เดือนกรกฎาคม 2560 (ฉบับที่ 64)

DBD ACCOUNTING
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560 ขอเสนอ
 ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
 บทความ การรับรู้เงินลงทุนในงบเฉพาะกิจการด้วย
วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

สารบัญ
o ข่าวประชาสัมพันธ์.............................................2
o ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย..…3
o บทความ การรับรู้เงินลงทุนในงบเฉพาะกิจการ
ด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)……….......5

ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมประจาเดือนกรกฎาคม

3 กรกฎาคม 2560
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ครั้งที่ 4 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ สานักงานปลัดกระทรวง
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ทิศทางมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงินไทย

ปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทยที่ผู้ถือปฏิบัติจะต้องนาไปใช้
สาหรับการจัดทารายการทางการเงินในแต่
ละรอบระยะเวลาบั ญ ชี ประกอบด้ ว ย 3
ส่วน ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(Thai Financial Reporting Standards: TFRS)
(ฉบับปรับปรุง)
จัดทาขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
(International Financial Reporting Standards: IFRS) และจะมีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปี
นับจากวันที่ IFRS มีผลบังคับใช้
ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting
Standards: TFRS) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษานั้น เป็นฉบับปรับปรุงตาม IFRS Bound Volume 2017 และสาหรับ
ประเทศไทยจะมีวันถือปฏิบัติ คือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ในขณะที่ TFRS (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว
มีวันถือปฏิบัติ คือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้น
นอกจาก TFRS แล้ว มาตรฐานการรายงานทางการเงินยังครอบคลุมถึง
o มาตรฐานการบัญชี (Thai Accounting Standards: TAS) ซึ่งมีที่มาจากมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standards: IAS)
o การตีความมาตรฐานการบัญชี (Thai Standard Interpretations Committee:
TSIC) ซึ่งมีที่มาจากการตีความมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (Standard
Interpretations Committee: SIC) และ
o การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting
Interpretations Committee: TFRIC) ซึ่งมีที่มาจากการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting
Interpretations Committee: IFRIC)
ปัจจุบัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 56 ฉบับ
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มาตรฐานการบัญชีไทยที่ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
โดยหลักการของมาตรฐานนั้นจะอ้างอิงจากหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของ
ประเทศอื่น เช่น มาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา (US Generally Accepted
Accounting Principles: US GAAP) เป็นต้น
ตัวอย่างของมาตรฐานการบัญชีไทย (Thai Accounting Standards: TAS) ที่
ใช้เฉพาะในประเทศไทย เช่น TAS 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ และ TAS
103 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึง
กัน เป็นต้น

แนวปฏิบัติทางการบัญชี
เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ อ อกมาใช้ เ ฉพาะในประเทศไทย เนื่อ งจากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น หรื อ มาตรฐานการบั ญ ชี ไ ม่ ไ ด้ มี ห ลั ก การหรื อ แนวทางปฏิ บั ติ
กาหนดไว้
ตัวอย่างเช่น แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับธุรกิจประกันภัยในการกาหนดให้
เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่ องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรื อ ขาดทุ น และแนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ส าหรั บ การบั น ทึ ก บั ญ ชี หุ้ น ปั น ผล
(Stock Dividend) เป็นต้น

แผนภาพสรุปทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย

ทั้งนี้ ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้
จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.fap.or.th
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บทความ
การรับรู้เงินลงทุนในงบเฉพาะกิจการ
ด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
ความเป็นมา
สื บ เนื่ อ งมาจากการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ
(International Accounting Standards: IAS) ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงิน
เฉพาะกิจการ (Separate Financial Statements) ที่ปรากฏในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting
Standards: IFRS) ฉบับรวมเล่มปี ค.ศ. 2016 (Bound Volume 2016) ซึ่ง
อนุญาตให้กิจการสามารถเลือกใช้วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ในการ
รับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ นอกเหนือจากวิธีราคาทุน (Cost Method) หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม
(Fair Value Method) (ตามที่กาหนดไว้ใน IFRS ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน (Financial Instruments) (เมื่อมีการประกาศใช้))

Concept ของวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
o เมื่อบริษัทร่วม และการร่วมค้า มีกาไร (ขาดทุน) บริษัทผู้ลงทุนจะ
บันทึกเพิ่ม (ลด) เงินลงทุน และรับรู้รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการ
รับรู้ส่วนได้เสีย
o เมื่ อบริษั ทร่วม และการร่วมค้า ประกาศจ่ายเงิ นปันผล บริษั ทผู้
ลงทุนจะบันทึกเงินปันผลค้างรับและลดเงินลงทุน
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Timeline การนาวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
มาใช้ในการรับรู้เงินลงทุนในงบเฉพาะกิจการ
ก่อนปี พ.ศ. 2537
o ใช้วิธีราคาทุน (Cost Method)
กับ เงิ นลงทุน ในบริษั ทย่อ ย บริษั ท
ร่วม และการร่วมค้า ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ปี พ.ศ. 2537
o บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยเริ่ ม น าวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย (Equity
Method) หรือ One Line Consolidation มา
ถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริ ษั ทร่ ว ม และการร่ วมค้ า ในงบการเงิ น เฉพาะ
กิจการ และกับเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วม
ค้าในงบการเงินรวม

ปี พ.ศ. 2550
o ยกเลิกการใช้วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) กับเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วม
ค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และต้องเปลี่ยนกลับมาใช้วิธีราคาทุน (Cost Method) เสมือน
อย่างที่เคยปฏิบัติก่อนหน้าปี พ.ศ. 2537
o โดยต้องปรับงบการเงินย้อนหลังเสมือนว่าได้ใช้วิธีราคาทุนมาตลอด
o ส่ง ผลให้ ง บการเงิ น เฉพาะกิจ การสะท้ อ นฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของกิ จ การผู้ล งทุ น
สอดคล้องกับ กระแสเงิ นสดที่กิจการผู้ลงทุนได้รับ และกิจการผู้ลงทุนจะรับ รู้รายได้เ งิ นปันผลเมื่อ
กิจการผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับเงินปันผล
o บทเรียนจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มีผลต่อกิจการผู้ลงทุนในหลายๆ ด้าน เช่น
(1) การทบทวนนโยบายการจ่ายเงินปันผล
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ส่งผลให้กิจการที่มีการจ่ายเงินปันผลในอดีตโดยอิงกับยอดกาไร
สุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาเป็นต้องทบทวนนโยบายการจ่ายเงิ นปันผลใหม่ เนื่องจาก
หลายกิจการมักไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการจ่ายเงินปันผลนั้น ได้คานวณจากยอดกาไรสุทธิก่อน
การรับรู้การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่กิจการ
ถือหุ้นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้ามีกาไรสุทธิ กิจการ
ผู้ลงทุนก็จะมีการรับรู้ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในบริษัทเหล่านี้ และได้จ่ายเงินปันผลออกจาก
กิจการผู้ลงทุนอย่างมหาศาล ทั้งๆ ที่ในหลายกรณี ยังไม่ได้มีการถ่ายเทเงินปันผลจากบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และการร่วมค้า มายังกิจการผู้ลงทุนด้วยซ้าไป
(2) ผลการดาเนินงานของกิจการที่อาจเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ส่งผลให้ผลการดาเนินงานของกิจการผู้ลงทุนเปลี่ยนแปลง
จากเดิมที่มีกาไรสุทธิกลายเป็นขาดทุนสุทธิ เนื่องจากตัวกิจการผู้ลงทุนเองอาจมีผลการดาเนินงาน
ที่ไม่ดีเท่าใดนัก แต่ได้รับการแบ่งสรรกาไรมาจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า จึงทา
ให้ผลการดาเนินงานมีกาไรในภาพรวม และเมื่อกิจการผู้ลงทุนหันกลับมาใช้วิธีราคาทุน (Cost
Method) แล้ว จึงไม่ได้รับการการแบ่งสรรกาไรมาจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าอีก
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Timeline การนาวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
มาใช้ในการรับรู้เงินลงทุนในงบเฉพาะกิจการ (ต่อ)
ปี พ.ศ. 2559
o กาหนดให้กิจการผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะใช้วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) หรือวิธี
ราคาทุน (Cost Method) กับเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสาหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภท โดยไม่สามารถใช้หลายวิธีปนกันสาหรับเงินลงทุนประเภทเดียวกันได้
o สาเหตุที่เปิดให้เป็นทางเลือกได้ว่าจะใช้วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) หรือวิธีราคาทุน (Cost
Method) กับเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น เป็น
เพราะในบางประเทศ เช่น บราซิล อาร์เจนตินา และอุรุกวัย มีข้อกาหนดให้กิจการผู้ลงทุนจัดทางบ
การเงินเฉพาะกิจการด้วยวิธี ส่วนได้เสีย (Equity Method) ในเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และการร่วมค้า และให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากยอดกาไรที่ได้รวมส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุน
จากการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการเข้ามาด้วย
o หากกิจการผู้ลงทุนเลือกใช้วิธีราคาทุน (Cost Method) ต่อไป ก็สามารถทาได้ และจะได้รับ
ความสะดวกในการคานวณภาษีเงิ นได้มากกว่ากิจการที่เลือกใช้วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรที่กาหนดให้ผู้ประกอบการต้องเก็บข้อมูลราคา
ทุนไว้เพื่อประกอบการคานวณภาษีเงินได้
o หากกิจการผู้ลงทุนเลือกใช้วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) จะต้องดาเนินการต่อไปนี้
(1) ทาการปรับงบการเงินย้อนหลัง เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้วิธีนี้มาโดยตลอด
(2) ต้องปรับ ปรุง บัญ ชีเ งิ นลงทุนจากวิธีส่วนได้เ สีย (Equity Method) มาเป็นวิธีราคาทุน
สื บ เนื่ อ งจากเหตุ ผ ลที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น แล้ ว คื อ กรมกรมสรรพากรได้ ก าหนดให้
ผู้ประกอบการต้องเก็บข้อมูลราคาทุนไว้เพื่อประกอบการคานวณภาษีเงินได้นั่นเอง
ข้อสังเกตเพิ่มเติม
ถึงแม้ว่ากิจการผู้ลงทุนจะเลือกใช้วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการก็ตาม แต่สาหรับกาไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ อาจมีจานวนไม่เท่ากับกาไรสุทธิใน
งบการเงินรวมเหมือนในอดีต โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในกรณีที่กิจการผู้ลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยไม่
ครบ 100% เพราะในการจัดทางบการเงินรวม จะไม่มีการหักกาไรในส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่
ไม่มีอานาจควบคุมออกจากกาไรสุทธิรวมในตัวงบการเงินรวมดังเช่นในอดีต
ทั้งนี้ ในการเขียนบทความฉบับนี้ ผู้จัดทาขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงดังต่อไปนี้
o บทความ “The Return of Equity Method ในงบการเงินเฉพาะกิจการกลับมาอีกแล้ว
หรอเนี่ย” เขียนโดย รศ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ เผยแพร่โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระ
บรมราชูปถัมภ์ วันที่เผยแพร่ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559
“แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ ”
เดือนกรกฎาคม 2560 (ฉบับที่ 64)

