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บทนํา 
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ใช  แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เดิม (ปรับปรุง 2543) เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชี
สําหรับเงินลงทนุในบริษัทยอย โดยใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที ่ 1มกราคม 2550 อยางไรก็ตาม หากกิจการใดจะถือปฏิบัติกอนวันที่กําหนดก็
สามารถกระทําได  

เหตุผลที่ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 
บทนํา 2. การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการ

บัญชีใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
   
บทนํา 3. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 โดย

มีวัตถุประสงคหลักเพื่อกําหนดวิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ใหญ  ผูรวมคา หรือผูลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไมไดพิจารณาทบทวน
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการรวมงบการเงินของบริษัทยอยในงบการเงินรวม ตามหลักการที่กําหนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 44 เดิมแตอยางใด 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
บทนํา 4.     การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 ฉบับเดิม สรุปไดดังนี้ 

ขอบเขต 
บทนํา 5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุม

รวมกัน และบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ ผูรวมคา หรือผูลงทุน ดังนั้น 
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจึงเปลี่ยนชื่อมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตามที่ระบุไวในยอ
หนาที่ 1 ของบทนํา 

ขอยกเวนในการจัดทํางบการเงินรวม 
บทนํา 6.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้แกไขขอยกเวนในการจัดทํางบการเงินรวม โดยแกไขยอหนาที่ 6 ของ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เดิม (ปจจุบันอยูในยอหนาที่ 10) กําหนดใหบริษัทใหญไม
จําเปนตองนําเสนองบการเงินรวม หากเปนไปตามลักษณะที่กําหนดทุกขอดังนี้ 
6.1  บริษัทใหญที่มีฐานะเปนบริษัทยอยซึ่งถูกกิจการอื่นควบคุมอยูทั้งหมดหรือบางสวน  โดยที่ผู

ถือหุนอ่ืนของกิจการรวมถึงผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงไดรับทราบและไมคัดคานที่บริษัท
ใหญจะไมนําเสนองบการเงินรวม 

6.2  ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใหญไมมีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ไมวาจะเปน
ตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศหรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย รวมทั้ง
ตลาดในทองถ่ินและในภูมิภาค) 
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6.3  บริษัทใหญไมไดนําสงหรืออยูในกระบวนการของการนําสงงบการเงินของบริษัทใหแก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยหรือหนวยงานกํากับดูแลอ่ืนเพื่อวัตถุประสงคในการ
ออกขายหลักทรัพยใดๆ ในตลาดสาธารณะ   
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6.4  บริษัทใหญในลําดับสูงสุด  หรือบริษัทใหญในระหวางกลางของผูลงทุนนั้นไดจัดทํางบการเงิน
รวมเผยแพรเพื่อประโยชนของสาธารณชนซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อธิบายถึงขอกําหนดในกรณีที่บริษัทใหญไดรับการยกเวนไมตองจัดทํางบ
การเงินรวม   เมื่อบริษัทใหญตองนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน ตอสาธารณะ  (ดู
ยอหนาที่ 13 และยอหนาที่ 14 ของบทนํา) 

การควบคุมชั่วคราว 
บทนํา 7.     มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดใหกิจการตองนํางบการเงินของบริษัทยอยมาทํางบการเงิน

รวมหากมีหลักฐานแสดงวาการควบคุมที่เกิดขึ้นนั้นเปนการควบคุมชั่วคราว    โดยตองมีหลักฐาน
แสดงวาบริษัทใหญซ้ือบริษัทยอยโดยมีความตั้งใจที่จะจําหนายบริษัทยอยที่ซ้ือมาภายในระยะเวลา 
12 เดือนนับแตวันที่ไดมา และฝายบริหารของบริษัทใหญดําเนินการอยางจริงจังและอยูระหวางการ
ติดตอหาผูซ้ือบริษัทยอยนั้น  นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําวา “ภายในระยะเวลา 12 
เดือน” แทนคําวา “ในอนาคตอันใกล” ที่ใชในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือ
ไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช)  ทั้งน้ีหากบริษัทใหญไมสามารถ
จําหนายบริษัทยอยซึ่งกิจการไมนํามารวมเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมภายในระยะเวลา 12 
เดือน บริษัทใหญตองรวมงบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวในการจัดทํางบการเงินรวมนับแตวันที่
ไดมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทยอยนั้น   เวนแตจะเขาเหตุการณพิเศษที่กําหนดไวเปนการเฉพาะ 

 
บทนํา 8.    มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวาบริษัทใหญที่เปนกิจการรวมลงทุน (a venture capital 

organization) กองทุนรวม (mutual fund) หนวยลงทุน (unit trust) และกิจการอื่นที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันยังคงตองนําเงินลงทุนในบริษัทยอยมาทํางบการเงินรวมดวย  ขอกําหนดดังกลาวระบุ
เพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความชัดเจน 

 
บทนํา 9.      มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหบริษัทใหญไมรวมงบการเงินของกิจการอื่นซ่ึงบริษัท ยังมี

การควบคุมอยูดวยเหตุผลวากิจการนั้นดําเนินการภายใตขอจํากัดที่เขมงวดในระยะเวลานานซึ่งทํา
ใหความสามารถของกิจการในการโอนเงินทุนใหแกบริษัทใหญลดลง เวนแตขอจํากัดนั้นจะทําให
บริษัทใหญสูญเสียการควบคุมที่มีอยูทั้งหมด 

 
ขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวม 
สิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได  

บทนํา 10.    ในการประเมินวากิจการมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ
อ่ืนหรือไม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองพิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไป
ไดที่กิจการมีอยู และผลกระทบจากการใชสิทธิหรือแปลงสภาพสิทธิดังกลาวดวย 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
6   

 

 นโยบายการบัญชี 
บทนํา 11.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่

เหมือนกันและเหตุการณอ่ืนในสถานการณที่คลายคลึงกัน ทั้งนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมยกเวน
ขอกําหนดเรื่องดังกลาว หากกิจการไมสามารถใชนโยบายการบัญชีเดียวกันไดในทางปฏิบัติ 

         สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอย 
บทนํา 12.    มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองแสดงสวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยในงบดุลรวม

เปนรายการแยกตางหาก จากสวนของผูถือหุนที่เปนของบริษัทใหญภายใตสวนของเจาของ  

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
บทนํา 13.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่

ควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ    กิจการตองบันทึกบัญชี
เงินลงทุนดังกลาวดวยราคาทุนหรือวิธีการบัญชีตามที่กําหนดในตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การ
รับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 

 
บทนํา14. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังคงใหทางเลือกสําหรับวิธีปฏิบตัิทางบัญชีสําหรับเงินลงทุนในงบการเงิน

เฉพาะกิจการของผูลงทุน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
 
ขอบเขต 
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการที่อยู

ภายใตการควบคุมของบริษัทใหญ 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงวิธีการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ และผลกระทบของการบัญชี
สําหรับการรวมธุรกิจที่มีตองบการเงินรวม  รวมถึงคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ) 

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับวิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการ
ที่ควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

คํานิยาม 
4. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

งบการเงินรวม  หมายถึง   งบการเงินของกลุมกิจการที่นําเสนอเสมือนวาเปนงบการเงิน    
         ของหนวยงานทางเศรษฐกิจหนวยงานเดียว 
     การควบคุม   หมายถึง   อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน 
                                                   ของกิจกาจเพื่อใหไดรับประโยชนจากกิจกรรมตาง ๆ ของกิจ 
                                                   การนั้น 
     วิธีราคาทุน หมายถึง   วิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนซ่ึงรับรูรายการดวยราคาทุน โดย  
                                                   ผูลงทุนจะรับรูรายไดจากเงินลงทุนเมื่อผูลงทุนไดรับการปนสวน 
                                                   รายไดจากกําไรสะสมของกิจการที่ถูกลงทุนหลังจากวันที่ไดลง 
                                                   ทุนในกิจการนั้น ทั้งนี้ การปนสวนรายไดที่ไดรับในสวนที่เกินกวา 
                                                   กําไรดังกลาวใหถือวาเปนการคืนเงินลงทุน  ซ่ึงจะรับรูรายการ 
                                                   โดยการลดราคาทุนของเงินลงทุนนั้น 
     กลุมกิจการ   หมายถึง   บริษัทใหญและบริษัทยอยทุกบริษัทของบริษัทใหญ 
   
 

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



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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  สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอย   หมายถึง   สวนของกําไรหรือขาดทุน และสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย 

     เฉพาะสวนที่เปนสวนไดเสียในสวนของเจาของที่ไมไดเปน 
     ของบริษัทใหญทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางออมผานทาง 
     บริษัทยอยของบริษัทใหญ 

  บริษัทใหญ      หมายถึง  กิจการซึ่งมีบริษัทยอยอยางนอยหนึ่งแหง 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ            หมายถึง  งบการเงินที่นําเสนอโดยบริษัทใหญ หรือโดยผูลงทุนใน 
                                                     บริษัทรวมหรือโดยผูรวมคาในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ซ่ึงการ 
                                                     บันทึกบัญชีเงินลงทุนเปนไปตามเกณฑสวนไดเสียในสวนของ 
                                                     เจาของโดยตรง มิใชตามเกณฑของผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
                                                     และสินทรัพยสุทธิของกิจการที่ถูกลงทุน                               
   บริษัทยอย      หมายถึง  กิจการซึ่งรวมถึงกิจการที่ไมไดกอตั้งในรูปบริษัท เชน หาง  
                                                     หุนสวน ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของกิจการอื่น (บริษัทใหญ) 

5. บริษัทใหญหรือบริษัทยอยของบริษัทใหญนั้นอาจเปนผูลงทุนในบริษัทรวมหรือผูรวมคาในกิจการที่ควบคุม
รวมกัน  ซ่ึงในกรณีดังกลาว การจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ตองจัดทําให
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และมาตรฐาน     
การบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา ดวย 

6. กิจการที่กลาวถึงในยอหนาที่ 5 ตองจัดทําและนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มเติมจากงบการเงินตามที่
กลาวถึงในยอหนาที่ 5  ทั้งนี้ใหกิจการปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 34-39 

7. งบการเงินของกิจการซึ่งไมมีบริษัทยอย บริษัทรวม หรือสวนไดเสียของผูรวมคาในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
ไมถือเปนงบการเงินเฉพาะกิจการ 

8.  บริษัทใหญที่มีลักษณะตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 10 ซ่ึงไดรับการยกเวนไมตองนําเสนองบการเงินรวมอาจ
นําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเปนงบการเงินของกิจการ 

การนําเสนองบการเงินรวม 
9. บริษัทใหญตองนําเสนองบการเงินรวมซึ่งรวมเงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้ เวนแตบริษัทใหญจะมีลักษณะตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 10 

10. บริษัทใหญไมจําเปนตองนําเสนองบการเงินรวม หากเปนไปตามลักษณะที่กําหนดทุกขอดังนี้ 
10.1 บริษัทใหญมีฐานะเปนบริษัทยอยซึ่งถูกกิจการอื่นควบคุมอยูทั้งหมด หรือบางสวนโดยที่ผูถือหุนอ่ืน

ของกิจการ รวมทั้งผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงไดรับทราบและไมคัดคานในการที่บริษัทใหญจะ
ไมนําเสนองบการเงินรวม 

10.2 ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใหญไมมีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ไมวาจะเปนตลาด
หลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศหรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตลาดใน   
ทองถิ่นและในภูมิภาค) 
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10.3 บริษัทใหญไมไดนําสงหรืออยูในกระบวนการของการนําสงงบการเงินของบริษัทใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยหรือหนวยงานกํากับดูแลอ่ืนเพื่อวัตถุประสงคในการออกขาย   
หลักทรัพยใดๆ ในตลาดสาธารณะ   

10.4 บริษัทใหญในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญในระหวางกลางไดจัดทํางบการเงินรวมเผยแพรเพื่อ
ประโยชนของสาธารณชนซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว 

11. บริษัทใหญที่มีลักษณะตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 10 และเลือกที่จะไมนําเสนองบการเงินรวม โดยนําเสนอ
เฉพาะงบการเงินเฉพาะกิจการ ตองปฏิบัติตามที่กําหนดในยอหนาที่ 34 ถึง 39 

ขอบเขตของงบการเงินรวม 

12. ในการนําเสนองบการเงินรวม บริษัทใหญตองรวมงบการเงินของบริษัทยอยทั้งหมดไวในงบการเงินรวม 1 

13. บริษัทใหญถือวามีอํานาจในการควบคุมเมื่อบริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงไมวาจะเปนทางตรงหรือ
ทางออมโดยผานบริษัทยอยอื่นเกินกวาก่ึงหน่ึงในกิจการอื่น  ยกเวนในกรณีที่บริษัทใหญมีหลักฐานที่แสดงให
เห็นอยางชัดเจนวาอํานาจในการออกเสียงนั้นไมทําใหบริษัทใหญสามารถควบคุมกิจการดังกลาวได  กรณี
ตอไปนี้ถือวาบริษัทใหญมีอํานาจควบคุมกิจการอื่นแมวาจะมีอํานาจในการออกเสียงกึ่งหน่ึงหรือนอยกวา 
13.1 บริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงมากกวาก่ึงหน่ึงเน่ืองจากขอตกลงที่มีกับผูถือหุนรายอื่น 
13.2 บริษัทใหญมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามขอตกลงในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการ    

ดําเนินงานของกิจการอื่น 
13.3 บริษัทใหญมีอํานาจในการแตงตั้งหรือถอดถอนบุคคลสวนใหญในคณะกรรมการบริษัทหรือ        

คณะผูบริหารอื่นที่มี อํานาจเทียบเทาคณะกรรมการบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทหรือ          
คณะผูบริหารอื่นนั้นมีอํานาจในการควบคุมกิจการ 

13.4 บริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงสวนใหญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผูบริหารอื่น
ที่มีอํานาจเทียบเทาคณะกรรมการบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารอื่นนั้นมีอํานาจ
ในการควบคุมกิจการ 

14. กิจการอาจเปนเจาของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (share warrants) สิทธิการซ้ือหุน (share call options) 
ตราสารหนี้หรือตราสารทุน (debt or equity instruments) ซ่ึงสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือตราสาร
อ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงกันได โดยเมื่อกิจการเลือกใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารดังกลาวแลว กิจการจะมี
อํานาจในการออกเสียงตอนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการอื่นมากขึ้น หรือในทํานอง
เดียวกันเปนการลดอํานาจในการออกเสียงดังกลาวของบุคคลอื่น (สิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได)  ในการ
ประเมินวากิจการมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการอื่นหรือไม กิจการ
ตองพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่กิจการสามารถใชสิทธิหรือ
แปลงสภาพตราสารนั้นในปจจุบัน รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดซ่ึงกิจการอื่นถืออยูดวย ตัวอยาง
สิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่ไมสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารไดในปจจุบันไดแกในกรณีที่ตรา

                                 
1 หากเงินลงทุนในบรษิัทยอยที่ไดมามลีักษณะตามเงื่อนไขทีต่องจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่ถือไวเพือ่ขายตามมาตรฐานการบัญชี เรือ่ง สินทรัพยไม
หมุนเวียนที่ถือไวเพือ่ขาย และการดําเนนิงานที่ยกเลกิ (เมือ่มีการประกาศใช)  ใหกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชีเรื่องดังกลาว 
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สารนั้นยังไมสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดจนกวาจะถึงวันที่ที่กําหนดในอนาคตหรือจนกวาจะเกิด     
เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตามที่กําหนดไวในอนาคต 

15. ในการประเมินวาสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดนําไปสูอํานาจในการควบคุมของกิจการหรือไมนั้น กิจการ
ตองพิจารณาขอเท็จจริงและกรณีแวดลอมที่มีอยูทั้งหมด (รวมถึงเงื่อนไขของการใชสิทธิในการออกเสียงที่
เปนไปไดและขอกําหนดอื่นตามสัญญาไมวาเปนการพิจารณารายสัญญาหรือทุกสัญญารวมกัน) ซ่ึงมี
ผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได ทั้งนี้ ยกเวนขอพิจารณาในเรื่องความตั้งใจของผูบริหารและ
ความสามารถทางการเงินของกิจการในการใชสิทธิหรือการแปลงสภาพตราสาร   

16. กิจการตองไมอาศัยขออางวา เปนกิจการรวมลงทุน (a venture capital organization) กองทุนรวม (mutual 
fund) หนวยลงทุน (unit trust) หรือกิจการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ในการไมนํางบการเงินของบริษัท
ยอยมาจัดทํางบการเงินรวม  

17.  กิจการตองไมอาศัยขออางวา การดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยไมคลายคลึงกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอื่น
ที่อยูในกลุมกิจการ ทําใหไมตองนํางบการเงินของบริษัทยอยมาจัดทํางบการเงินรวม เนื่องจากขอมูลที่แสดง
ในงบการเงินรวมที่รวมบริษัทยอยและขอมูลเพิ่มเติมที่เปดเผยในงบการเงินรวมเกี่ยวกับความแตกตางใน
การดําเนินธุรกิจเปนขอมูลที่มีความสัมพันธตอการใชประโยชนของผูใชงบการเงิน ตัวอยางเชน การเปดเผย
ตามที่กําหนดโดยมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรายงานขอมูลตามสวนงาน (เมื่อมีการประกาศใช) ทําใหเห็น
ถึงขอแตกตางที่สําคัญระหวางการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมกิจการ  

18. การควบคุมของบริษัทใหญถือวาหมดไปหากบริษัทใหญสูญเสียอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและ
การดําเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุนจนทําใหกิจการไมไดรับประโยชนจากกิจกรรมการลงทุนนั้น การสูญเสีย
การควบคุมสามารถเกิดขึ้นไดไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับการถือครองหุนในกิจการที่ถูกลงทุนหรือไม 
ตัวอยางที่อาจเกิดขึ้นไดแกกรณีบริษัทยอยอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาล ศาล ผูดําเนินการตามแผนฟนฟู 
หรือหนวยงานกํากับดูแล รวมทั้งกรณีที่เกิดจากผลขอตกลงตามสัญญา 

ขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวม 
19. ในการจัดทํางบการเงินรวม กิจการตองนํางบการเงินของบริษัทใหญและงบการเงินของบริษัทยอยทั้งหมดมา

รวมกันเปนรายบรรทัดโดยการนํารายการที่เหมือนกันมารวมกัน เชน สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ    
รายได และคาใชจาย การที่งบการเงินรวมแสดงใหเห็นถึงขอมูลทางการเงินของกลุมกิจการเสมือนวาเปน
หนวยงานทางเศรษฐกิจหนวยงานเดียว กิจการตองปฏิบัติตามขั้นตอนทุกขอดังตอไปนี้ 
19.1  ตัดมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยแตละแหงที่บริษัทใหญถืออยูพรอมกับตัดสวนไดเสียใน

สวนของเจาของของบริษัทใหญที่มีอยูในบริษัทยอยนั้นๆ  (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 
2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ สําหรับแนวปฏิบัติเก่ียวกับคาความนิยมที่อาจเปนผลตามมา) 

19.2  ระบุกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมที่เปนสวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยในงวดนั้น 
19.3  ระบุสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยในงบการเงินรวมที่ เปนสวนไดเสียของผู ถือหุนสวนนอย             

เปนรายการแยกตางหากจากสวนที่เปนสวนไดเสียของผูถือหุนบริษัทใหญ สวนไดเสียของผูถือหุน    
สวนนอยในสินทรัพยสุทธิบริษัทยอยประกอบดวยรายการตอไปนี้ 
19.3.1  จํานวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย ณ วันที่มีการรวมธุรกิจซ่ึงคํานวณตามขอกําหนดที่ระบุไว

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
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19.3.2  สวนแบงของผูถือหุนสวนนอยในการเปลี่ยนแปลงของสวนของเจาของนับตั้งแตวันที่มีการ    
รวมธุรกิจ  

20. ในกรณีที่กิจการมีสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได กิจการตองปนสวนรายการกําไรหรือขาดทุน และการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของไปยังบริษัทใหญและสวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยตามเกณฑของ        
สวนไดเสียในความเปนเจาของที่มีอยูในปจจุบัน โดยไมตองคํานึงถึงความเปนไปไดในการใชสิทธิหรือ    
แปลงสภาพสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได  

21. กิจการตองตัดยอดคงเหลือ รายการบัญชี รวมถึงรายไดและคาใชจายระหวางกันของกิจการที่อยูในกลุม
ทั้งจํานวน 

22. ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมทั้งรายได คาใชจายและเงินปนผลตองมีการ      
ตัดบัญชีเต็มจํานวน นอกจากนี้ กําไรและขาดทุนซ่ึงเปนผลมาจากรายการระหวางกิจการในกลุมที่รับรูใน    
สินทรัพย เชน สินคาคงเหลือและสินทรัพยถาวรตองมีการตัดบัญชีเต็มจํานวนเชนกัน ขาดทุนระหวางกิจการ
ในกลุมอาจชี้ใหเห็นถึงการดอยคาซ่ึงตองรับรูในงบการเงินรวม กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56  
เรื่อง ภาษีเงินได (เมื่อมีการประกาศใช) มาใชกับผลแตกตางชั่วคราว ซ่ึงเปนผลมาจากรายการระหวาง      
กิจการในกลุม 

23. งบการเงินของบริษัทใหญและบริษัทยอยที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมนั้นตองมีวันที่ในงบการเงิน        
วันเดียวกัน หากวันที่ในงบการเงินของบริษัทใหญและบริษัทยอยแตกตางกัน บริษัทยอยจะตองจัดทํา   
งบการเงินเพิ่มเติมเพื่อใหงบการเงินนั้นมีวันที่เดียวกันกับงบการเงินของบริษัทใหญเพื่อประโยชนในการ
จัดทํางบการเงินรวม เวนแตจะไมสามารถกระทําไดในทางปฏิบัติ 

24. เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 23 หากงบการเงินของบริษัทยอยที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม
มีวันที่ในงบการเงินแตกตางจากวันที่ในงบการเงินของบริษัทใหญ กิจการตองปรับปรุงผลกระทบของ
รายการบัญชีหรือเหตุการณที่มีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางวันที่ในงบการเงินของบริษัทยอยกับวันที่ใน   
งบการเงินของบริษัทใหญ อยางไรก็ตาม งบการเงินของบริษัทยอยและบริษัทใหญที่นํามาจัดทํา         
งบการเงินรวมอาจมีวันที่ในงบการเงินแตกตางกันไดไมเกินกวา 3 เดือน ทั้งนี้ ชวงระยะเวลางวดบัญชี
ของงบการเงินและความแตกตางของวันที่ในงบการเงินจะตองเหมือนกันในทุกๆ งวดบัญชี 

25. งบการเงินรวมตองจัดทําโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันและ       
เหตุการณอ่ืนในสถานการณที่คลายคลึงกัน  

26. หากกิจการใดกิจการหน่ึงในกลุมกิจการใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางจากนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํา
งบการเงินรวมสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันและเหตุการณอ่ืนในสถานการณที่คลายคลึงกัน กิจการที่อยู
ในกลุมนั้นตองปรับปรุงงบการเงินของตนโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกับบริษัทใหญเพื่อการจัดทํา            
งบการเงินรวม 

27. บริษัทใหญตองรวมรายไดและคาใชจายของบริษัทยอยในงบการเงินรวมนับตั้งแตวันที่บริษัทใหญไดมาซึ่ง
บริษัทยอยตามคํานิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ จนถึงวันที่
บริษัทใหญสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น บริษัทใหญตองรับรูผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการจําหนาย
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บริษัทยอยในงบกําไรขาดทุนรวม ซ่ึงประกอบดวยผลตางระหวางสิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการจําหนาย    
บริษัทยอยกับมูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันที่จําหนายบริษัทยอย รวมถึงผลสะสมของความแตกตาง
ในอัตราแลกเปลี่ยนที่เก่ียวของกับบริษัทยอยซึ่งรับรูรายการภายใตสวนของเจาของตามที่กําหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 30 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ   

28. กิจการตองบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการอื่นตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การ  
รับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) นับจากวันที่กิจการนั้นส้ินสุดการเปน    
บริษัทยอย โดยที่บริษัทยอยนั้นไมไดเปล่ียนสถานะเปนบริษัทรวมตามคํานิยามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม หรือเปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา 

29. มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย นับจากวันที่กิจการสิ้นสุดการเปนบริษัทยอย  ใหถือเปน
ราคาทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี  เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาตรา
สารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 

30. สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยตองแสดงในงบดุลรวมเปนรายการแยกตางหากจากสวนของผูถือหุนที่
เปนของบริษัทใหญภายใตสวนของเจาของ กําไรหรือขาดทุนที่เปนสวนของผูถือหุนสวนนอยตองแสดง
เปนรายการแยกตางหากเชนเดียวกัน 

31.กิจการตองปนสวนกําไรหรือขาดทุนของบริษัทยอยไปยังสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ และสวนไดเสีย
ของผูถือหุนสวนนอยโดยกําไรหรือขาดทุนดังกลาวไมถือเปนรายไดหรือคาใชจาย เน่ืองจากสวนไดเสียของ    
ผูถือหุนสวนนอยถือเปนรายการในสวนของเจาของเชนเดียวกับสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 

32. ผลขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมอาจมีจํานวนเกินกวาสวนได
เสียของผูถือหุนสวนนอยในสวนของเจาของของบริษัทยอยนั้น ผลขาดทุนสวนเกินดังกลาวตองนําไปหักจาก
สวนไดเสียของบริษัทใหญ เวนแตผูถือหุนสวนนอยจะมีภาระผูกพันและมีความสามารถที่จะลงทุนเพิ่มเติม
เพื่อรองรับผลขาดทุนนั้นได หากในเวลาตอมาบริษัทยอยมีกําไร กําไรทั้งหมดของบริษัทยอยที่เกิดขึ้นให    
ถือเปนของบริษัทใหญจนกวาจะชดเชยกับผลขาดทุนของผูถือหุนสวนนอยทั้งหมดที่เคยนําไปหักจากสวนได
เสียของบริษัทใหญ 

33. หากบริษัทยอยมีหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมที่ถือโดยผูถือหุนสวนนอยและจัดประเภทรายการหุนบุริมสิทธิเปน
สวนของเจาของ บริษัทใหญตองคํานวณสวนแบงในกําไรหรือขาดทุนของบริษัทยอยจากยอดคงเหลือหลังจาก
หักเงินปนผลของหุนดังกลาวแลว ทั้งน้ีไมวาจะมีการประกาศจายเงินปนผลนั้นหรือไม  
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การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

34. เมื่อจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอย หรือเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
หรือเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ไมไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนถือไวเพื่อขายหรือรวมอยูในกลุมกิจการ     
รอจําหนายตามมาตรฐานการบัญชี เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่   
ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช) ใหบันทึกบัญชีดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 
34.1 ราคาทุน  
34.2 วิธีการบัญชีตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช) 
 

ใหใชวิธีปฏิบัติทางบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแตละประเภท สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย หรือ   
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือเงินลงทุนในบริษัทรวมที่จัดประเภทเปนเงินลงทุนถือไว        
เพื่อขายหรือรวมอยูในกลุมกิจการรอจําหนายใหปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เร่ือง สินทรัพยไม     
หมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  (เมื่อมีการประกาศใช) 

35. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอ
สาธารณะ  ซ่ึงกิจการที่มีการนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 34 
และยอหนาที่  36–39 เพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติของมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ กิจการ
ตองนําเสนองบการเงินรวมตามที่กําหนดในยอหนาที่ 9 โดยในกรณีที่กิจการมีเฉพาะเงินลงทุนในบริษัท
รวมหรือเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ก็ใหเสนองบการเงินแบบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนใน
บริษัทรวมหรือเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันตามวิธีสวนไดเสีย เวนแตจะเปนไปตามขอยกเวนที่
กําหนดในยอหนาที่ 10  

36. เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนในบริษัทรวม ซ่ึงกิจการไดบันทึกบัญชีตามขอกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชี เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ใน    
งบการเงินรวม กิจการตองใชวิธีการบัญชีเดียวกันนั้นในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนดังกลาวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของผูลงทุนดวย 

การเปดเผยขอมูล 
37. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในงบการเงินรวม 

37.1 ลักษณะของความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอยในกรณีที่บริษัทใหญไมมีอํานาจใน
การออกเสียงในบริษัทยอยนั้นเกินกวากึ่งหนึ่งไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมโดยผานกิจการ
หรือบริษัทยอยอื่น 

37.2 เหตุผลที่กิจการไมมีอํานาจในการควบคุมกิจการอื่นทั้งที่กิจการมีอํานาจในการออกเสียงหรือ
อํานาจในการออกเสียงที่อาจเกิดขึ้นในกิจการนั้นไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมโดยผานกิจการ
หรือบริษัทยอยอื่นเกินกวากึ่งหนึ่ง       
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37.3 วันที่ในงบการเงินของบริษัทยอย เมื่องบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมมีวันที่
ในงบการเงินแตกตางจากวันที่ในงบการเงินของบริษัทใหญ รวมทั้งเหตุผลในการใชวันท่ีใน      
งบการเงินหรืองวดบัญชีที่แตกตางกัน 

37.4 ลักษณะและขอบเขตของขอจํากัดใดๆ ที่มีสาระสําคัญ (เชน ผลจากภาระผูกพันในการกูยืมหรือ
เงื่อนไขทางกฎหมาย) ตอความสามารถของบริษัทยอยในการโอนเงินทุนใหแกบริษัทใหญ ไมวา
จะเปนในรูปของเงินปนผลหรือการจายคืนเงินกูยืมหรือเงินทดรองจายลวงหนา 

38. หากบริษัทใหญเลือกที่จะไมนําเสนองบการเงินรวมตามเงื่อนไขที่กําหนดในยอหนาที่ 10 บริษัทใหญ
ตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ 

38.1 ขอเท็จจริงที่บริษัทใหญนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ ขอเท็จจริงที่บริษัทใหญเลือกที่จะไม    
จัดทํางบการเงินรวมเนื่องจากเขาเงื่อนไขขอยกเวนที่กําหนด ช่ือบริษัทและประเทศที่จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทหรือสถานประกอบการของบริษัทที่มีการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี
ที่ รับรองทั่วไปเพื่อเปดเผยตอสาธารณชน รวมทั้งที่อยูที่บุคคลภายนอกสามารถติดตอขอ        
งบการเงินรวมดังกลาวได 

38.2 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนใน
บริษัทรวมที่สําคัญ รวมทั้งรายชื่อของกิจการที่ถูกลงทุนดังกลาว ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
หรือสถานที่ประกอบการ สัดสวนของความเปนเจาของ และสัดสวนของอํานาจในการออกเสียงใน
กรณีที่ตางจากสัดสวนของความเปนเจาของ  

38.3 คําอธิบายวิธีการทางบัญชีที่ใชในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนที่แสดงรายละเอียดตามยอหนาที่ 38.2 

39. หากบริษัทใหญ (นอกเหนือจากบริษัทใหญตามยอหนาที่ 38) ผูรวมคาที่มีสวนไดเสียในกิจการที่     
ควบคุมรวมกัน หรือผูลงทุนในบริษัทรวม ไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มเติมจากงบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาวตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ 
39.1 ขอเท็จจริงที่งบการเงินที่นําเสนอนั้นเปนงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทั้งเหตุผลในการจัดทํา       

งบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาว 
39.2 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนใน

บริษัทรวมที่มีนัยสําคัญรวมทั้งรายชื่อของกิจการที่ถูกลงทุนและประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
หรือสถานที่ประกอบการนั้นๆ สัดสวนของความเปนเจาของ และสัดสวนของอํานาจในการออก
เสียงในกรณีที่ตางจากสัดสวนของความเปนเจาของ  

39.3 คําอธิบายวิธีการทางบัญชีที่ใชในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนที่แสดงรายละเอียดตามยอหนาที่ 39.2 
      

 นอกจากนี้ กิจการตองระบุถึงงบการเงินที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมตามที่กําหนดในยอหนาที่ 9 ของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ รวมทั้งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง เงินลงทุนใน
บริษัทรวม และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา 
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วันถือปฏิบัติ 
40. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่    

1 มกราคม 2550 เปนตนไป อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้    
กอนวันถือปฏิบัติ และหากกิจการตองการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่ 1 มกราคม 
2550  กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวในงบการเงิน 
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ภาคผนวกนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ 
สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ฉบับที่ 45 และฉบับที่ 46 
ภาคผนวกนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี 
 
การพิจารณาสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได  (potential voting rights) 
1. ยอหนาที่ 14 15 และ 20 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่องงบการเงินรวมและ   

งบการเงินเฉพาะกิจการ และยอหนาที่ 8 และ 9 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง
เงินลงทุนในบริษัทรวม กําหนดใหกิจการตองพิจารณาถึงการดํารงอยูและผลกระทบของสิทธิในการออกเสียง
ที่เปนไปไดทั้งหมดที่กิจการสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพในปจจุบัน กิจการตองพิจารณาขอเท็จจริงและ
กรณีแวดลอมที่มีอยูทั้งหมด ยกเวนขอพิจารณาในเรื่องความตั้งใจของผูบริหารและความสามารถทางการเงิน
ของกิจการ  ในการใชสิทธิหรือการแปลงสภาพ  เน่ืองจากคํานิยามของการควบคุมรวมในยอหนาที่ 3 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา ขึ้นอยูกับคํานิยามของการ
ควบคุมและเกี่ยวของกับการใชวิธีสวนไดเสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) ดังนั้น
แนวทางปฏิบัตินี้เก่ียวของกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) ดวย 

 
แนวทางปฏิบัติ 
2. ยอหนาที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550)  ใหนิยามการควบคุม หมายถึง อํานาจใน

การกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไดรับประโยชนจากกิจกรรมตาง ๆ ของ
กิจการนั้น สวนยอหนาที่ 2 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) ใหนิยาม อิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญ หมายถึงอํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการ
ดําเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน แตไมถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว สวนยอ
หนาที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550)  ใหนิยาม การควบคุมรวม หมายถึงการมีสวน
รวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไวในสัญญา จากนิยามดังกลาวเหลานี้ คําวาอํานาจ 
หมายถึง  ความสามารถในการทําหรือการสงผลใหเกิดบางสิ่งบางอยางขึ้น ดวยเหตุนี้กิจการมีการควบคุม 
การควบคุมรวม  หรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเมื่อกิจการมีความสามารถในปจจุบันที่จะใชอํานาจนั้นโดยไม
จําเปนตองพิจารณาวาไดมีการใชความสามารถนั้นอยางชัดแจงหรือยังไมไดใชความสามารถนั้นก็ตาม  สิทธิ
ในการออกเสียงที่เปนไปไดที่กิจการมีอยูและสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดนั่นเองทําใหกิจการมี
ความสามารถดังกลาว ความสามารถในการใชสิทธิถือวาไมมีอยูหากสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดนั้นไมมี
เนื้อหาทางเศรษฐกิจ อาทิเชนราคาที่ใชสิทธิกําหนดไวในระดับที่การใชสิทธิหรือการแปลงสภาพจะไมเกิดขึ้น 
ดังนั้น   การพิจารณาสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดจะกระทําเมื่อโดยเนื้อหาทําใหกิจการมีความสามารถที่
จะใชอํานาจนั้น 

 
3. การควบคุม และ อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญอาจเกิดขึ้นในสภาพการณที่อธิบายตามยอหนาที่ 13 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550)  และยอหนาที่ 6 และ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 
2550) ตามลําดับ   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) ขึ้นกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 
(ปรับปรุง 2550) และ มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550)  ดังนั้น สิ่งที่จะกลาวตอไปน้ีใหใช
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กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) ดวย    อยางไรก็ตาม ใหตระหนักวาการควบคุมรวม
เก่ียวของกับการควบคุมตามที่ตกลงไวในสัญญาและเงื่อนไขในสัญญาถือเปนตัวกําหนดที่สําคัญในการ
พิจารณาสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดอยางเชน สิทธิการซ้ือหุน (share call option) และตราสารหนี้ที่ 
แปลงสภาพไดทําใหอํานาจของกิจการเปลี่ยนแปลงไปเหนือกิจการอื่นถาหากไดมีการใชสิทธิหรือแปลงสภาพ
และสัดสวนการถือหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงเปลี่ยนไป  ผลที่ตามมาทําใหการพิจารณาการมีอํานาจในการ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญจะกําหนดไดหลังจากทําการประเมินปจจัยตาง ๆ ทั้งหมดตามที่อธิบาย
ในยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) และยอหนาที่ 6 และ7 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) รวมทั้งการพิจารณาการมีอยูและผลของสิทธิในการออกเสียงที่      
เปนไปได นอกจากนั้น กิจการตองพิจารณาขอเท็จจริงและกรณีแวดลอมที่มีอยูทั้งหมดที่มีผลกระทบตอสิทธิ
ในการออกเสียงที่เปนไปได ยกเวนขอพิจารณาในเรื่องความตั้งใจของผูบริหารและความสามารถทางการเงิน
ของกิจการ  ความตั้งใจของผูบริหารไมมีผลกระทบตอการดํารงอยูของอํานาจและความสามารถทางการเงิน
ของกิจการในการใชสิทธิหรือการแปลงสภาพประเมินไดยาก  

     
4. ในตอนแรกกิจการอาจสรุปวากิจการควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญหลังจากพิจารณาสิทธิในการออก

เสียงที่เปนไปไดที่กิจการสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดในปจจุบัน  อยางไรก็ตาม กิจการอาจไมสามารถ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญหากพิจารณาสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่กิจการรายอื่นสามารถ
ใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดในปจจุบัน ดังนั้นกิจการตองคํานึงถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดทั้งหมดไมวา
จะเปนของกิจการเองหรือของกิจการอื่น ที่สามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดในปจจุบัน เพื่อกําหนดวา      
กิจการมีอํานาจในการควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอกิจการอื่นหรือไม ตัวอยางเชน สิทธิในการ 
ซ้ือหุน (share call option) ทั้งหมดถือโดยกิจการหรือกิจการอื่น นอกจากนั้นคํานิยามในยอหนาที่ 4 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) อนุญาตใหมีเพียงกิจการเดียวเทานั้นที่มีอํานาจในการ
ควบคุม ดังน้ัน เมื่อมีกิจการสองกิจการหรือมากกวาขึ้นไปตางมีสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่มีนัยสําคัญ
ทั้งสิทธิในการออกเสียงจริงหรือสิทธิที่อาจเกิดขึ้นใหทําการประเมินปจจัยตามยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) ใหมเพื่อระบุใหชัดเจนลงไปวากิจการใดมีอํานาจควบคุม 

 
5. การกําหนดสัดสวนที่ปนใหบริษัทใหญและสวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยในการจัดเตรียมงบการเงินรวม

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) และสัดสวนที่ปนใหกิจการที่บันทึกเงินลงทุนโดยใชวิธี
สวนไดเสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) นั้นใหประเมินจากสวนไดเสียในสัดสวนการ
เปนเจาของปจจุบันเทานั้น  การกําหนดสัดสวนนี้ใหคํานึงถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดและตราสาร
อนุพันธอ่ืนที่โดยเนื้อหาในที่สุดเมื่อมีการใชสิทธิทําใหกิจการในปจจุบันสามารถเขาถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ที่เก่ียวของกับสวนไดเสียในความเปนเจาของ 

 
6. ในบางสถานการณกิจการไดความเปนเจาของมาจากรายการที่ทําใหกิจการเขาถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่

เก่ียวของกับความเปนเจาของ ในสถานการณดังกลาวสัดสวนที่ใชในการปนสวนใหคํานึงถึงการใชสิทธิใน
ทายสุดของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดหรือตราสารอนุพันธอ่ืนที่โดยเนื้อหาทําใหกิจการสามารถเขาถึง
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในปจจุบัน 
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7. มาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน  (เมื่อมีการประกาศใช) ไมครอบคลุมถึง

สวนไดเสียในบริษัทยอยที่มีการจัดทํางบการเงินรวม  สวนไดเสียในบริษัทรวมที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย และ
กิจการรวมคาที่มีการจัดทํางบการเงินรวมตามสัดสวนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44  (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  46 (ปรับปรุง 2550) ดังนั้น 
เมื่อตราสารทางการเงินซ่ึงรวมสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่โดยเนื้อหาทําใหสามารถเขาถึงประโยชนเชิง
เศรษฐกิจที่เก่ียวของกับสวนไดเสียในความเปนเจาของปฏิบัติตามวิธีบัญชีตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังกลาว ใหถือวา
ตราสารนั้นไมขึ้นกับขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน  (เมื่อมี
การประกาศใช)   นอกเหนือจากกรณีดังกลาวขางตนตราสารการเงินซ่ึงรวมสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได
ใหปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช) 

 
ตัวอยาง 
8. ใน 5 ตัวอยางตอไปน้ี    แตละตัวอยางแสดงแงมุมหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได ซ่ึงกิจการตอง

พิจารณาทุกแงมุมที่เก่ียวของในการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550)  ฉบับที่ 45 
(ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) ไปปรับใช    การมีอํานาจในการควบคุมการมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญ และการควบคุมรวมถูกกําหนดขึ้นหลังจากประเมินปจจัยตาง ๆ ที่อธิบายในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550)  ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550)  และฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) 
เทานั้น   อยางไรก็ตาม ตัวอยางทั้งหมดตอไปนี้สันนิษฐานวาปจจัยอื่น ๆ ไมมีผลกระทบตอการกําหนดการมี
อํานาจควบคุมการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ  และการควบคุมรวมแมวาปจจัยเหลานั้นอาจมีผลกระทบเมื่อมี
การประเมินก็ตาม 
 
ตัวอยางที่ 1  options ท่ีมีลักษณะ out of money 

               กิจการ ก และ ข ถือครองหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียง 80% และ 20% ตามลําดับในกิจการ ค    
ตอมากิจการ ก ขายสวนไดเสียครึ่งหนึ่งไปใหกิจการ ง และซื้อ call option จากกิจการ ง   ซ่ึงสามารถใชสิทธิ
เมื่อใดก็ไดในราคาสูงกวาราคาตลาดเมื่อมีการออกและหากมีการใชสิทธิจะทําใหกิจการ ก ไดรับหุนสามัญ
และสิทธิออกเสียงเดิมที่ 80% ถึงแมวา option นี้มีลักษณะ out of money แตสามารถใชสิทธิไดในปจจุบัน
และทําใหกิจการ ก มีอํานาจตอไปในการกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานของกิจการ ค การดํารง
อยูของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดนี้รวมทั้งปจจัยอื่นตามที่อธิบายในยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550)  นํามาพิจารณาและสรุปไดวากิจการ ก ควบคุมกิจการ ค 

 
ตัวอยางที่ 2  ความเปนไปไดในการใชสิทธิหรือการแปลงสภาพ 

               กิจการ ก ข และ ค ถือหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในกิจการ ง คิดเปน 40% 30% และ 30% 
ตามลําดับ กิจการ ก ยังมี call  option ที่สามารถใชสิทธิเมื่อใดก็ไดในมูลคายุติธรรมของหุนสามัญที่รองรับ
และเมื่อใชสิทธิทําใหกิจการ ก มีอํานาจในการออกเสียงเพิ่มขึ้น 20% และสงผลใหกิจการ ข และกิจการ ค มี
อํานาจในการออกเสียงลดลงเหลือฝายละ 20% ถาหากมีการใชสิทธิ call option จะทําใหกิจการ ก  ควบคุม
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อํานาจในการออกเสียงเกินก่ึงหนึ่ง การดํารงอยูของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได เชนเดียวกันกับปจจัยอื่น
ตามที่อธิบายในยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550)  และยอหนาที่ 6 และ 7 
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45   (ปรับปรุง 2550) ถูกนํามาพิจารณาและสรุปไดวากิจการ ก ควบคุม
กิจการ ง   

 
ตัวอยางที่ 3  สิทธิอื่นที่อาจทําใหอํานาจในการออกเสียงของกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นหรือทํา

ใหอํานาจในการออกเสียงของอีกกิจการหนึ่งลดลง 
               กิจการ ก  ข และ ค ถือหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในกิจการ ง  คิดเปน 25%  35%  และ40% 

ตามลําดับ กิจการ ข และ ค  ยังมีใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญตามราคาที่กําหนดไดทุกเมื่อและทํา
ใหมีสิทธิในการออกเสียงเพิ่ม สวนกิจการ ก มี call  option ที่สามารถซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน
เหลานี้ในมูลคาจํานวนหนึ่งเมื่อใดก็ได ถาหากมีการใชสิทธิ call option จะทําใหกิจการ ก  มีสัดสวนการถือ
หุนเพิ่มขึ้นเปน 51% และมีผลทําใหมีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มตามไปดวย  (ในการนี้สวนไดเสียของกิจการ 
ข ใน ง  ลดลงเหลือ  23%  และสวนไดเสียของกิจการ ค ใน ง  ลดลงเหลือ 26%) 

                ถึงแมกิจการ ก ไมไดเปนเจาของใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ  แตใหนํามารวม
พิจารณาดวยเนื่องจากกิจการ ข และ ค สามารถใชสิทธิดังกลาว โดยทั่วไปหากตองมีการซ้ือหรือการใชสิทธิ
ของผูอ่ืนกอนที่กิจการจะเปนเจาของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได จะถือวากิจการไมไดมีสิทธิในการออก
เสียงที่เปนไปได อยางไรก็ตามโดยเนื้อหาแลวใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญพิจารณาวาถือโดย
กิจการ ก   เนื่องจากเงื่อนไขของ  call option ทําใหสถานภาพกิจการ ก มีน้ําหนักมากขึ้น call option และ  
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญรวมกันทําใหกิจการ ก มีอํานาจที่จะกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
และการเงินของกิจการ ง เนื่องจากกิจการ ก สามารถใชสิทธิตาม option และตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการ
ซ้ือหุนสามัญ ปจจัยอื่นตามที่อธิบายในยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44  (ปรับปรุง 2550)  
และยอหนาที่ 6  และ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45  (ปรับปรุง 2550) ใหนํามาพิจารณาดวยและสรุป
ไดวากิจการ ก ตางหากที่ควบคุมกิจการ ง  ไมใชกิจการ ข หรือ ค 

 
ตัวอยางที่ 4  เจตนาของผูบริหาร 

               กิจการ ก  ข  และ กิจการ ค ตางเปนเจาของหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจํานวน 33.33% ใน
กิจการ ง  ทั้งสามกิจการตางมีสิทธิในการสงตัวแทนสองคนไปเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารของ
กิจการ ง  นอกจากนั้นกิจการ ก ยังมีสิทธิเลือกซ้ือ  (call option) ที่สามารถใชสิทธิในราคาที่กําหนดไวไดทุก
เมื่อและถาหากใชสิทธินี้จะทําใหกิจการ ก   มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการ ง  ฝายบริหารของกิจการ ก 
ไมไดมีความตั้งใจที่จะใชสิทธิตาม call option ถึงแมจะเปนในกรณีที่กิจการ ข และกิจการ ค ไมไดออกเสียง
ไปในทํานองเดียวกับกิจการ ก การดํารงอยูของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดเชนเดียวกันกับปจจัยอื่น
ตามที่อธิบายในยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550)  และยอหนาที่ 6  และ 7 
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550)  ถูกนํามาพิจารณาและทําใหกําหนดไดวากิจการ ก  
ควบคุมกิจการ ง เจตนาของผูบริหารกิจการ ก  ไมมีอิทธิพลตอการประเมินการควบคุม      

 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ตัวอยางที่ 5  ความสามารถทางการเงิน 
            กิจการ ก และ กิจการ ข ถือหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจํานวน 55% และ 45% ในกิจการ ค 

ตามลําดับ นอกจากนี้กิจการ ข   ยังมีตราสารหนี้แปลงสภาพเปนหุนสามัญจํานวนหนึ่งในกิจการ ค ตราสาร
หนี้นี้สามารถแปลงสภาพไดในราคาที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยสุทธิของกิจการ ข โดยแปลงไดทุกเมื่อ
และเมื่อแปลงสภาพเปนหุนสามัญแลวทําใหกิจการ ข ตองกูยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อจายชําระเงิน  ถาหากมีการ
แปลงสภาพตราสารหนี้นี้จะทําใหกิจการ ข ถือหุนรวม 70% ในกิจการ ค และสัดสวนการถือหุนของกิจการ ก 
ใน กิจการ ค ลดลงเหลือ 30% 

               ถึงแมตราสารหนี้สามารถแปลงสภาพไดในราคาสูง คุณลักษณะของการที่สามารถแปลงไดใน
ปจจุบันตางหากที่ทําใหกิจการ ข มีอํานาจที่จะกําหนดนโยบายการดําเนินงานและการเงินของกิจการ ค         
การดํารงอยูของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดเชนเดียวกันกับปจจัยอื่นตามที่อธิบายในยอหนาที่ 13 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 44 (ปรับปรุง 2550)  เปนขอพิจารณาที่ทําใหกําหนดไดวากิจการ ข ไมใชกิจการ 
ก ที่ควบคุมกิจการ ค ความสามารถทางการเงินของกิจการ ข ในการจายชําระเงินเพื่อแปลงสภาพไมมี
อิทธิพลตอการประเมินการควบคุม 

 
 
 


