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บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ใช แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เดิม (ปรับปรุง 2543) เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชี
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 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 ฉบับที่ 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
ถือหุนอื่นของกิจการรวมถึงผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงไดรับทราบและไมคัดคานที่บริษัท
ใหญจะไมนําเสนองบการเงินรวม
6.2 ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใหญไมมีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ไมวาจะเปน
ตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศหรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย รวมทั้ง
ตลาดในทองถิ่นและในภูมิภาค)
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6.3 บริ ษั ท ใหญ ไ ม ไ ด นํ า ส ง หรื อ อยู ใ นกระบวนการของการนํ า ส ง งบการเงิ น ของบริ ษั ท ให แ ก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยหรือหนวยงานกํากับดูแลอื่นเพื่อวัตถุประสงคในการ
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
แสดงวาบริษัทใหญซื้อบริษัทยอยโดยมีความตั้งใจที่จะจําหนายบริษัทยอยที่ซื้อมาภายในระยะเวลา
12 เดือนนับแตวันที่ไดมา และฝายบริหารของบริษัทใหญดําเนินการอยางจริงจังและอยูระหวางการ
ติดตอหาผูซื้อบริษัทยอยนั้น นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําวา “ภายในระยะเวลา 12
เดือน” แทนคําวา “ในอนาคตอันใกล” ที่ใชในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือ
ไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช) ทั้งนี้หากบริษัทใหญไมสามารถ
จําหนายบริษัทยอยซึ่งกิจการไมนํามารวมเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมภายในระยะเวลา 12
เดือน บริษัทใหญตองรวมงบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวในการจัดทํางบการเงินรวมนับแตวันที่
ไดมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทยอยนั้น เวนแตจะเขาเหตุการณพิเศษที่กําหนดไวเปนการเฉพาะ

บทนํา 8.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวาบริษัทใหญที่เปนกิจการรวมลงทุน (a venture capital
organization) กองทุนรวม (mutual fund) หนวยลงทุน (unit trust) และกิจการอื่นที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันยังคงตองนําเงินลงทุนในบริษัทยอยมาทํางบการเงินรวมดวย ขอกําหนดดังกลาวระบุ
เพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความชัดเจน

บทนํา 9.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหบริษัทใหญไมรวมงบการเงินของกิจการอื่นซึ่งบริษัท ยังมี
การควบคุมอยูดวยเหตุผลวากิจการนั้นดําเนินการภายใตขอจํากัดที่เขมงวดในระยะเวลานานซึ่งทํา
ใหความสามารถของกิจการในการโอนเงินทุนใหแกบริษัทใหญลดลง เวนแตขอจํากัดนั้นจะทําให
บริษัทใหญสูญเสียการควบคุมที่มีอยูทั้งหมด

ขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวม
สิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได
บทนํา 10. ในการประเมินวากิจการมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ
อื่นหรือไม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองพิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไป
ไดที่กิจการมีอยู และผลกระทบจากการใชสิทธิหรือแปลงสภาพสิทธิดังกลาวดวย
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นโยบายการบัญชี
บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่
เหมือนกันและเหตุการณอื่นในสถานการณที่คลายคลึงกัน ทั้งนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมยกเวน
ขอกําหนดเรื่องดังกลาว หากกิจการไมสามารถใชนโยบายการบัญชีเดียวกันไดในทางปฏิบัติ

สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอย
บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองแสดงสวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยในงบดุลรวม
เปนรายการแยกตางหาก จากสวนของผูถือหุนที่เปนของบริษัทใหญภายใตสวนของเจาของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่
ควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตองบันทึกบัญชี
เงินลงทุนดังกลาวดวยราคาทุนหรือวิธีการบัญชีตามที่กําหนดในตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การ
รับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
บทนํา14.

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

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 วิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนซึ่งรับรูรายการดวยราคาทุน โดย
ผูลงทุนจะรับรูรายไดจากเงินลงทุนเมื่อผูลงทุนไดรับการปนสวน
รายไดจากกําไรสะสมของกิจการที่ถูกลงทุนหลังจากวันที่ไดลง
ทุนในกิจการนั้น ทั้งนี้ การปนสวนรายไดที่ไดรับในสวนที่เกินกวา
กําไรดังกลาวใหถือวาเปนการคืนเงินลงทุน ซึ่งจะรับรูรายการ
โดยการลดราคาทุนของเงินลงทุนนั้น
กลุมกิจการ
หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยทุกบริษัทของบริษัทใหญ
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สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอย หมายถึง สวนของกําไรหรือขาดทุน และสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย
เฉพาะสวนที่เปนสวนไดเสียในสวนของเจาของที่ไมไดเปน
ของบริษัทใหญทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางออมผานทาง
บริษัทยอยของบริษัทใหญ
บริษัทใหญ
หมายถึง กิจการซึ่งมีบริษัทยอยอยางนอยหนึ่งแหง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายถึง งบการเงินที่นําเสนอโดยบริษัทใหญ หรือโดยผูลงทุนใน
บริษัทรวมหรือโดยผูรวมคาในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ซึ่งการ
บันทึกบัญชีเงินลงทุนเปนไปตามเกณฑสวนไดเสียในสวนของ
เจาของโดยตรง มิใชตามเกณฑของผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
และสินทรัพยสุทธิของกิจการที่ถูกลงทุน
บริษัทยอย
หมายถึง กิจการซึ่งรวมถึงกิจการที่ไมไดกอตั้งในรูปบริษัท เชน หาง
หุนสวน ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของกิจการอื่น (บริษัทใหญ)
5. บริษัทใหญหรือบริษัทยอยของบริษัทใหญนั้นอาจเปนผูลงทุนในบริษัทรวมหรือผูรวมคาในกิจการที่ควบคุม
รวมกัน ซึ่งในกรณีดังกลาว 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 ซึ่งไดรับการยกเวนไมตองนําเสนองบการเงินรวมอาจ
นําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเปนงบการเงินของกิจการ

การนําเสนองบการเงินรวม
9. บริษัทใหญตองนําเสนองบการเงินรวมซึ่งรวมเงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ เวนแตบริษัทใหญจะมีลักษณะตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 10
10. บริษัทใหญไมจําเปนตองนําเสนองบการเงินรวม หากเปนไปตามลักษณะที่กําหนดทุกขอดังนี้
10.1 บริษัทใหญมีฐานะเปนบริษัทยอยซึ่งถูกกิจการอื่นควบคุมอยูทั้งหมด หรือบางสวนโดยที่ผูถือหุนอื่น
ของกิจการ รวมทั้งผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงไดรับทราบและไมคัดคานในการที่บริษัทใหญจะ
ไมนําเสนองบการเงินรวม
10.2 ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใหญไมมีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ไมวาจะเปนตลาด
หลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศหรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตลาดใน
ทองถิ่นและในภูมิภาค)
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10.3 บริษัทใหญไมไดนําสงหรืออยูในกระบวนการของการนําสงงบการเงินของบริษัทใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยหรือหนวยงานกํากับดูแลอื่นเพื่อวัตถุประสงคในการออกขาย
หลักทรัพยใดๆ ในตลาดสาธารณะ
10.4 บริษัทใหญในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญในระหวางกลางไดจัดทํางบการเงินรวมเผยแพรเพื่อ
ประโยชนของสาธารณชนซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว
11. บริษัทใหญที่มีลักษณะตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 10 และเลือกที่จะไมนําเสนองบการเงินรวม โดยนําเสนอ
เฉพาะงบการเงินเฉพาะกิจการ ตองปฏิบัติตามที่กําหนดในยอหนาที่ 34 ถึง 39

ขอบเขตของงบการเงินรวม
12. ในการนําเสนองบการเงินรวม บริษัทใหญตองรวมงบการเงินของบริษัทยอยทั้งหมดไวในงบการเงินรวม 1
13. บริษัทใหญถือวามีอํานาจในการควบคุมเมื่อบริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงไมวาจะเปนทางตรงหรือ
ทางออมโดยผานบริษัทยอยอื่นเกินกวากึ่งหนึ่งในกิจการอื่น ยกเวนในกรณีที่บริษัทใหญมีหลักฐานที่แสดงให
เห็นอยางชัดเจนวาอํานาจในการออกเสียงนั้นไมทําใหบริษัทใหญสามารถควบคุมกิจการดังกลาวได กรณี
ตอไปนี้ถือวาบริษัทใหญมีอํานาจควบคุมกิจการอื่นแมวาจะมีอํานาจในการออกเสียงกึ่งหนึ่งหรือนอยกวา
13.1 บริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่งเนื่องจากขอตกลงที่มีกับผูถือหุนรายอื่น
13.2 บริ ษั ท ใหญ มี อํ า นาจตามกฎหมายหรื อ ตามข อ ตกลงในการกํ า หนดนโยบายทางการเงิ น และการ
ดําเนินงานของกิจการอื่น
13.3 บริ ษั ท ใหญ มี อํ า นาจในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนบุ ค คลส ว นใหญ ใ นคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
คณะผู บ ริ ห ารอื่ น ที่ มี อํ า นาจเที ย บเท า คณะกรรมการบริ ษั ท โดยที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
คณะผูบริหารอื่นนั้นมีอํานาจในการควบคุมกิจการ
13.4 บริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงสวนใหญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผูบริหารอื่น
ที่มีอํานาจเทียบเทาคณะกรรมการบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารอื่นนั้นมีอํานาจ
ในการควบคุมกิจการ
14. กิจการอาจเปนเจาของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (share warrants) สิทธิการซื้อหุน (share call options)
ตราสารหนี้หรือตราสารทุน (debt or equity instruments) ซึ่งสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือตราสาร
อื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันได โดยเมื่อกิจการเลือกใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารดังกลาวแลว กิจการจะมี
อํานาจในการออกเสียงตอนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการอื่นมากขึ้น หรือในทํานอง
เดียวกันเปนการลดอํานาจในการออกเสียงดังกลาวของบุคคลอื่น (สิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได) ในการ
ประเมินวากิจการมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการอื่นหรือไม กิจการ
ตองพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่กิจการสามารถใชสิทธิหรือ
แปลงสภาพตราสารนั้นในปจจุบัน รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดซึ่งกิจการอื่นถืออยูดวย ตัวอยาง
สิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่ไมสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารไดในปจจุบันไดแกในกรณีที่ตรา

1

หากเงินลงทุนในบริษัทยอยที่ไดมามีลักษณะตามเงื่อนไขทีต่ องจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่ถือไวเพือ่ ขายตามมาตรฐานการบัญชี เรือ่ ง สินทรัพยไม

หมุนเวียนที่ถือไวเพือ่ ขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมือ่ มีการประกาศใช) ใหกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องดังกลาว
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สารนั้นยังไมสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดจนกวาจะถึงวันที่ที่กําหนดในอนาคตหรือจนกวาจะเกิด
เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตามที่กําหนดไวในอนาคต
15. ในการประเมินวาสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดนําไปสูอํานาจในการควบคุมของกิจการหรือไมนั้น กิจการ
ตองพิจารณาขอเท็จจริงและกรณีแวดลอมที่มีอยูทั้งหมด (รวมถึงเงื่อนไขของการใชสิทธิในการออกเสียงที่
เปนไปไดและขอกําหนดอื่นตามสัญญาไมวาเปนการพิจารณารายสัญญาหรือทุกสัญญารวมกัน) ซึ่งมี
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 สําหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคาความนิยมที่อาจเปนผลตามมา)
19.2 ระบุกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมที่เปนสวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยในงวดนั้น
19.3 ระบุ สิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ย อ ยในงบการเงิ น รวมที่ เ ป น ส ว นได เ สี ย ของผู ถื อ หุ น ส ว นน อ ย
เปนรายการแยกตางหากจากสวนที่เปนสวนไดเสียของผูถือหุนบริษัทใหญ สวนไดเสียของผูถือหุน
สวนนอยในสินทรัพยสุทธิบริษัทยอยประกอบดวยรายการตอไปนี้
19.3.1 จํานวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย ณ วันที่มีการรวมธุรกิจซึ่งคํานวณตามขอกําหนดที่ระบุไว
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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19.3.2 สวนแบงของผูถือหุนสวนนอยในการเปลี่ยนแปลงของสวนของเจาของนับตั้งแตวันที่มีการ
รวมธุรกิจ
20. ในกรณีที่กิจการมีสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได กิจการตองปนสวนรายการกําไรหรือขาดทุน และการ
เปลี่ ย นแปลงในส ว นของเจ า ของไปยั ง บริ ษั ท ใหญ แ ละส ว นได เ สี ย ของผู ถื อ หุ น ส ว นน อ ยตามเกณฑ ข อง
สวนไดเ สียในความเปนเจาของที่มีอยูในปจจุบัน โดยไมตองคํานึงถึงความเปนไปไดในการใชสิทธิหรือ
แปลงสภาพสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได
21. กิจการตองตัดยอดคงเหลือ รายการบัญชี รวมถึงรายไดและคาใชจายระหวางกันของกิจการที่อยูในกลุม
ทั้งจํานวน
22. ยอดคงเหลื อและรายการบั ญชีร ะหวา งกิจ การในกลุม รวมทั้ง รายได คา ใชจ า ยและเงิน ปนผลต องมี การ
ตัดบัญชีเต็มจํานวน นอกจากนี้ กําไรและขาดทุนซึ่งเปนผลมาจากรายการระหวางกิจการในกลุมที่รับรูใน
สินทรัพย เชน สินคาคงเหลือและสินทรัพยถาวรตองมีการตัดบัญชีเต็มจํานวนเชนกัน ขาดทุนระหวางกิจการ
ในกลุมอาจชี้ใหเห็นถึงการดอยคาซึ่งตองรับรูในงบการเงินรวม กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56
เรื่อง ภาษีเงินได (เมื่อมีการประกาศใช) มาใชกับผลแตกตางชั่วคราว ซึ่งเปนผลมาจากรายการระหวาง
กิจการในกลุม
23. งบการเงิ น ของบริ ษั ท ใหญ แ ละบริ ษั ท ย อ ยที่ นํ า มาจั ด ทํ า งบการเงิ น รวมนั้ น ต อ งมี วั น ที่ ใ นงบการเงิ น
วันเดียวกัน หากวันที่ในงบการเงินของบริษัทใหญและบริษัทยอยแตกตางกัน บริษัทยอยจะตองจัดทํา
งบการเงินเพิ่มเติมเพื่อใหงบการเงินนั้นมีวันที่เดียวกันกับงบการเงินของบริษัทใหญเพื่อประโยชนในการ
จัดทํางบการเงินรวม เวนแตจะไมสามารถกระทําไดในทางปฏิบัติ
24. เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 23 หากงบการเงินของบริษัทยอยที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม
มีวันที่ในงบการเงินแตกตางจากวันที่ในงบการเงินของบริษัทใหญ กิจการตองปรับปรุงผลกระทบของ
รายการบัญชีหรือเหตุการณที่มีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางวันที่ในงบการเงินของบริษัทยอยกับวันที่ใน
งบการเงิ น ของบริ ษั ท ใหญ อย า งไรก็ ต าม งบการเงิ น ของบริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ท ใหญ ที่ นํ า มาจั ด ทํ า
งบการเงินรวมอาจมีวันที่ในงบการเงินแตกตางกันไดไมเกินกวา 3 เดือน ทั้งนี้ ชวงระยะเวลางวดบัญชี
ของงบการเงินและความแตกตางของวันที่ในงบการเงินจะตองเหมือนกันในทุกๆ งวดบัญชี
25. งบการเงิ น รวมต อ งจั ด ทํ า โดยใช น โยบายการบั ญ ชี เ ดี ย วกั น สํ า หรั บ รายการบั ญ ชี ที่ เ หมื อ นกั น และ
เหตุการณอื่นในสถานการณที่คลายคลึงกัน
26. หากกิจการใดกิจการหนึ่งในกลุมกิจการใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางจากนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํา
งบการเงินรวมสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันและเหตุการณอื่นในสถานการณที่คลายคลึงกัน กิจการที่อยู
ในกลุ ม นั้ น ต อ งปรั บ ปรุ ง งบการเงิ น ของตนโดยใช น โยบายการบั ญ ชี เ ดี ย วกั บ บริ ษั ท ใหญ เ พื่ อ การจั ด ทํ า
งบการเงินรวม
27. บริษัทใหญตองรวมรายไดและคาใชจายของบริษัทยอยในงบการเงินรวมนับตั้งแตวันที่บริษัทใหญไดมาซึ่ง
บริษัทยอยตามคํานิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ จนถึงวันที่
บริษัทใหญสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น บริษัทใหญตองรับรูผลกําไรหรือผลขาดทุนจากการจําหนาย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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บริ ษั ท ย อ ยในงบกํา ไรขาดทุ น รวม ซึ่ ง ประกอบด ว ยผลต า งระหว า งสิ่ง ตอบแทนที่ ไ ด รั บ จากการจํ า หน า ย
บริษัทยอยกับมูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันที่จําหนายบริษัทยอย รวมถึงผลสะสมของความแตกตาง
ในอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยซึ่งรับรูรายการภายใตสวนของเจาของตามที่กําหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 30 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
28. กิจการตองบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการอื่นตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การ
รับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) นับจากวันที่กิจการนั้นสิ้นสุดการเปน
บริษัทยอย โดยที่บริษัทยอยนั้นไมไดเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทรวมตามคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม หรือเปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา
29. มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย นับจากวันที่กิจการสิ้นสุดการเปนบริษัทยอย ใหถือเปน
ราคาทุนเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตรา
สารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
30. สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยตองแสดงในงบดุลรวมเปนรายการแยกตางหากจากสวนของผูถือหุนที่
เปนของบริษัทใหญภายใตสวนของเจาของ กําไรหรือขาดทุนที่เปนสวนของผูถือหุนสวนนอยตองแสดง
เปนรายการแยกตางหากเชนเดียวกัน
31.กิจการตองปนสวนกําไรหรือขาดทุนของบริษัทยอยไปยังสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ และสวนไดเสีย
ของผูถือหุนสวนนอยโดยกําไรหรือขาดทุนดังกลาวไมถือเปนรายไดหรือคาใชจาย เนื่องจากสวนไดเสียของ
ผูถือหุนสวนนอยถือเปนรายการในสวนของเจาของเชนเดียวกับสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
32. ผลขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมอาจมีจํานวนเกินกวาสวนได
เสียของผูถือหุนสวนนอยในสวนของเจาของของบริษัทยอยนั้น ผลขาดทุนสวนเกินดังกลาวตองนําไปหักจาก
สวนไดเสียของบริษัทใหญ เวนแตผูถือหุนสวนนอยจะมีภาระผูกพันและมีความสามารถที่จะลงทุนเพิ่มเติม
เพื่อรองรับผลขาดทุนนั้นได หากในเวลาตอมาบริษัทยอยมีกําไร กําไรทั้งหมดของบริษัทยอยที่เกิดขึ้นให
ถือเปนของบริษัทใหญจนกวาจะชดเชยกับผลขาดทุนของผูถือหุนสวนนอยทั้งหมดที่เคยนําไปหักจากสวนได
เสียของบริษัทใหญ
33. หากบริษัทยอยมีหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมที่ถือโดยผูถือหุนสวนนอยและจัดประเภทรายการหุนบุริมสิทธิเปน
สวนของเจาของ บริษัทใหญตองคํานวณสวนแบงในกําไรหรือขาดทุนของบริษัทยอยจากยอดคงเหลือหลังจาก
หักเงินปนผลของหุนดังกลาวแลว ทั้งนี้ไมวาจะมีการประกาศจายเงินปนผลนั้นหรือไม
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การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ
34. เมื่อจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอย หรือเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน
หรือเงินลงทุนในบริษัทรวมที่ไมไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนถือไวเพื่อขายหรือรวมอยูในกลุมกิจการ
รอจําหนายตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช) ใหบันทึกบัญชีดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
34.1 ราคาทุน
34.2 วิธีการบัญชีตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช)
ใหใชวิธีปฏิบัติทางบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแตละประเภท สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย หรือ
เงิ น ลงทุ น ในกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร ว มกั น หรื อ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร ว มที่ จั ด ประเภทเป น เงิ น ลงทุ น ถื อ ไว
เพื่ อ ขายหรื อ รวมอยู ใ นกลุ ม กิ จ การรอจํ า หน า ยใหป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย ไ ม
หมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช)
35. มาตรฐานการบั ญ ชีฉ บั บนี้ กํ า หนดให กิ จการต อ งนํ า เสนองบการเงิน เฉพาะกิจ การเพื่อประโยชน ต อ
สาธารณะ ซึ่งกิจการที่มีการนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 34
และยอหนาที่ 36–39 เพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติของมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ กิจการ
ตองนําเสนองบการเงินรวมตามที่กําหนดในยอหนาที่ 9 โดยในกรณีที่กิจการมีเฉพาะเงินลงทุนในบริษัท
รวมหรือเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ก็ใหเสนองบการเงินแบบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนใน
บริษัทรวมหรือเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันตามวิธีสวนไดเสีย เวนแตจะเปนไปตามขอยกเวนที่
กําหนดในยอหนาที่ 10
36. เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งกิจการไดบันทึกบัญชีตามขอกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง 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 เมื่องบการเงินของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมมีวันที่
ในงบการเงิน แตกตา งจากวัน ที่ ใ นงบการเงิน ของบริ ษัท ใหญ รวมทั้ง เหตุผ ลในการใชวั นที่ ใ น
งบการเงินหรืองวดบัญชีที่แตกตางกัน
37.4 ลักษณะและขอบเขตของขอจํากัดใดๆ ที่มีสาระสําคัญ (เชน ผลจากภาระผูกพันในการกูยืมหรือ
เงื่อนไขทางกฎหมาย) ตอความสามารถของบริษัทยอยในการโอนเงินทุนใหแกบริษัทใหญ ไมวา
จะเปนในรูปของเงินปนผลหรือการจายคืนเงินกูยืมหรือเงินทดรองจายลวงหนา
38. หากบริษัทใหญเลือกที่จะไมนําเสนองบการเงินรวมตามเงื่อนไขที่กําหนดในยอหนาที่ 10 บริษัทใหญ
ตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ
38.1 ขอเท็จจริงที่บริษัทใหญนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ ขอเท็จจริงที่บริษัทใหญเลือกที่จะไม
จัดทํางบการเงินรวมเนื่องจากเขาเงื่อนไขขอยกเวนที่กําหนด ชื่อบริษัทและประเทศที่จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทหรือสถานประกอบการของบริษัทที่มีการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี
ที่ รั บ รองทั่ ว ไปเพื่ อ เป ด เผยต อ สาธารณชน รวมทั้ ง ที่ อ ยู ที่ บุ ค คลภายนอกสามารถติ ด ต อ ขอ
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 ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ง บการเงิ น ที่ นํ า เสนอนั้ น เป น งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ รวมทั้ ง เหตุ ผ ลในการจั ด ทํ า
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) เรื่อง เงินลงทุนใน
บริษัทรวม และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา
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วันถือปฏิบัติ
40. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2550 เป น ต น ไป อย า งไรก็ ต าม กิ จ การสามารถปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
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 เนื่องจากคํานิยามของการควบคุมรวมในยอหนาที่ 3 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา ขึ้นอยูกับคํานิยามของการ
ควบคุมและเกี่ยวของกับการใชวิธีสวนไดเสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) ดังนั้น
แนวทางปฏิบัตินี้เกี่ยวของกับมาตรฐานการบัญชี 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
นั ย สํ า คั ญ หมายถึ ง อํ า นาจในการเข า ไปมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ นโยบายทางการเงิ นและการ
ดําเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน แตไมถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว สวนยอ
หนาที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) ใหนิยาม การควบคุมรวม หมายถึงการมีสวน
รวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไวในสัญญา จากนิยามดังกลาวเหลานี้ คําวาอํานาจ
หมายถึง ความสามารถในการทําหรือการสงผลใหเกิดบางสิ่งบางอยางขึ้น ดวยเหตุนี้กิจการมีการควบคุม
การควบคุมรวม หรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเมื่อกิจการมีความสามารถในปจจุบันที่จะใชอํานาจนั้นโดยไม
จําเปนตองพิจารณาวาไดมีการใชความสามารถนั้นอยางชัดแจงหรือยังไมไดใชความสามารถนั้นก็ตาม สิทธิ
ในการออกเสี ย งที่ เ ป น ไปได ที่ กิ จ การมี อ ยู แ ละสามารถใช สิ ท ธิ ห รื อ แปลงสภาพได นั่ น เองทํ า ให กิ จ การมี
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 สิ่งที่จะกลาวตอไปนี้ใหใช
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
16

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) ดวย
อยางไรก็ตาม ใหตระหนักวาการควบคุมรวม
เกี่ ย วข อ งกั บ การควบคุ ม ตามที่ ต กลงไว ใ นสั ญ ญาและเงื่ อ นไขในสั ญ ญาถื อ เป น ตั ว กํ า หนดที่ สํ า คั ญ ในการ
พิจารณาสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดอยางเชน สิทธิการซื้อหุน (share call option) และตราสารหนี้ที่
แปลงสภาพไดทําใหอํานาจของกิจการเปลี่ยนแปลงไปเหนือกิจการอื่นถาหากไดมีการใชสิทธิหรือแปลงสภาพ
และสัดสวนการถือหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงเปลี่ยนไป ผลที่ตามมาทําใหการพิจารณาการมีอํานาจในการ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญจะกําหนดไดหลังจากทําการประเมินปจจัยตาง ๆ ทั้งหมดตามที่อธิบาย
ในยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) และยอหนาที่ 6 และ7 ของมาตรฐาน
การบั ญชี ฉบั บที่ 45 (ปรั บปรุง 2550) รวมทั้ง การพิ จ ารณาการมีอ ยูแ ละผลของสิท ธิ ใ นการออกเสีย งที่
เปนไปได นอกจากนั้น กิจการตองพิจารณาขอเท็จจริงและกรณีแวดลอมที่มีอยูทั้งหมดที่มีผลกระทบตอสิทธิ
ในการออกเสียงที่เปนไปได ยกเวนขอพิจารณาในเรื่องความตั้งใจของผูบริหารและความสามารถทางการเงิน
ของกิจการ ความตั้งใจของผูบริหารไมมีผลกระทบตอการดํารงอยูของอํานาจและความสามารถทางการเงิน
ของกิจการในการใชสิทธิหรือการแปลงสภาพประเมินไดยาก
4. ในตอนแรกกิจการอาจสรุปวากิจการควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญหลังจากพิจารณาสิทธิในการออก
เสียงที่เปนไปไดที่กิจการสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดในปจจุบัน อยางไรก็ตาม กิจการอาจไมสามารถ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญหากพิจารณาสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่กิจการรายอื่นสามารถ
ใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดในปจจุบัน ดังนั้นกิจการตองคํานึงถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดทั้งหมดไมวา
จะเปนของกิจการเองหรือของกิจการอื่น ที่สามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดในปจจุบัน เพื่อกําหนดวา
กิจการมีอํานาจในการควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอกิจการอื่นหรือไม ตัวอยางเชน สิทธิในการ
ซื้อหุน (share call option) ทั้งหมดถือโดยกิจการหรือกิจการอื่น นอกจากนั้นคํานิยามในยอหนาที่ 4 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) อนุญาตใหมีเพียงกิจการเดียวเทานั้นที่มีอํานาจในการ
ควบคุม ดังนั้น 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
อนุพันธอื่นที่โดยเนื้อหาในที่สุดเมื่อมีการใชสิทธิทําใหกิจการในปจจุบันสามารถเขาถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียในความเปนเจาของ
6. ในบางสถานการณกิจการไดความเปนเจาของมาจากรายการที่ทําใหกิจการเขาถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่
เกี่ยวของกับความเปนเจาของ ในสถานการณดังกลาวสัดสวนที่ใชในการปนสวนใหคํานึงถึงการใชสิทธิใน
ทายสุดของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดหรือตราสารอนุพันธอื่นที่โดยเนื้อหาทําใหกิจการสามารถเขาถึง
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
เมื่อตราสารทางการเงินซึ่งรวมสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่โดยเนื้อหาทําใหสามารถเขาถึงประโยชนเชิง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียในความเปนเจาของปฏิบัติตามวิธีบัญชีตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังกลาว ใหถือวา
ตราสารนั้นไมขึ้นกับขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช) นอกเหนือจากกรณีดังกลาวขางตนตราสารการเงินซึ่งรวมสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได
ใหปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน
(เมื่อมีการ
ประกาศใช)

ตัวอยาง
8. ใน 5 ตัวอยางตอไปนี้ แตละตัวอยางแสดงแงมุมหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได ซึ่งกิจการตอง
พิจารณาทุกแงมุมที่เกี่ยวของในการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 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 ที่มีลักษณะ out of money
กิจการ ก และ ข ถือครองหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียง 80% และ 20% ตามลําดับในกิจการ ค
ตอมากิจการ ก ขายสวนไดเสียครึ่งหนึ่งไปใหกิจการ ง และซื้อ call option จากกิจการ ง ซึ่งสามารถใชสิทธิ
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
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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อํานาจในการออกเสียงเกินกึ่งหนึ่ง 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%)
ถึง แม กิ จ การ ก ไม ได เ ป น เจ า ของใบสํ าคั ญ แสดงสิท ธิ ใ นการซื้ อ หุ น สามัญ แต ใ หนํ า มารวม
พิจารณาดวยเนื่องจากกิจการ ข และ ค สามารถใชสิทธิดังกลาว โดยทั่วไปหากตองมีการซื้อหรือการใชสิทธิ
ของผูอื่นกอนที่กิจการจะเปนเจาของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได จะถือวากิจการไมไดมีสิทธิในการออก
เสียงที่เปนไปได อยางไรก็ตามโดยเนื้อหาแลวใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญพิจารณาวาถือโดย
กิจการ ก เนื่องจากเงื่อนไขของ call option ทําใหสถานภาพกิจการ ก มีน้ําหนักมากขึ้น call option และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญรวมกันทําใหกิจการ ก มีอํานาจที่จะกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
และการเงินของกิจการ ง เนื่องจากกิจการ ก สามารถใชสิทธิตาม option และตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุนสามัญ 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 ยังมีสิทธิเลือกซื้อ (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
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

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
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