เลือกอะไรดีระหว่าง

Cost Method กับ Equity Method
- ในงบการเงินเฉพาะกิจการ? -

บทน�ำ
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐาน
การบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง “งบการเงินเฉพาะกิจการ” โดยเป็นการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 27 เรือ่ ง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศทีส่ นิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  (IAS 27 : Separate Financial
Statements (Bound volume 2016 Consolidated without early
application) ซึ่งถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลารายงาน
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยสามารถ
สรุปสาระส�ำคัญในประเด็นทีเ่ ปลีย่ นแปลง คือ อนุญาตให้กจิ การสามารถ
เลือกรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุน
ในบริ ษั ท ร่ ว มในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ด้ ว ยวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย
(Equity Method) ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง “เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า” ได้
เนือ่ งจากในบางประเทศก�ำหนดให้กจิ การจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ
ด้วยวิธีส่วนได้เสียและจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่รับรู้
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
เช่น บราซิล อุรุกวัย หรืออาร์เจนตินา เป็นต้น  ทั้งนี้ หากกิจการเลือกใช้

วิธสี ว่ นได้เสีย กิจการต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเสมือนหนึง่ ว่าได้ใช้
วิธนี มี้ าโดยตลอด ซึง่ การปรับปรุงดังกล่าวท�ำให้กจิ การมีทางเลือกเพิม่ เติม
ในการใช้วิธีส่วนได้เสียบนงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
๐๐ กิ จ การสามารถเลื อ กบั น ทึ ก บั ญ ชี เ งิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย
เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ด้วยวิธรี าคาทุน
หรือตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือตาม
วิธีส่วนได้เสีย ซึ่งผลจากการเพิ่มทางเลือกดังกล่าวบนงบการเงิน
เฉพาะกิจการจะส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละกิจการ
ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
๐๐ การเลือกรับรูเ้ งินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า
ด้วยวิธตี า่ งกัน ท�ำให้กจิ การรับรูร้ ายได้จากบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
และการร่วมค้าต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้ตัวเลขก�ำไรสะสมที่ใช้
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลต่างกัน

ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียจากการเลือกใช้ระหว่างวิธีราคาทุนกับวิธีส่วนได้เสีย
ข้อดี / ข้อเสีย

วิธีราคาทุน (Cost Method)

วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

ข้อดี

1) กิจการผู้ลงทุนรับรู้รายได้จากเงินลงทุนตามเงินปันผล
ที่ได้รับจากกิจการผู้ได้รับการลงทุน ซึ่งท�ำให้แสดง
ผลการด�ำเนินงานของกิจการผู้ลงทุนสอดคล้องกับ
กระแสเงินสดที่กิจการผู้ลงทุนได้รับ นั่นหมายความว่า
คุณภาพของก�ำไร (Quality of Earnings) ภายใต้วิธี
ราคาทุนจะสูงกว่าก�ำไรภายใต้วิธีส่วนได้เสีย

กิจการผู้ลงทุนรับรู้รายได้ตามวิธีส่วนได้เสียผ่านส่วนแบ่ง
ก�ำไรขาดทุน ซึง่ ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสีย
สามารถสะท้อนส่วนได้เสียในส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนจาก
กิจการผู้ได้รับการลงทุนนั้นตามผลการด�ำเนินงานของ
กิจการผู้ได้รับการลงทุนนั้น ๆ ได้ดีกว่าผลการด�ำเนินงาน
ภายใต้วิธีราคาทุน

2) วิธีราคาทุนจะท�ำให้เกิดความแตกต่างระหว่างก�ำไร
ทางบั ญ ชี กั บ ก� ำ ไรทางภาษี น ้ อ ยกว่ า วิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย
เว้ น แต่ ก รณี ที่ เ กิ ด การด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ซึ่ ง
นั่ น ก็ ห มายความว่ า วิ ธี ร าคาทุ น สามารถช่ ว ยให้
ผู้ท�ำบัญชีปฏิบัติงานได้ง่ายกว่าวิธีส่วนได้เสีย
- บทความนี้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน -

ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียจากการเลือกใช้ระหว่างวิธีราคาทุนกับวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ)
ข้อดี / ข้อเสีย
ข้อเสีย

วิธีราคาทุน (Cost Method)

วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

มูลค่าตามบัญชีเงินลงทุนไม่ได้สะท้อนส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุน 1) ผลการด�ำเนินงานภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสียอาจไม่สอดคล้อง
จากกิจการผู้ได้รับการลงทุนได้ทันเวลา เว้นแต่เกิดผล
กั บเงิ น สดที่ กิ จ การผู ้ ล งทุ น ได้ รั บจากกิ จ การผู้ได้รับ
ขาดทุนจากด้อยค่าของเงินลงทุน ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้การ
การลงทุ น ซึ่ ง ท� ำ ให้ คุ ณ ภาพของก� ำ ไรภายใต้ วิ ธี
ด้อยค่าของเงินลงทุน
ส่วนได้เสียต�่ำกว่าคุณภาพของก�ำไรภายใต้วิธีราคาทุน
2) ในกรณีกิจการผู้ลงทุนมีก�ำไรและก�ำไรสะสมสูงภายใต้
วิธีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นของกิจการผู้ลงทุนอาจเรียกร้อง
ให้จา่ ยเงินปันผลมากขึน้ ทัง้ ทีก่ จิ การผูล้ งทุนยังไม่ได้รบั
กระแสเงินสดรับจริงจากกิจการผู้ได้รับการลงทุน
3) วิธีส่วนได้เสียท�ำให้เกิดความแตกต่างระหว่างก�ำไร
ทางบัญชีกบั ก�ำไรทางภาษีมากกว่าวิธรี าคาทุน ซึง่ ท�ำให้
เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติ
4) ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชี กิจการต้อง
ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง เสมือนว่าใช้วิธีส่วนได้เสีย
มาตั้งแต่แรก ซึ่งจะท�ำให้ก�ำไรสะสมเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม อันอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติ
และปัญหาในการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ กิจการ
ผูล้ งทุนยังต้องจัดท�ำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวด
ของงวดก่อนตามข้อก�ำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 10.6
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

    สภาวิชาชีพบัญชี คาดว่าจะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาถือปฏิบตั ใิ นปี 2562  ซึง่ จะท�ำให้กจิ การผูล้ งทุนสามารถเลือกรับรูเ้ งินลงทุนในบริษทั ย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยมูลค่ายุติธรรมบนงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นอีกทางเลือกหนึ่ง

จากบทความข้างต้น ผู้เขียนหวังว่า น่าจะพอช่วยให้ผู้อ่านบทความนี้สามารถเรียนรู้สาระส�ำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนีไ้ ด้ทนั รวมทัง้ สามารถน�ำผลกระทบเบือ้ งต้นจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ตลอดจนผลการวิเคราะห์เบือ้ งต้นในเชิงเปรียบเทียบ
ข้อดีและข้อเสียจากการเลือกใช้ระหว่างวิธีราคาทุนกับวิธีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในกิจการของท่าน ตลอดจนสามารถน�ำความรูจ้ ากบทความนีไ้ ปปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนีไ้ ด้อย่างถูกต้อง

เขียนโดย... คุณภาคภูมิ วณิชธนานนท์

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี

- บทความนี้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน -

