ อมผ่านกิจการซึ่ ง
เป็ นกิจการร่ วมลงทุน (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit
trust) หรื อ กิ จ การที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายคลึ ง กั น รวมถึ ง กองทุ น ประกั น ภั ย แบบควบการลงทุ น
(investment-linked insurance funds) กิจการเหล่านี้อาจจะเลือกวัดมูลค่าเงินลงทุน ดังกล่าวโดย
วิธมี ูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ได้ โดยกิจการต้ องเลือกวิธีการนี้ในแต่ละ
บริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า ณ วันที่ รับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
ในกรณีทกิี่ จการมีเงินลงทุนในบริษัทร่ วมโดยที่ ส่วนหนึ่ งของเงินลงทุนนั้น ถือโดยทางอ้ อมผ่าน
กิจการร่ วมลงทุน (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) กิจการอาจเลือกที่ จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่ วมส่วนนั้น
ด้ วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ได้ โดยไม่คานึงว่ากิจการร่วมลงทุน
(venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) หรือกิจการ
ที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายคลึ ง กั น รวมถึ ง กองทุ น ประกั น ภั ย แบบควบการลงทุ น (investment-linked
insurance funds) นั้นจะมีอิทธิพลอย่างมี นั ยสาคัญเหนื อเงินลงทุนส่วนนั้นหรื อไม่ หากกิจการ
เลือกที่ จะใช้ วิธกี ารบัญชีน้ ีแล้ ว กิจการต้ องใช้ วิธีส่วนได้ เสียสาหรับเงินลงทุน ส่วนที่ เหลือในบริษัท
ร่ ว มที่ ไม่ ไ ด้ ถื อ ผ่ านกิจการร่ วมลงทุ น (venture capital organization) กองทุ นรวม (mutual fund)
กองทรัสต์ (unit trust) หรื อกิจการที่ มีลักษณะคล้ ายคลึงกันรวมถึง กองทุนประกันภัยแบบควบ
การลงทุน (investment-linked insurance funds)

8

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28

การจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ ีถอื ไว้เพื่อขาย
20
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กิจการต้ องนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง สินทรั พย์
ไม่ หมุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้ เพื่ อขายและการดาเนิ น งานที่ ยกเลิ ก (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาใช้ กับ
เงินลงทุน หรื อบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าที่ เข้ าเกณฑ์การจัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย สาหรับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าที่ เหลือ ซึ่ ง
ไม่ ได้ ถู ก จั ดประเภทเป็ นสิน ทรั พย์ที่ถือไว้ เพื่ อขายต้ องบั น ทึก บั ญ ชี ตามวิ ธีส่ว นได้ เสียจนกว่ า
ส่วนของเงินลงทุนที่ ถือไว้ เพื่ อขายได้ ถูกจาหน่ ายออกไปจริ ง ภายหลังจากที่ จาหน่ายเงินลงทุน
ออกไปจริงแล้ ว กิจการต้ องบันทึกบัญชีสาหรับเงินลงทุนที่ เหลืออยู่ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
ตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) เว้ นแต่ส่วนของเงินลงทุนที่ เหลืออยู่ยังคงถือเป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรื อ
การร่วมค้ าซึ่ งในกรณีน้ ีกจิ การต้ องใช้ วิธสี ่วนได้ เสีย
ในกรณีทเี่ งินลงทุนหรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าซึ่ งเดิมเคยถูกจัดประเภท
เป็ นสินทรัพย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขายไม่เข้ าเกณฑ์ทจี่ ะถูกจัดประเภทไว้ เช่นนั้นอีกต่อไปแล้ ว กิจการต้ อง
รั บรู้เงินลงทุนนั้นตามวิธีส่วนได้ เสียย้ อนหลังไปยังวันที่ เงินลงทุนนั้นถูกจั ดประเภทเป็ นถือไว้
เพื่ อขาย งบการเงินของงวดหลังจากการจัดประเภทสินทรัพย์เป็ นสินทรัพย์ทถืี่ อไว้ เพื่ อขายต้ อง
ถูกปรับปรุงด้ วย
การเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย
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กิจการต้องเลิกใช้วิธีส่วนได้เสียนับจากวันที่เงินลงทุนของกิจการไม่เป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
หรือการร่วมค้าดังนี้
22.1 ถ้าเงินลงทุนได้เปลี่ยนเป็ นบริษทั ย่อย กิจการต้องใช้วิธีการบัญชีสาหรับเงินลงทุน
ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การรวมธุ รกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้)
22.2 ถ้าส่วนได้เสียที่เหลืออยู่ในบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้าเดิมเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน
กิจการต้องวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่เหลืออยู่นด้
ี้ วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ของส่ วนได้ เ สี ย ที่ เหลื อ อยู่ นี้ ต้ อ งถื อ เป็ นมู ลค่ ายุ ติ ธ รรมส าหรั บ การวั ดมู ลค่ า
เมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และกิจการต้องรับรูใ้ นกาไร
หรือขาดทุนของผลต่างระหว่าง
22.2.1 มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของส่ วนได้เสี ยที่ เหลื ออยู่ และผลตอบแทนรับใดๆ จาก
ส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้าที่ถูกจาหน่ายออกไป และ
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22.2.2 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่เลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย
22.3 เมื่ อกิ จ การเลิ ก ใช้วิ ธี ส่ ว นได้เ สี ย กิ จ การต้อ งบัน ทึ ก บัญ ชี ส าหรับ ก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนนั้นที่เคยรับรูไ้ ว้ดว้ ยหลักเกณฑ์ท่ ีถูกกาหนดไว้
เช่ นเดียวกัน เสมือนว่าผูไ้ ด้รบั การลงทุนได้ทาการจาหน่ายสินทรัพย์ หรือหนี้ สินที่
เกี่ยวข้องนั้นออกไป
ดังนั้น หากกาไรหรือขาดทุนที่ เคยรั บ รู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นโดยผู้ได้ รับการลงทุน ได้ ถูก
จัดประเภทใหม่เป็ นกาไรหรือขาดทุนเมื่ อมีการจาหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ อง กิจการ
ต้ องจัดประเภทกาไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ในส่วนของเจ้ าของใหม่ให้ อยู่ในกาไรหรือขาดทุน (เป็ น
การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่) เมื่ อกิจการเลิกใช้ วิธีส่วนได้ เสีย ตัวอย่างเช่น หากบริษัทร่วม
หรื อการร่ วมค้ า มีผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ ยนสะสมที่ เกิดจากการดาเนิ นงานในต่ างประเทศ
และกิจ การได้ เ ลิ ก ใช้ วิ ธีส่ ว นได้ เ สีย กิจ การต้ อ งจั ด ประเภทกาไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ
การดาเนินงานต่างประเทศที่ เคยรับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นนั้นใหม่โดยบันทึกไปยังกาไร
หรือขาดทุน
หากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมได้เปลี่ยนเป็ นเงินลงทุนในการร่วมค้า หรือเงินลงทุนในการร่วมค้า
เปลี่ยนเป็ นเงินลงทุนในบริษทั ร่วม กิจการต้องใช้วิธีส่วนได้เสียต่ อไปโดยไม่ตอ้ งวัดมู ลค่ า
เงินลงทุนที่เหลืออยู่นใหม่
ี้
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของ
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ถ้ ากิจการที่ มีส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าได้ ลดส่วนได้ เสียลง
แต่เงินลงทุนดังกล่าวยังคงถูกจัดประเภทเป็ นบริษัทร่ วมหรือการร่วมค้ า ตามลาดับ กิจการต้ อง
จั ดประเภทก าไรหรื อขาดทุ นที่ เคยบั นทึกไว้ ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่ นเฉพาะส่วนที่ ลดลงใน
ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของไปยังกาไรหรือขาดทุน ถ้ ากาไรหรือขาดทุนในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่ นนี้ ถู ก ก าหนดให้ จั ดประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุ น เมื่ อมี การจ าหน่ า ยสิน ทรั พ ย์หรื อ หนี้ สิน
ที่ เกี่ ยวข้ อง
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสีย

26
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ขั้นตอนส่วนใหญ่ในการนาวิธสี ่วนได้ เสียมาปฏิบัติคล้ ายกับขั้นตอนในการจัดทางบการเงิ นรวมซึ่ ง
กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) นอกจากนี้ กิจการต้ องนาแนวคิดเกี่ ยวกับขั้นตอนปฏิบัติทางการบัญชี
สาหรับการได้ มาซึ่ งบริษัทย่อยมาปฏิบัติกับการบัญชีสาหรับการได้ มาซึ่ งเงินลงทุนในบริษัทร่วม
หรือการร่วมค้ าด้ วย
ส่ วนแบ่ งของกลุ่ มกิจการในบริ ษั ทร่ วมหรื อการร่ วมค้ า ให้ พิ จารณาเฉพาะเงิ นลงทุ นทั้งหมดใน
บริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ า ที่ ถือ โดยบริ ษัทใหญ่ แ ละบริ ษัทย่อยของบริ ษัทใหญ่ เท่า นั้น โดยไม่
คานึงถึงเงินลงทุนที่ ถือโดยบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าอื่ นของกลุ่มกิจการ และในกรณีทบี่ ริษัทร่วม
10
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31ก
31ข
32

หรื อ การร่ วมค้ า นั้ นมีบ ริ ษัทย่อ ย บริ ษั ทร่ วม หรื อ การร่ วมค้ า กาไรหรื อ ขาดทุ น กาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่ นและสินทรัพย์สุทธิทจี่ ะใช้ ในการนาวิธีส่วนได้ เสี ยมาปฏิบัติ จะเป็ นรายการซึ่ งรับรู้ใน
งบการเงิ น ของบริ ษั ท ร่ ว มและการร่ วมค้ า (รวมทั้งส่ วนแบ่ งก าไรหรื อขาดทุ น ก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ อื่ นและสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ที่ บริ ษั ทร่ วมหรื อ การร่ วมค้ า มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในบริ ษั ทร่ วมและ
การร่วมค้ าของตน) หลังจากการปรับปรุงที่ จาเป็ นเพื่ อให้ ใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกัน (ดูย่อหน้ า
ที่ 35 ถึง 36ก)
กาไรและขาดทุนซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการที่ เริ่ มจากบริ ษัทร่ วมไปยังผู้ลงทุน (Upstream) และ
รายการที่ เริ่ มจากผู้ลงทุนไปยังบริษัทร่วม (Downstream) ระหว่างกิจการ (รวมถึงบริษัทย่อยของ
กิจการที่ นามาจัดทางบการเงินรวม) กับบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าจะถูกรั บรู้ในงบการเงินของ
กิจการเฉพาะส่วนได้ เสียของผู้ลงทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกิจการเท่านั้น ตัวอย่างของรายการ
ด้ า นขาขึ้น ได้ แก่ การที่ บริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าขายสินทรัพย์ให้ แก่ผ้ ูลงทุน ส่วนได้ เสียที่ เป็ น
ของผู้ลงทุนในกาไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าที่ เกิดจากรายการระหว่างกันนี้จะถูก
ตั ดออก ส่ วนรายการด้ า นขาลง ได้ แ ก่ การที่ กิจการขายสิน ทรั พ ย์ หรื อน าสิน ทรั พย์ ไปให้ แ ก่
บริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
ในกรณี ที่ รายการด้ า นขาลงแสดงให้ เห็น ว่ า มีการลดลงในมู ลค่ า สุทธิที่จะได้ รั บ ของสิน ทรั พย์
ที่ จะถู กขายหรื อน าไปให้ หรื อแสดงให้ เห็น ว่ า สิน ทรั พย์น้ัน ได้ ด้อยค่ าลงแล้ วผู้ลงทุ น ต้ องรั บ รู้
ผลขาดทุนดังกล่าวเต็มจานวน ในกรณีที่รายการด้ านขาขึ้น แสดงให้ เห็นว่ามีการลดลงในมูลค่า
สุท ธิ ที่ จะได้ รั บ ของสิ น ทรั พ ย์ ที่ จะถู กซื้ อ หรื อแสดงให้ เห็น ว่ า สิ นทรั พย์ น้ั น ได้ ด้ อยค่ า ลงแล้ ว
ผู้ลงทุนต้ องรับรู้ผลขาดทุนนั้นตามส่วนได้ เสียของตน
การนาสินทรั พย์ที่ไม่เป็ นตัวเงินไปให้ แก่บริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าเพื่ อแลกกับส่วนได้ เสียใน
บริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ า ต้ องถูกรั บรู้ตามหลักเกณฑ์ในย่อหน้ าที่ 28 เว้ นแต่รายการนั้นขาด
เนื้อหาเชิงพาณิชย์ตามที่ อธิบายไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีทรายการขาดเนื
ี่
้ อหาเชิงพาณิชย์ กาไรหรือ
ขาดทุ น จากรายการนั้ น จะถื อ ว่ า ยั ง ไม่ เ กิด ขึ้ นและไม่ ใ ห้ รั บ รู้ เว้ น แต่ เ ข้ า เกณฑ์ต ามที่ ระบุ ใ น
ย่อหน้ าที่ 31 กาไรและขาดทุนที่ ยังไม่เกิดขึ้นนี้ต้องถูกตัดรายการออกกับเงินลงทุนที่ รับรู้ตามวิธี
ส่วนได้ เสียและต้ องไม่แสดงเป็ นรายการกาไรหรือขาดทุนตั้งพักในงบแสดงฐานะการเงินรวมของ
กิจการ หรือในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการที่ รับรู้เงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้ เสีย
ในกรณีทนอกจากได้
ี่
รับส่วนได้ เสียในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าแล้ ว กิจการยังได้ รับสินทรัพย์
ที่ เป็ นตัวเงินหรือที่ ไม่เป็ นตัวเงินอีกด้ วย กิจการต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนเต็มจานวนจากส่วน
ของก าไรหรื อ ขาดทุน ที่ เกิดจากการน าสิน ทรั พย์ที่ไม่เป็ นตัวเงิน ไปให้ สาหรั บ สิน ทรั พย์ที่เป็ น
ตัวเงินหรือไม่เป็ นตัวเงินที่ ได้ รับมา
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
กิจการต้ องนาวิธสี ่วนได้ เสียมาถือปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ านับตั้งแต่วันที่
เงินลงทุนดังกล่าวเป็ น เงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรือการร่วมค้ า ณ วันที่ ซื้อเงินลงทุน กิจการต้ อง
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รับรู้ผลต่างระหว่างต้ นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่ ระบุได้
ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าเฉพาะส่วนที่ เป็ นของกิจการดังนี้
32.1 ค่าความนิยมที่ เกี่ ยวข้ องกับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าให้ รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของ
เงินลงทุน โดยไม่อนุญาตให้ ตดั จาหน่ายค่าความนิยมนั้น
32.2 ส่ ว นต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสุท ธิ ข องสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ที่ ระบุ ไ ด้ ใ นผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุนเฉพาะส่วนที่ เป็ นของกิจการที่ สูงกว่าต้ นทุนของเงินลงทุน ให้ ถือเป็ นรายได้
ในการรั บรู้ส่วนแบ่ ง ผลกาไรหรื อ ขาดทุน จากบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ า ในงวดที่ ซื้ อ
เงินลงทุนนั้น
กิจการต้ องปรับปรุงส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนที่ กิจการมีส่วนได้ เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
หลั งจากการซื้ อเงิน ลงทุ น ให้ เหมาะสม เช่ น การทาการปรั บ ปรุ ง ค่ า เสื่ อมราคาของสิน ทรั พ ย์
เสื่ อมสภาพโดยคิดจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อเงินลงทุนมา เป็ นต้ น ในทานองเดียวกัน กิจการ
ต้ องปรับปรุงส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าภายหลังการซื้อเงินลงทุน
เพื่ อรับรู้การด้ อยค่าของค่าความนิยมหรือของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
ในการนาวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ กิจการต้องใช้งบการเงินล่าสุดของบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้า
หากวัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงานของกิจการและบริ ษทั ร่ วมหรื อ การร่ ว มค้า แตกต่ างกัน
ให้บริษทั ร่วมหรือการร่วมค้าจัดทางบการเงินให้มีวนั ที่เดียวกับวันที่ในงบการเงินของกิจการ
เพื่อการใช้ประโยชน์ของกิจการ เว้นแต่จะไม่สามารถทาได้ในทางปฏิบตั ิ
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 33 หากงบการเงินของบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้าที่
นามาใช้ในการนาวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิมีวนั ที่ ที่แตกต่างจากวันที่ในงบการเงินของกิจการ
กิจการต้องปรับปรุ งผลกระทบของรายการหรือ เหตุ การณ์ท่ ี มีนยั ส าคัญ ที่เกิดขึ้ นระหว่ าง
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้ากับวันที่ในงบการเงินของกิจการ
อย่ างไรก็ตาม งบการเงินของบริษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าและกิจการต้องมีว นั สิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานแตกต่างกันได้ไม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ ช่ วงระยะเวลาของรอบระยะเวลารายงาน
และความแตกต่างของวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานต้องเหมือนกันในทุกๆ งวดที่รายงาน
กิจการต้องจัดทางบการเงินโดยใช้นโยบายการบัญชี เดียวกันกับรายการและเหตุการณ์ท่ ี
เหมือนกันในสถานการณ์ท่ ีคล้ายคลึงกัน
ยกเว้ น ที่ ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 36ก หากบริ ษัท ร่ ว มหรื อ การร่ ว มค้ า ใช้ น โยบายการบั ญ ชี ที่
แตกต่ า งจากนโยบายการบั ญ ชีของกิจการสาหรั บ รายการและเหตุการณ์ ที่เหมือนกัน ภายใต้
สถานการณ์ที่คล้ ายคลึงกัน ในการนางบการเงินของบริษัทร่วมหรือการร่ วมค้ ามาใช้ เพื่ อปฏิบัติตาม
วิธีส่วนได้ เสียนั้น กิจการต้ องทาการปรับปรุงเพื่ อให้ งบการเงินของบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ า
มีนโยบายการบัญชีเดียวกันกับกิจการ
แม้ จะมีข้อกาหนดตามย่อหน้ าที่ 36 แต่ถ้ากิจการซึ่ งไม่ได้ เป็ นกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน
มีส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วมหรื อ การร่ วมค้ าที่ เป็ นกิจการที่ ดาเนิน ธุรกิจด้ านการลงทุน กิจการ
ดังกล่ า วจะใช้ วิธีส่วนได้ เสียโดยอาจยังคงเลือกการวัดมูลค่า ด้ วยมูลค่า ยุติธรรมที่บริ ษัทร่ ว ม
หรื อ การร่วมค้ านั้นๆ ใช้ อยู่สาหรับส่วนได้ เสียในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ านั้นๆ
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ที่ เป็ นกิจการที่ ดาเนินธุรกิจ ด้ านการลงทุน โดยกิจการอาจเลือกวิธีการนี้ในแต่ละบริษัทร่วมหรือ
การร่วมค้ าที่ เป็ นกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน ณ วันที่ หลังกว่าระหว่าง ก) รับรู้รายการ
เมื่ อเริ่ มแรกของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าที่ เป็ นกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน ข) บริษัท
ร่วมหรือการร่ วมค้ ากลายเป็ นกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน และ ค) บริษัทร่วมหรือ
การร่วมค้ าที่ เป็ นกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนกลายเป็ นบริษัทใหญ่เป็ นครั้งแรก
หากบริ ษัทร่ วมหรื อ การร่ วมค้ า มีห้ ุ น บุ ริ มสิทธิ ชนิ ดสะสมที่ ออกให้ แ ก่ ผ้ ู อื่ นที่ ไม่ ใช่ กิจการและ
ถูกจัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ าของ กิจการต้ องคานวณส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนส่วนที่ เป็ นของตน
หลั งจากการปรั บปรุ งเงิ นปั นผลของหุ้ นบุ ริ มสิทธิ น้ั นแล้ ว ทั้งนี้ ไม่ ว่ าจะมี การประกาศจ่ ายเงิ นปั นผล
นั้นแล้ วหรือไม่กต็ าม
หากส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ ามีจานวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้ เสีย
ของกิจการในบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ านั้น กิจการต้ องหยุดรั บรู้ส่วนแบ่ งในขาดทุนที่ เกินกว่ า
ส่วนได้ เสียของตนในบริ ษั ทร่ วมหรื อการร่ วมค้ า นั้ น ส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ า
หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าตามวิธีส่วนได้ เสีย และรวมถึง
ส่ วนได้ เสียระยะยาวใดๆ ซึ่ งโดยเนื้ อหาแล้ วถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ นลงทุ นสุ ทธิของกิจการใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้ านั้น ตัวอย่างเช่น รายการซึ่ งไม่มีการกาหนดแผนการจ่ายชาระ หรือไม่
คาดว่ าจะจ่ ายชาระในอนาคตอันใกล้ โดยเนื้ อหาแล้ วถือเป็ นการเพิ่ มเงินลงทุน ของกิจการใน
บริษัทร่วมหรือการร่ วมค้ า รายการดังกล่าวอาจหมายรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิและลูกหนี้ หรือเงินกู้ยืม
ระยะยาว แต่ไม่รวมถึงลูกหนี้การค้ า เจ้ าหนี้การค้ า หรือลูกหนี้ระยะยาวที่ มีหลักประกันเพียงพอ
เช่น เงินกู้ยืมที่ มีหลักประกัน เป็ นต้ น ทั้งนี้ขาดทุนที่ รับรู้ตามวิธีส่วนได้ เสียของกิจการส่วนที่ เกิน
กว่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ให้ นาไปหักจากองค์ประกอบอื่ นๆ ของส่วนได้ เสียในบริษัทร่ วมหรือ
การร่ วมค้ า ในลาดับที่ ตรงกันข้ ามกับล าดับของบุ ริ มสิทธิในการชาระหนี้ (กล่ าวคื อ ลาดับใน
การได้ รับการจ่ายชาระคืนเมื่ อมีการชาระบัญชี)
เมื่ อส่วนได้ เสียของกิจ การมีมูลค่ า ลดลงจนเป็ นศู น ย์แ ล้ ว กิจการจะรั บ รู้ขาดทุ น เพิ่ มเติมเป็ น
หนี้สินก็ต่อเมื่ อมีภาระผูกพั นตามกฎหมายหรื อ มีภาระผูกพั น จากการอนุ มานหรื อได้ จ่ ายเงิน
เพื่ อชาระภาระผูกพันแทนบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ า ไปแล้ ว หากในเวลาต่อมาบริ ษัทร่ วมหรื อ
การร่ วมค้ า มีกาไร กิจการจะเริ่ มบันทึกส่วนแบ่งกาไรของตนอีกครั้ งหลังจากที่ ส่วนแบ่ งกาไรมี
จานวนเท่ากับส่วนแบ่งขาดทุนที่ กจิ การยังไม่ได้ นามารับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

40

หลังจากได้ น าวิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติและรั บรู้ผลขาดทุ นของบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า ตาม
ข้ อก าหนดในย่อ หน้ าที่ 38 มาใช้ แล้ ว กิจการต้ องปฏิบั ติตามย่อ หน้ าที่ 41ก ถึง 41ค ในการ
พิจารณาว่ามีหลักฐานอย่างแน่ชัดที่ เงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าของกิจการจะต้ อง
ด้ อยค่าหรือไม่
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41

41ก

41ข

41ค

กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในเรื่ องการด้ อยค่าของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) สาหรับส่วนได้ เสียอื่ นๆ ในบริษัทร่วมหรือ
การร่ วมค้ า หากอยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (เมื่ อมีการ
ประกาศใช้ ) และไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุทธิ
เงิน ลงทุน สุทธิในบริ ษัทร่ วมหรื อ การร่ วมค้ า จะด้ อยค่ าและผลขาดทุ นจากการด้ อยค่า เกิด ขึ้น
ก็ต่อเมื่ อมีหลักฐานอย่างแน่ชัดถึงการด้ อยค่าที่ เกิดมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งหรือหลาย
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นแล้ วภายหลังการรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกของเงินลงทุนสุทธิ (“เหตุแห่งการ
ด้ อยค่า”) และเหตุแห่งการด้ อยค่าเหตุการณ์หนึ่ งหรือหลายเหตุการณ์ ส่งผลกระทบต่อประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตจากเงินลงทุนสุทธิทสามารถประมาณได้
ี่
อย่างน่าเชื่ อถือ โดยอาจจะ
เป็ นไปได้ ยากที่ จะระบุเหตุการณ์หนึ่ งๆ ว่าเป็ นต้ นเหตุของการด้ อยค่า ส่วนใหญ่แล้ วผลกระทบ
จากหลายๆ เหตุการณ์อ าจจะทาให้ เกิดการด้ อยค่า ผลขาดทุน ที่ คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากเหตุใน
อนาคตที่ ยังไม่เกิดไม่ว่าจะมีความน่าจะเป็ นเพียงใดจะยังไม่ถูกรับรู้ รายการ หลักฐานอย่างแน่ชัด
ของการด้ อยค่าของเงินลงทุนสุทธิรวมถึงข้ อมูลที่ สังเกตได้ ทกี่ ิจการรับทราบเกี่ ยวกับเหตุแห่งการ
ด้ อยค่าดังต่อไปนี้
41ก.1 ปัญหาทางการเงินที่ มีนัยสาคัญของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
41ก.2 การละเมิดสัญญา เช่น การผิดนัดชาระหรือการหลีกเลี่ ยงการชาระเงินของบริษั ทร่ วม
หรือการร่วมค้ า
41ก.3 กิจการยินยอมให้ ความช่วยเหลือแก่บริษัทร่วมหรือการร่ วมค้ าอันเนื่ องมาจากเหตุผล
ทางเศรษฐกิจหรือทางกฎหมายเกี่ ยวกับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ าที่ ประสบปัญหาทาง
การเงินที่ ปกติแล้ วกิจการจะไม่ยินยอมให้
41ก.4 มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างมากที่ บริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าจะเข้ าสู่การล้ มละลายหรื อ
การปรับโครงสร้ างทางการเงินอื่ น หรือ
41ก.5 การหายไปของตลาดที่ มีสภาพคล่ องของเงิน ลงทุ น สุท ธิอัน เนื่ องมาจากปั ญ หาทาง
การเงินของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
การหายไปของตลาดที่ มีสภาพคล่องอันเนื่ องมาจากตราสารทุนหรือ เครื่ องมือทางการเงิน ของ
บริ ษัทร่ วมหรื อ การร่ วมค้ า ไม่ ได้ มีก ารซื้ อขายในตลาดสาธารณะแล้ ว ไม่ ถือเป็ นหลั กฐานของ
การด้ อยค่า การลดการจัดอันดับเครดิตหรื อการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของบริ ษัทร่ วมหรื อ
การร่วมค้ าก็ไม่ได้ ถือเป็ นหลักฐานของการด้ อยค่าด้ วยเหตุการณ์น้ ีเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ ว่าอาจ
ถือว่าเป็ นหลักฐานของการด้ อยค่าเมื่ อรวมพิจารณาข้ อมูลอื่ นๆ ประกอบกัน
นอกเหนือจากเหตุการณ์ประเภทต่างๆ ในย่อหน้ า ที่ 41ก แล้ ว หลักฐานอย่างแน่ ชัดของการ
ด้ อยค่ าของเงิน ลงทุ น สุทธิในตราสารทุน ของบริ ษัทร่ วมหรื อ การร่ วมค้ า รวมถึงข้ อมูลเกี่ ยวกับ
การเปลี่ ยนแปลงที่ มีนัยสาคัญที่ มีผลในทางลบที่ เกิดขึ้นแล้ วในเรื่ องของเทคโนโลยี การตลาด
สภาพเศรษฐกิจ หรือทางกฎหมายที่ บริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าดาเนินธุรกิจอยู่ และได้ แสดงให้
เห็นว่าต้ นทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนอาจจะไม่ได้ รับคืน การลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน

14

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28

42

43

ลงทุนในตราสารทุนจนต่ากว่าต้ นทุนอย่างมีนัยสาคัญ หรือยาวนานถือเป็ นหลักฐานที่ แน่ชัดของ
การด้ อยค่า
เนื่ องจากค่ า ความนิ ย มซึ่ งได้ ร วมอยู่ ในมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ของเงิ น ลงทุ น สุทธิ ในบริ ษัท ร่ วมหรื อ
การร่ ว มค้ า ไม่ ไ ด้ ถู ก รั บ รู้ แยกต่ า งหาก ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ ต้ อ งท าการประเมิ น การด้ อ ยค่ า ของค่ า
ความนิยมแยกต่างหากตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) แต่ให้ ทดสอบการด้ อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุนทั้งจานวนตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) เสมือนเป็ นสินทรัพย์เดียว โดยเปรียบเทียบมูล
ค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน (จานวนที่ สูงกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้ เทียบกับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุน
ในการขาย) กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนหากเมื่ อปฏิบัติตามย่อหน้ า 41ก ถึง 41ค แล้ วมีข้อ
บ่ ง ชี้ ที่ แสดงว่ า เงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ อ าจเกิด การด้ อ ยค่ า ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ที่ รั บ รู้ ภ ายใต้
สถานการณ์เหล่านั้นต้ องไม่ถูกปั นส่วนให้ กับสินทรัพย์ใดๆ รวมทั้งค่าความนิยมที่ เป็ นส่วนหนึ่ ง
ของมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ า ด้ วยเหตุน้ ี การกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่านั้นต้ องรั บรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง
การด้ อยค่าของสินทรั พย์ (เมื่ อมีก ารประกาศใช้ ) เท่า ที่มูล ค่า ที่คาดว่ า จะได้ รั บ คืน ของเงิน
ลงทุนสุทธิน้ันเพิ่ มขึ้นในภายหลัง ในการกาหนดมูลค่าจากการใช้ ของเงินลงทุนสุทธิ กิจการต้ อง
ทาการประมาณจานวนดังต่อไปนี้
42.1 ส่วนแบ่งของมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า รวมถึงกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทร่วม
หรือการร่วมค้ าและสิ่ งตอบแทนที่ จะได้ รับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในท้ ายที่ สุดตาม
ส่วนที่ ผ้ ูลงทุนมีส่วนได้ เสีย หรือ
42.2 มูลค่าปั จจุ บันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินปั นผล
และการจาหน่ายเงินลงทุนในท้ายที่ สดุ
การค านวณตามวิ ธีใ นข้ อ 42.1 และ 42.2 จะให้ ผ ลที่ เท่า กัน หากกิจ การใช้ ข้ อ สมมติ ฐ านที่
เหมาะสม
กิจการต้ องประเมินมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนจากเงินลงทุน ในบริ ษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ าของ
กิจการเป็ นรายบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ า เว้ นแต่บริษัทร่ วมหรือการร่วมค้ าแต่ละกิจการนั้นไม่
ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับจากการใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่ องที่ เป็ นอิสระจากกระแสเงิน สดรับจาก
สินทรัพย์อนื่ ของกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
44

กิจ การต้ อ งบัน ทึก บัญ ชีเ งิน ลงทุน ในบริ ษัท ร่ ว มและการร่ ว มค้ า ในงบการเงิน เฉพาะกิจ การ
ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 27 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
45

45ก

45ข

45ค
45ง

45จ

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ ม
ในหรื อ หลังวั นที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ กิจการน าไปใช้ ก่อนวั น ที่ มีผล
บังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ สาหรับงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้
กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ เท็จ จริ ง ดั ง กล่ า วด้ ว ยและต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บที่ 10 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงิ นรวม (เมื่ อมี การประกาศใช้ )มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 11 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง การร่ วมการงาน (เมื่ อมี การประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียในกิจการอื่ น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) พร้ อมกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ทาให้ เกิดการปรั บ ปรุ งย่อ หน้ า ที่ 40 ถึง 42 และเพิ่ มย่ อหน้ าที่ 40ก ถึง 41ค กิจการต้ องถือ
ปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 9 (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
วิ ธี ส่ ว นได้เ สี ย ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ (ที่ ปรั บ ปรุ ง ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27
(ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 25 กิจการ
ต้ อ งปฏิบั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1
มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป โดยให้ ปฏิบัติย้อนหลังตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ทั้งนี้อนุญาต
ให้ กิจการนาไปใช้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
สาหรับงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
ข้อยกเว้นในการจัดทางบการเงินรวมสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุน (ที่ ปรับปรุงใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง งบการเงินรวม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนได้ เสีย
ในกิจการอื่ น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
และการร่ วมค้ า) ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 17 27 และ 36 และเพิ่ มย่อหน้ าที่ 36ก กิจการ
ต้ องปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2560 เป็ นต้ นไป ทั้ งนี้ อนุ ญาตให้ กิ จการน าไปใช้ ก่ อนวั นที่ มี ผลบั งคั บใช้ หากกิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริง
ดังกล่าวด้ วย
การปรั บปรุ งย่ อหน้ าที่ 18 และ 36ก กิจการต้ องถือปฏิบั ติตามการปรั บ ปรุ งโดยการปรั บ
งบการเงินย้ อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาดกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาที่ เริ่ ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กจิ การนาไปใช้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับ
ใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้สาหรับงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย45ฉ – 45ฎ (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อ
มีการประกาศใช้)
46

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
47

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับ ปรุง 2560) เรื่ อง
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
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