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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม ใชแทนมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 45 เดิม เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยใหถือปฏิบัติกับงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 อยางไรก็ตาม หาก
กิจการใดจะถือปฏิบัติกอนวันที่กําหนดก็สามารถกระทําได

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45
บทนํา 2.

การปรับปรุง มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนการดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนาและปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ

บทนํา 3.

คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดดําเนินการปรับปรุง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45
(ปรับปรุง 2550) โดยมีวัตถุประสงคหลักในการกําหนดวิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม
และวิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
บทนํา 4.

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 เดิม สรุปไดดังนี้

ขอบเขต
บทนํา 5.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทรวม หรือสวนไดเสียของผูรวมคาใน
กิจการที่ควบคุมรวมกัน ซึ่งถือโดยกิจการรวมลงทุน (a venture capital organization) กองทุนรวม
(mutual fund) หนวยลงทุน (unit trust) หรือกิจการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เมื่อผูลงทุนจัด
ประเภทเงินลงทุนนั้นเปนหลักทรัพยเพื่อคาและบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42
เรื่อง การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน หรือมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การ
รับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) กิจการตองรับรูรายการเงินลงทุน
ดังกลาวดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนในงวด
บัญชีที่เกิดขึ้น

บทนํา 6.

นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชียังไดกําหนดขอยกเวนในการนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ ซึ่งคลายคลึง
กับขอยกเวนในกรณีที่บริษัทใหญไมตองจัดทํางบการเงินรวม ขอยกเวนดังกลาวไดแกกรณีที่ผู
ลงทุนเปนบริษัทใหญที่ไดรับยกเวนในการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ยอหนาที่ 13.2) และกรณี
ของผูลงทุนซึ่งถึงแมจะมิใชบริษัทใหญ แตเขาเงื่อนไขตามที่ยกเวนใหบริษัทใหญดังกลาว (ยอหนาที่
13.3)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
สิทธิในการออกเสียงที่สามารถเปนไปได
บทนํา 7.

ในการประเมินวากิจการมีอํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงานของกิจการที่ไปลงทุนหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงที่
สามารถเปนไปได ที่กิจ การถืออยู และผลกระทบจากการใชสิทธิหรือแปลงสภาพสิทธินั้น หาก
กิจการเลือกใชสิทธิหรือเปลี่ยนสภาพสิทธิ ดังกลาวในปจจุบัน

วิธีสวนไดเสีย
บทนํา 8.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจ การตองบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งผูลงทุนมี
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยใชวิธีสวนไดเสียไมวาผูลงทุนนั้นจะมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและมีการ
จัดทํางบการเงินรวมดวยหรือไม อยางไรก็ตาม ผูลงทุนไมนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติหากผูลงทุน
นําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งจัดทําตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง
2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอยกเวนในการนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ
บทนํา 9.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดใหกิจการตองนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ หากกิจการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมไวโดยมีเจตนาที่จะจําหนายเงินลงทุนนั้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแตวัน
ไดมา โดยตองมีหลักฐานแสดงวากิจการซื้อเงินลงทุนไวโดยตั้งใจวาจะจําหนายออกไปและฝาย
บริ ห ารของกิ จ การอยู ใ นระหว า งการติ ด ต อ หาผู ซื้ อ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร ว มนั้ น อย า งจริ ง จั ง
นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําวา “ภายในระยะเวลา 12 เดือน” แทนคําวา “ในอนาคต
อันใกล” ที่ใชในมาตรฐานการบัญชีเรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก ทั้งนี้ หากกิจการไมสามารถจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมภายในระยะเวลา 12 เดือน
กิจการตองใชวิธีสวนไดเสียนับแตวันที่ไดมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทรวมนั้น เวนแตจะเขาเหตุการณ
พิเศษที่กําหนดไวเปนการเฉพาะ

บทนํา 10.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหผูลงทุนซึ่งยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทรวมไม
นําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ โดยเหตุผลวาบริษัทรวมนั้นดําเนินงานภายใตขอจํากัดที่เขมงวดเปนระยะ
เวลานานซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ทําใหบริษัทรวมดอยความสามารถในการโอนเงินใหแกผู
ลงทุน ผูลงทุนไมตองนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติเฉพาะเมื่อผูลงทุนไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอ
กิจการที่ถูกลงทุน

การตัดบัญชีกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากรายการบัญชีกับบริษัทรวม
บทนํา 11.

ผูลงทุนตองตัดบัญชีกําไรและขาดทุนซึ่งเปนผลมาจากรายการบัญชีจากบริษัทรวมไปยังผูลงทุน
(upstream) และรายการบัญชีจากผูลงทุนไปยังบริษัทรวม (downstream) เทาที่ผูลงทุนมีสวนได
เสียในบริษัทรวมนั้น
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีแตกตางกัน
บทนํา 12.

งบการเงินของบริษัทรวมซึ่งผูลงทุนนํามาใชในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนดวยวิธีสวนไดเสียอาจมีวันที่
ในงบการเงินแตกตางจากวันที่ในงบการเงินของผูลงทุนได โดยชวงเวลาที่แตกตางกันนั้นตองไมเกิน
กวา 3 เดือน

นโยบายการบัญชีที่เหมือนกัน
บทนํา 13.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหผูลงทุนตองปรับปรุงงบการเงินของบริษัทรวมอยางเหมาะสม
เพื่อใหใชนโยบายการบัญชีเดียวกับผูลงทุนสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันและเหตุการณอื่นใน
สถานการณที่คลายคลึงกัน ทั้งนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 เดิมกําหนดขอยกเวนในเรื่อง
ดังกลาวหากกิจการไมสามารถใชนโยบายการบัญชีเดียวกันไดในทางปฏิบัติ

การรับรูผลขาดทุน
บทนํา 14.

ในการรับรูสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมที่เปนสวนของผูลงทุน ผูลงทุนตองพิจารณามูลคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนในสวนของเจาของในบริษัทรวมและสวนไดเสียระยะยาวอื่นในบริษัทรวมที่ผู
ลงทุนถืออยู

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บทนํา 15.

ขอกําหนดในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการของผูลงทุนกําหนดขึ้นโดยอางอิงมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพดวยตัวอักษรหนาดําซึ่งถือเปนหลักการ และขอความที่พิมพ
ดวยตัวอักษรปกติซึ่งถือเปนคําอธิบาย และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการ
บัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม
ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม ยกเวนเงินลงทุนในบริษัท
รวมซึ่งถือโดย
1.1 กิจการรวมลงทุน (venture capital organisations)
1.2 กองทุนรวม (mutual fund) หนวยลงทุน (unit trust) และกิจการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
รวมทั้งกองทุนประกันภัยซึ่งมีลักษณะของเงินลงทุน (investment-linked insurance funds)
ซึ่งผูลงทุนรับรูเริ่มแรกโดยจัดประเภทเงินลงทุนเปนหลักทรัพยเพื่อคาและบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ผูลงทุนตองรับรูรายการ
เงินลงทุนดังกลาวดวยมูลคายุติธรรมตามที่กําหนด และรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมในกําไรหรือ
ขาดทุนในงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตรา
สารทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)

คํานิยาม
2. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
บริษัทรวม

หมายถึง

กิจการซึ่งรวมถึงกิจการที่ไมไดกอตั้งในรูปบริษัท เชน หางหุนสวนที่
อยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญของผูลงทุนและไมถือเปนบริษัทยอย
หรือสวนไดเสียในการรวมคา

งบการเงินรวม

หมายถึง

งบการเงินของกลุมกิจการที่นําเสนอเสมือนวาเปนงบการเงินของ
หนวยงานทางเศรษฐกิจหนวยงานเดียว (A single economic entity)

การควบคุม

หมายถึง

อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ
เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของกิจการนั้น
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

วิธีสวนไดเสีย

หมายถึง

วิธีการบัญชีซึ่งบันทึกเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุนและปรับปรุง
ดวยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการลงทุนตามสัดสวนที่ผู
ลงทุนมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิของกิจการที่ถูกลงทุน กําไรหรือขาดทุน
ของผูลงทุนรวมถึงสวนแบงของผูลงทุนในกําไรหรือขาดทุนของกิจการ
ที่ถูกลงทุน

การควบคุมรวม

หมายถึง

การมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไวใน
สัญญาและเกิดขึ้นตอเมื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธดานการเงินและ
การดําเนินงานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตองไดรับความเห็นชอบ
เปนเอกฉันทจากผูรวมคาซึ่งมีสวนรวมในการควบคุม

งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง

งบการเงินที่นําเสนอโดยบริษัทใหญ หรือโดยผูลงทุนในบริษัทรวม หรือ
โดยผูรวมคาในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ซึ่งการบันทึกบัญชีเงินลงทุน
เปนไปตามเกณฑสวนไดเสียในสวนของเจาของโดยตรง มิใชตาม
เกณฑของผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นและสินทรัพยสุทธิของกิจการที่
ถูกลงทุน

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ หมายถึง อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน แตไมถึงระดับที่จะ
ควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว
บริษัทยอย

หมายถึง

กิจการซึ่งรวมถึงกิจการที่ไมไดกอตั้งในรูปบริษัท เชน หางหุนสวนซึ่ง
อยูภายใตการควบคุมของกิจการอื่น(บริษัทใหญ)

3. งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียไมใชงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทั้ง งบการเงินของกิจการซึ่งไม
มีบริษัทยอย บริษัทรวม หรือสวนไดเสียในการรวมคาของผูรวมคา
4. งบการเงินเฉพาะกิจการเปนงบการเงินที่นําเสนอเพิ่มเติมจากงบการเงินรวม หรือเพิ่มเติมจากงบการเงินที่
บันทึกบัญชีเงินลงทุนโดยใชวิธีสวนไดเสีย หรือเพิ่มเติมจากงบการเงินที่บันทึกบัญชีสวนไดเสียในกิจการรวมคา
ของผูรวมคาโดยใชวิธีรวมตามสัดสวน กิจการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ
5. กิจการซึ่งไดรับยกเวนไมตองจัดทํางบการเงินรวมตามขอกําหนดในยอหนาที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือไมตองจัดทํางบการเงินรวมตาม
สัดสวนตามขอกําหนดในยอหนาที่ 2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา หรือไม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

ตองนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบั ติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 13.3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้อาจนําเสนอ
งบการเงินเฉพาะกิจการเพียงอยางเดียว

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
6. หากผูลงทุนมีอํานาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางออม (เชน โดยผานบริษัทยอย) ในกิจการที่ไป
ลงทุนอยางนอยรอยละ 20 ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอกิจการที่ไปลงทุน
นอกจากผูลงทุนมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาอิทธิพลนั้นไมเกิดขึ้น ในทางกลับกันหากผูลงทุนมี
อํานาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางออม (เชนโดยผานบริษัทยอย)ในกิจการที่ถูกลงทุนนอยกวารอยละ
20 ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูลงทุนไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญนอกจากจะมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจน
วาผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอกิจการที่ถูกลงทุนนั้น การที่ผูลงทุนรายอื่นเปนเจาของถือหุนในกิจการที่
ถูกลงทุนเปนจํานวนมากหรือเปนสวนใหญไมไดหมายความวาผูลงทุนจะไมสามารถมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญใน
กิจการที่ถูกลงทุนได
7. หลักฐานตอไปนี้ทางใดทางหนึ่งหรือมากกวาเปนตัวอยางที่แสดงวาผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
7.1 การมีตัวแทนอยูในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผูบริหารอื่นที่มีอํานาจเทียบเทาคณะกรรมการบริษัทของ
กิจการที่ถูกลงทุน
7.2 การมี ส ว นร ว มในการกํ า หนดนโยบาย รวมทั้ ง มี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ เงิ น ป น ผลหรื อ การ
แบงปนสวนทุนดวยวิธีอื่น
7.3 มีรายการระหวางผูลงทุนกับกิจการที่ถูกลงทุนอยางเปนสาระสําคัญ
7.4 มีการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ระดับผูบริหาร หรือ
7.5 มีการใหขอมูลทางเทคนิคที่สําคัญในการดําเนินงาน
8.

กิจการอาจเปนเจาของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (share warrants) สิทธิการซื้อหุน (share call options)
ตราสารหนี้หรือตราสารทุน ซึ่งสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยเมื่อ
กิจการเลือกใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารดังกลาวแลว กิจการจะมีอํานาจในการออกเสียงตอนโยบายทาง
การเงินและการดําเนินงานของกิจการอื่นมากขึ้น หรือในทํานองเดียวกันเปนการลดอํานาจในการออกเสียง
ดังกลาวของบุคคลอื่น (เชน สิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได) ในการประเมินวากิจการมีอิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญตอกิจการที่ถูกลงทุนหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่
สามารถเปนไปได ที่กิจการสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปจจุบัน รวมถึงสิทธิในการออกเสียง
ที่เปนไปไดซึ่งกิจการอื่นถืออยูดวย ตัวอยางสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่ไมสามารถใชสิทธิหรือแปลง
สภาพตราสารไดในปจจุบัน ไดแก ในกรณีที่ตราสารนั้นยังไมสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดจนกวาจะถึงวันที่
ที่กําหนดในอนาคตหรือจนกวาจะเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตามที่กําหนดไวในอนาคต
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

9. ในการประเมินวาสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได นําไปสูการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอกิจการที่ถูกลงทุน
หรือไมนั้น กิจการตองพิจารณาขอเท็จจริงและกรณีแวดลอมที่มีอยูทั้งหมด (รวมถึงเงื่อนไขของการใชสิทธิใน
การออกเสียงที่สามารถเปนไปไดและขอกําหนดอื่นตามสัญญาไมวาเปนการพิจารณารายสัญญาหรือทุกสัญญา
รวมกัน) ซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงที่สามารถเปนไปได ทั้งนี้ยกเวนขอพิจารณาในเรื่องความตั้งใจ
ของผูบริหารและความสามารถทางการเงินของกิจการในการใชสิทธิหรือการแปลงสภาพตราสาร
10. กิจการสูญเสียการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการที่ถูกลงทุนเมื่อกิจการสูญเสียอํานาจในการเขาไปมีสวนรวม
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน การสูญเสียการมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญสามารถเกิดขึ้นไดไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับของการถือครองหุนในกิจการที่ถูกลงทุน
หรือไม ตัวอยางที่อาจเกิดขึ้นไดแก กรณีที่บริษัทรวมอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาล ศาล ผูดําเนินการตาม
แผนฟนฟู หรือหนวยงานกํากับดูแล รวมทั้งกรณีที่เกิดจากผลขอตกลงตามสัญญา

วิธีสวนไดเสีย
11. ตามวิธีสวนไดเสีย ผูลงทุนตองรับรูรายการเงินลงทุนในบริษัทรวมเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน ตอมาภายหลังมูลคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ถูกลงทุนตามสัดสวนที่ผู
ลงทุนมีสวนไดเสียอยู โดยผูลงทุนตองรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ถูกลงทุนตามสัดสวนที่ผู
ลงทุนมีสวนไดเสียในกําไรหรือขาดทุนของผูลงทุน สวนทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับจากกิจการที่ถูกลงทุนตอง
นําไปหักจากมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น นอกจากนี้ ผูลงทุนตองปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เนื่องจากสวนไดเสียตามสัดสวนของกิจการที่ถูกลงทุนเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนที่ไมเคยรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุนของกิจการที่ถูกลงทุนมากอน เชน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตีราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลตางอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงคางบการเงิน ผูลงทุนตองรับรูการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสวนไดเสียโดยตรงในสวนของเจาของของผูลงทุน
12. ถึงแมผูลงทุนจะถือครองสิทธิในการออกเสียงที่สามารถเปนไปได การกําหนดกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ถูก
ลงทุนและการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของของกิจการที่ถูกลงทุนใหพิจารณาตามสัดสวนของสวนไดเสีย
ในความเป นเจา ของที่ มีอ ยู ใ นป จ จุบัน โดยไม ตอ งสะท อนถึง ความเป น ไปได ใ นการใช สิ ทธิ หรือ แปลงสภาพ
ของสิทธิในการออกเสียงที่สามารถเปนไปไดที่ผูลงทุนถืออยู
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

การนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ
13. ผูลงทุนตองบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมโดยใชวิธีสวนไดเสียในทุกกรณี ยกเวนเมื่อมีเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งตอไปนี้เกิดขึ้น
13.1

เงินลงทุนที่จัดประเภทเปนเงินลงทุนที่ถือไวเพื่อขาย ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช)

13.2 มีการนําขอยกเวนตามที่กําหนดในยอหนาที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง
2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมาปฏิบัติซึ่งอนุญาตใหบริษัทใหญที่มี
เงินลงทุนในบริษัทรวมไมตองนําเสนองบการเงินรวม หรือ
13.3 เมื่อมีลักษณะตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
13.3.1 ผูลงทุนมีฐานะเปนบริษัทยอยซึ่งถูกกิจการอื่นควบคุมอยูทั้งหมด หรือเปนบริษัทยอยซึ่ง
ถูกกิจการอื่นควบคุมในบางสวน โดยที่ผูถือหุนอื่นของกิจการรวมทั้งผูถือหุนที่ไมมีสิทธิ
ออกเสียง ไดรับทราบและไมคัดคานในการที่ผูลงทุนจะไมนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ
13.3.2 ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของผูลงทุนไมมีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ไมวาจะเปน
ตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศหรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย รวมทั้ง
ตลาดในทองถิ่นและในภูมิภาค)
13.3.3 ผู ล งทุ น ไม ไ ด นํ า ส ง หรื อ อยู ใ นกระบวนการของการนํ า ส ง งบการเงิ น ให แ ก สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยหรือหนวยงานกํากับดูแลอื่นเพื่อวัตถุประสงคในการออก
ขายตราสารใดๆ ในตลาดสาธารณะ
13.3.4 บริษัทใหญในลําดับสูงสุดหรือบริษัทในระหวางกลางของผูลงทุนไดจัดทํางบการเงินรวม
เผยแพรเพื่อประโยชนของสาธารณชนซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว
14. เงินลงทุนที่ถือไวเพื่อขายตามขอ 13.1 ใหวัดมูลคาดวยจํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคา
ยุติธรรมสุทธิจากตนทุนในการขาย หรือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว
เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช)
15. หากเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งเดิมเคยจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขายไมเขาเกณฑตามที่เคยจัดประเภทไว กิจการ

ต อ งบั น ทึก บั ญ ชีเ งิ น ลงทุน ดั ง กล าวโดยใช วิธี ส ว นได เสี ย และปรั บ งบการเงิ น ย อนหลั งสํ า หรั บ ช ว งระยะเวลา
นับตั้งแตวันที่มีการจัดประเภทเงินลงทุนนั้นเปนถือไวเพื่อขายเปนตนมา
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

16. เมื่อผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทรวมถือไดวาผูลงทุนมีสวนไดเสียในผลการดําเนินงานของบริษัท
รวมซึ่งสะทอนอยูในรูปของผลตอบแทนจากเงินลงทุน ดังนั้นการรับรูรายไดตามเกณฑเงินปนผลที่ไดรับอาจไมใช
การวัดมูลคาผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวมอยางเหมาะสมเนื่องจากเงินปนผลที่ไดรับอาจ
ไมสัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัทรวม ผูลงทุนควรบันทึกสวนไดเสียดังกลาวโดยขยายขอบเขตของ
งบการเงินใหรวมสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมนั้นตามสวนที่เปนของผูลงทุน ในสถานการณดังกลาว
วิธีสวนไดเสียจัดเปนวิธีการรายงานที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนมากขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพยสุทธิและกําไรหรือขาดทุน
ที่เปนสวนของผูลงทุน
17. ผูลงทุนตองเลิกใชวิธีสวนไดเสียนับจากวันที่ผูลงทุนไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทรวม และบริษัท
รวมนั้นไมไดกลายเปนบริษัทยอยหรือกิจการรวมคาตามคํานิยามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา ผูลงทุนจะตองบันทึกบัญชีเงินลงทุนดังกลาวในเวลา
ตอมาตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี เรื่องการรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช)
18. ผูลงทุนตองถือมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่ผูลงทุนไมถือวาเงินลงทุนดังกลาวเปนบริษัทรวมของผู
ลงทุนแลว เปนราคาทุนสําหรับการวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินตามที่กําหนดในมาตรฐานการ
บัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
19. ขั้นตอนสวนใหญในการนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติคลายกับขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งกําหนดไวใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้
กิจการตองนําแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการไดมาซึ่งบริษัทยอยมาปฏิบัติกับการบัญชี
สําหรับการไดมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทรวมดวย
20.

ในการพิจารณาสวนแบงในบริษัทรวมของกลุมกิจการ ตองพิจารณาถึงการถือเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท
รวมโดยบริษัทใหญและบริษัทยอยของบริษัทใหญนั้น โดยไมคํานึงถึงการถือเงินลงทุนโดยบริษัทรวมอื่นหรือ
กิจการรวมคาของกลุมกิจการ และในกรณีที่บริษัทรวมนั้นมีบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา กําไรหรือ
ขาดทุนและสินทรัพยสุทธิที่จะใชในการนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ ไดแกรายการดังกลาวซึ่งรับรูในงบการเงินของ
บริษัทรวม (รวมทั้งสวนแบงกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทรวมและกิจการรวมคาของบริษัทรวม
เฉพาะสวนที่เปนของบริษัทรวมนั้น)
หลังจากการปรับปรุงที่จําเปนเพื่อใหใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน
(ดูยอหนาที่ 25 และ 26)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

21. ผูลงทุนตองรับรูกําไรและขาดทุนซึ่งเปนผลมาจากรายการบัญชีระหวางผูลงทุน (รวมถึงบริษัทยอยของผูลงทุนที่
นํามาจัดทํางบการเงินรวม) กับบริษัทรวมในงบการเงินของผูลงทุนเฉพาะสวนไดเสียในบริษัทรวมซึ่งไมใชของ
ผู ล งทุ น รายการบั ญ ชี ร ะหว า งกั น ดั ง กล า วเป น รายการทั้ ง ที่ เ ริ่ ม จากบริ ษั ท ร ว มไปยั ง ผู ล งทุ น (‘Upstream’
transactions) เชน รายการขายสินทรัพยของบริษัทรวมใหแกผูลงทุน และรายการที่เริ่มจากผูลงทุนไปยังบริษัทรวม
(‘Downstream’ transactions) เชน รายการขายสินทรัพยของผูลงทุนใหแกบริษัทรวม ผูลงทุนตองตัดกําไรหรือ
ขาดทุนของบริษัทรวมตามสวนแบงของผูลงทุนซึ่งเปนผลมาจากรายการบัญชีระหวางกันดังกลาวใหหมดไป
22. ผูลงทุนตองบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมโดยใชวิธีสวนไดเสียนับตั้งแตวันที่ผูลงทุนถือวาเงินลงทุนดังกลาวเปน
บริษัทร วมของผูล งทุน ณ วัน ที่ซื้อเงินลงทุน ผู ลงทุน ตองรั บรูผ ลตางระหวางตนทุนของเงินลงทุนกั บมูลค า
ยุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดในบริษัทรวมเฉพาะสวนที่เปนของผูลงทุน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ ดังนั้น
22.1 คาความนิยมที่เกี่ยวกับบริษัทรวมใหรวมอยูในมูลคาตามบัญชีเงินลงทุน อยางไรก็ตามการตัด

บัญชีคาความนิยมกระทําไมไดและไมนับรวมในการรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุนเฉพาะสวนของ
ผูลงทุนจากบริษัทรวม
22.2 สวนตางระหวางมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพ ย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดใ น
บริษัทรวมเฉพาะสวนที่เปนของผูลงทุนที่สูงกวาตนทุนของเงินลงทุนไมรวมอยูในมูลคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนและใหถือเปนรายไดในการรับรูสวนแบงผลกําไรขาดทุนเฉพาะสวนของผูลงทุนใน
งวดที่มีการลงทุนในบริษัทรวม
ผูลงทุนตองปรับปรุงสวนแบงของกําไรหรือขาดทุนที่ ผูล งทุนมีสวนในบริษัท รวมหลังจากการลงทุนแรกเริ่ ม
อยางเหมาะสม ตัวอยางเชน การปรับปรุงคาเสื่อมราคาของสินทรัพยเสื่อมสภาพอิงตามมูลคายุติธรรมนับแตวันที่
ไดมาเปนเกณฑ ในทํานองเดียวกันการปรับปรุงสวนแบงกําไรหรือขาดทุนในบริษัทรวมตองปรับปรุงสําหรับการ
ดอยคาของคาความนิยมหรือในที่ดิน อาคาร อุปกรณที่บริษัทรวมรับรูดวย
23. ในการนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ ผูลงทุนตองใชงบการเงินลาสุดของบริษัทรวม หากวันที่ในงบการเงินของ
ผูลงทุนและบริษัทรวมแตกตางกัน ใหบริษัทรวมจัดทํางบการเงินใหมีวันที่เดียวกับวันที่ในงบการเงินของ
ผูลงทุนเพื่อการใชประโยชนของผูลงทุน เวนแตจะไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ
24. เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 23 หากงบการเงินของบริษัทรวมที่จะนํามาใชในการนําวิธีสวนได
เสียมาปฏิบัติมีวันที่แตกตางจากวันที่ในงบการเงินของผูลงทุน ผูลงทุนตองปรับปรุงผลกระทบของรายการ
หรือเหตุการณทางบัญชีที่สําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางวันที่ในงบการเงินของบริษัทรวมกับวันที่ในงบการเงิน
ของผูลงทุน อยางไรก็ตาม งบการเงินของบริษัทรวมและผูลงทุนอาจมีวันที่ในงบการเงินแตกตางกันไดไม
เกินกวา 3 เดือน ทั้งนี้ ชวงระยะเวลาของงวดบัญชีและความแตกตางของวันที่ในงบการเงินจะตอง
เหมือนกันในทุกๆ งวดบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

25. ผูลงทุนตองจัดทํางบการเงินโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันและเหตุการณ
ทางบัญชีที่คลายคลึงกัน
26. หากบริษัทรวมใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางจากนโยบายการบัญชีของผูลงทุนสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกัน
และเหตุการณอื่นในสถานการณที่คลายคลึงกัน บริษัทรวมตองปรับปรุงงบการเงินของตนมาใชนโยบายการ
บัญชีเดียวกับผูลงทุนเพื่อที่ผูลงทุนจะใชงบการเงินนั้นในการนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ
27. หากบริษัทรวมมีหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมที่ถือโดยบุคคลหรือกิจการอื่นนอกจากผูลงทุนและจัดประเภทรายการหุน
บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป น ส ว นของเจ า ของ ผู ล งทุ น ต อ งคํ า นวณส ว นได เ สี ย ในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ของบริ ษั ท ร ว มจาก
ยอดคงเหลือหลังหักเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิแลว ทั้งนี้ไมวาจะมีการประกาศจายเงินปนผลนั้นหรือไม
28. หากสวนแบงขาดทุนของผูลงทุนในบริษัทรวมเทากับหรือสูงกวาสวนไดเสียในบริษัทรวม ผูลงทุนตองหยุดรับรู
สวนแบงในขาดทุนที่สูงกวาสวนไดเสีย สวนไดเสียในบริษัทรวม หมายถึงมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท
รวมตามวิธีสวนไดเสีย รวมถึงสวนไดเสียระยะยาวใดๆ ซึ่งโดยเนื้อหาแลวถือเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของ
ผูลงทุนในบริษัทรวม ตัวอยางเชน รายการจายชําระหนี้ระหวางกันซึ่งยังไมมีแผนที่จะจายชําระ หรือรายการที่
คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ซึ่งโดยเนื้อหาแลวถือไดวาเปนสวนขยายของเงินลงทุนในบริษัทรวมของกิจการ
รายการดังกลาวอาจหมายรวมถึงหุนบุริมสิทธิและลูกหนี้ระยะยาว หรือเงินใหกูยืมแตไมรวมถึงลูกหนี้การคา
เจาหนี้การคา หรือลูกหนี้ระยะยาวใดๆ ที่มีหลักประกันเพียงพอ เชน เงินกูยืมที่มีหลักประกัน ทั้งนี้ ขาดทุนที่รับรู
ตามวิธีสวนไดเสีย ของผูลงทุนสวนที่เกินกวาเงินลงทุนในหุนสามัญ ใหนําไปหักจากองคประกอบอื่นๆ ของ
สวนไดเสียในบริษัทรวมในลําดับที่ตรงกันขามกับการมีบุริมสิทธิประเภทตางๆ ในบริษัทรวม (กลาวคือลําดับใน
การไดรับการจายชําระคืนเมื่อมีการเลิกกิจการ)
29. เมื่อสวนไดเสียของผูลงทุนมีมูลคาลดลงเปนศูนย ผูลงทุนจะรับรูขาดทุนเพิ่มเติมเปนหนี้สินก็ตอเมื่อผูลงทุนมี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือตองจายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันแทนในนามบริษัทรวม หากในเวลาตอมาบริษัท
รวมมีกําไร ผูลงทุนจะบันทึกกําไรในบริษัทรวมสวนที่เปนของผูลงทุนไดหลังจากที่กําไรนั้นมีจํานวนเทากับขาดทุน
ที่ผูลงทุนไมไดนํามารับรู

ผลขาดทุนจากการดอยคา
30. เมื่อผูลงทุนนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติและรับรูผลขาดทุนของบริษัทรวมตามขอกําหนดในยอหนาที่ 28 แลว
ผูลงทุนตองปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของ
สินทรัพย หรือตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
ในการพิจารณาความจําเปนของการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเพิ่มเติมเมื่อคํานึงถึงเงินลงทุนสุทธิในบริษัท
รวมของผูลงทุน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

31. ผูลงทุนตองนําขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
หรือตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) มาปฏิบัติ
ในการพิจารณาวาผูลงทุนจะตองรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเพิ่มเติมโดยคํานึงถึงสวนไดเสียในบริษัทรวมของ
ผูลงทุนซึ่งไมไดรวมเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิและมูลคาของผลขาดทุนจากการดอยคานั้น
32.

เนื่องจากคาความนิยมไดรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม จึงไมไดมีการประเมินการ
ดอยคาของคาความนิยมแยกตางหาก แตทวาใหประเมินมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนทั้งจํานวนตามขอกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย หากมีขอบงชี้ที่แสดงวาเงิน
ลงทุนอาจดอยคา โดยเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (จํานวนที่สูงกวาของมูลคาจากการใชเทียบกับ
ราคาขายสุทธิ) กับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน การกําหนดมูลคาจากการใชของเงินลงทุนในบริษัทรวม กิจการ
ตองประมาณจากขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
32.1 มูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากบริษัทรวม รวมถึงกระแส
เงิ น สดจากการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ร ว มและสิ่ งตอบแทนที่ จ ะได รั บ จากการจํ า หน า ยเงิ น ลงทุ น ใน
ทายที่สุดตามสวนที่ผูลงทุนมีสวนไดเสีย หรือ
32.2 มูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากเงินปนผลและการจําหนาย
เงินลงทุนในทายที่สุด
การคํานวณตามวิธีในขอ 32.1 และ 32.2 จะใหผลที่เทากันหากกิจการใชขอสมมุติที่เหมาะสม

33. ผูลงทุนตองประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนสําหรับบริษัทรวมแตละบริษัท เวนแตกรณีที่บริษัท
รวมแตละบริษัทนั้นไมกอใหเกิดกระแสเงินสดจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่องซึ่งโดยสวนใหญเปนอิสระจาก
กระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพยอื่นของผูลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
34. ผูลงทุนตองบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการของผูลงทุนตามขอกําหนดใน
ยอหนาที่ 34 – 36 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
35. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

การเปดเผยขอมูล
36. ผูลงทุนตองเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้
36.1 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งมูลคาดังกลาวเปนราคาที่เปดเผยตอสาธารณชน
36.2 ขอ มู ล ทางการเงิ น โดยสรุ ปของบริษั ท ร วม รวมทั้ง มูล คารวมของสิ น ทรั พย หนี้ สิ น รายได และ
ผลกําไรหรือขาดทุน
36.3 เหตุผลที่ผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ ทั้งที่ผูลงทุนมีอํานาจในการออกเสียงหรืออํานาจใน
การออกเสียงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางออมโดยผานบริษัทยอยอื่นในกิจการที่ไปลงทุนนอย
กวารอยละ 20
36.4 เหตุผลที่ผูลงทุนไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ ทั้งที่ผูลงทุนมีอํานาจในการออกเสียงหรืออํานาจใน
การออกเสียงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางออมโดยผานบริษัทยอ ยอื่นในกิจการที่ไปลงทุน
เทากับหรือมากกวารอยละ 20
36.5 วันที่ในงบการเงินของบริษัทรวม เมื่อผูลงทุนใชงบการเงินของบริษัทรวมนั้นในการนําวิธีสวนไดเสีย
มาปฏิบัติซึ่งมีวันที่ในงบการเงินหรืองวดบัญชีแตกตางจากวันที่ในงบการเงินของผูลงทุน รวมทั้ง
เหตุผลในการใชวันที่ในงบการเงินหรืองวดบัญชีที่แตกตางกัน
36.6 ลักษณะและขอบเขตของขอจํากัดใดๆ ที่มีสาระสําคัญ (เชน ผลจากภาระผูกพันในการกูยืมหรือ
เงือนไขทางกฎหมาย) ตอความสามารถของบริษัทรวมในการโอนเงินทุนใหแกผูลงทุนไมวาจะเปน
ในรูปของเงินปนผล หรือการจายคืนเงินกูยืมหรือเงินทดรองจายลวงหนา
36.7 ส ว นแบ ง ในผลขาดทุ น ของบริ ษั ท ร ว มซึ่ ง ยั ง ไม ไ ด รั บ รู ทั้ ง ยอดที่ เ กิ ด ขึ้ น สํ า หรั บ งวดบั ญ ชี แ ละ
ยอดสะสม ในกรณีที่ผูลงทุนหยุดรับรูผลขาดทุนของบริษัทรวมในสวนที่เปนของผูลงทุน
36.8 ขอเท็จจริงที่บริษัทรวมไมนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 13 และ
36.9 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม ไมวาจะเปนขอมูลรายบริษัทหรือขอมูลของทั้งกลุมบริษัท
ที่ผูลงทุน ไมนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ รวมทั้งมูลคาของสินทรัพยรวม หนี้สินรวม รายได และ
ผลกําไรหรือขาดทุน
37. ผูลงทุนตองจัดประเภทรายการเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งบันทึกบัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสียเปนสินทรัพยไม
หมุนเวียน นอกจากนี้ ผูลงทุนตองเปดเผยสวนแบงของผูลงทุนในผลกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวม มูลคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม และสวนของการดําเนินงานที่ยกเลิกของบริษัทรวมเปนรายการ
แยกตางหาก
38. ผูลงทุนตองรับรูมูลคาของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งรับรูโดยตรงในสวนของเจาของของบริษัทรวมตามที่
ผูลงทุนมีสวนไดเสียเปนรายการหนึ่งในสวนของเจาของของผูลงทุนและจะตองเปดเผยรายการดังกลาวใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง
2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

39. ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย
ที่อาจเกิดขึ้น ผูลงทุนตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้
39.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทรวมในสวนที่เปนของผูลงทุน ซึ่งเกิดขึ้นรวมกันกับผูลงทุนอื่น และ
39.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากผูลงทุนมีภาระตอหนี้สินใดๆ ไมวาจะทั้งหมดหรือในบางสวน
ของบริษัทรวม

วันถือปฏิบัติ
40. มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ให ถื อ ปฏิบั ติ กั บ งบการเงิ น สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่
1 มกราคม 2550 เปนตนไป อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอน
วันถือปฏิบัติ และหากกิจการตองการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่ 1 มกราคม 2550
กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวในงบการเงิน
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