
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
ฉบับที่  27 เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  พ.ศ.2552 ซึ่ ง เปนการแกไข
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
(IAS No. 27 Consolidated and Separate Financial Statements (Bound volume 2009))

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 
(ปรับปรุง 2550)
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สารบัญ
ยอหนาที่

บทนํา บทนํา1 - บทนํา11
ขอบเขต 1-3
คํานิยาม 4-8
การนําเสนองบการเงินรวม 9-11
ขอบเขตของงบการเงินรวม 12-17
ขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวม 18-31
การสูญเสียอํานาจการควบคุม 32-37
การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม

รวมกัน และเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ
38-40

การเปดเผยขอมูล 41-43
วันถือปฏิบัติ 44-45ค
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 46
แนวทางปฏิบัติ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 46 และภาคผนวก ทุกยอหนามีความสําคัญ
เทากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมได
ใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และขอผิดพลาด

บทนํา

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

บทนํา 1. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

บทนํา 2. (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) (มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่  44 เดิม ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ทั้งนี้ อนุญาตใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับงวดปรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 
โดยตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  31 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา ในเวลาเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

วัตถุประสงค 

บทนํา 4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหขอมูลที่กิจการที่เปนบริษัทใหญนําเสนอ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของกลุมกิจการที่อยู ในการควบคุม 
มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ เชื่อถือได และสามารถเปรียบเทียบกันไดดียิ่งขึ้น 
โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดระบุถึงเรื่องดังตอไปนี้
1. สถานการณที่กิจการตองจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของกิจการอื่น (บริษัทยอย)
2. การบัญชีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนความเปนเจาของในบริษัทยอย
3. การบัญชีเมื่อสูญเสียอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย 
4. ขอมูลที่กิจการตองเปดเผยเพื่อทําใหผู ใชงบการเงินสามารถประเมินลักษณะ

ความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอย 
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การนําเสนองบการเงินรวม

บทนํา 5. บริษัทใหญตองจัดทํางบการเงินรวมสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยมีขอยกเวนบางกรณี
สําหรับกิจการที่ไมใชบริษัทมหาชน อยางไรก็ตาม ขอยกเวนดังกลาวไมไดผอนผันสําหรับ
กิจการรวมลงทุน (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual funds) หนวยลงทุน 
(unit trusts) หรือกิจการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  

วิธีการในการจัดทํางบการเงินรวม

บทนํา 6. กลุมกิจการตองใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับการรายงานรายการบัญชีที่มีลักษณะ
เหมือนกันและเหตุการณอื่นในสถานการณที่คลายคลึงกัน ทั้งนี้ผลที่เกิดจากรายการคา
และยอดคงเหลือระหวางกิจการที่อยูในกลุมตองถูกตัดรายการระหวางกันออกจากงบการเงิน

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

บทนํา 7. สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตองถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ในสวนของเจาของ
โดยแสดงแยกตางหากจากสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ตองถูกจัดสรรใหแกผูถือหุนบริษัทใหญ และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม แมวาจะทําให
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในความเปนเจาของ 

บทนํา 8. การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในความเปนเจาของในบริษัทยอยที่ไมไดทําใหบริษัทใหญสูญเสีย
อํานาจในการควบคุมบริษัทยอย ใหบันทึกบัญชีไวในสวนของเจาของ

บทนํา 9. เมื่อกิจการสูญเสียอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย ใหกิจการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน
และองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของกับสวนของเจาของของบริษัทยอยเดิมนั้นออก ผลกําไร
หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน เงินลงทุนในบริษัทยอยเดิมที่คงเหลืออยู
ภายหลังการสูญเสียอํานาจในการควบคุมใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสีย
อํานาจในการควบคุมดังกลาว 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บทนํา 10. เมื่อกิจการเลือกหรือตองนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการตองแสดง
เงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนในบริษัทรวมดวย
ราคาทุน หรือ ตามวิธีการบัญชีที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู
และการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 

การเปดเผยขอมูล

บทนํา 11. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอย 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ขอบเขต

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมสําหรับ
กลุมกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทใหญ

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงวิธีการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ และผลกระทบ
ของการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจที่มีตองบการเงินรวม รวมถึงคาความนิยมที่เกิดขึ้นจาก
การรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
(เมื่อมีการประกาศใช))

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุน
ในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

คํานิยาม

4. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินของกลุมกิจการที่นําเสนอเสมือนวาเปน
งบการเงินของหนวยงานทางเศรษฐกิจหนวยงานเดียว 

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและ
การดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไดรับประโยชน
จากกิจกรรมตางๆ ของกิจการน้ัน

กลุมกิจการ หมายถึง  บริษัทใหญและบริษัทยอยทุกบริษัทของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

หมายถึง สวนไดเสียในบริษัทยอยที่ไมไดเปนของบริษัทใหญ
ทั้งโดยทางตรงและทางออม 

บริษัทใหญ หมายถึง กิจการซึ่งมีบริษัทยอยอยางนอยหนึ่งแหง
งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง      งบการเงินที่นําเสนอโดยบริษัทใหญ หรือโดยผูลงทุน

ในบริษัทรวม หรือโดยผูรวมคาในกิจการที่ควบคุม
รวมกัน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามเกณฑสวนไดเสีย
ทางตรงในสวนของเจาของ มิใชตามเกณฑของ
ผลการดํ า เนินงานที่ เกิดขึ้ นและสินทรัพยสุทธิ
ของกิจการที่ถูกลงทุน 

บริษัทยอย หมายถึง      กิจการซึ่งรวมถึงกิจการที่ไมไดกอตั้งในรูปบริษัท เชน 
หางหุนสวน ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของกิจการอื่น 
(บริษัทใหญ)
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5. บริษัทใหญหรือบริษัทยอยของบริษัทใหญนั้นอาจเปนผูลงทุนในบริษัทรวมหรือเปนผูรวมคา
ในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ซึ่งในกรณีดังกลาว การจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ ตองจัดทําใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
สวนไดเสียในการรวมคา ดวย

6. กิจการที่กลาวถึงในยอหนาที่ 5 ตองจัดทําและนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มเติมจาก 
งบการเงินตามที่กลาวถึงในยอหนาที่ 5 ทั้งนี้ใหกิจการปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 38-43

7. งบการเงินของกิจการซึ่งไมมีบริษัทยอย บริษัทรวม หรือสวนไดเสียของผูรวมคาในกิจการ
ที่ควบคุมรวมกัน ไมถือเปนงบการเงินเฉพาะกิจการ

8. บริษัทใหญที่มีลักษณะตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 10 ซึ่งไดรับการยกเวนไมตองนําเสนองบการเงิน
รวมอาจนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเปนงบการเงินของกิจการ

การนําเสนองบการเงินรวม

9. บริษัทใหญตองนําเสนองบการเงินรวมซึ่งรวมเงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ เวนแตบริษัทใหญจะมีลักษณะตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 10

10. บริษัทใหญไมจําเปนตองนําเสนองบการเงินรวม หากเปนไปตามลักษณะที่กําหนดทุกขอดังน้ี

10.1 บริษัทใหญมีฐานะเปนบริษัทยอยซึ่งถูกกิจการอื่นควบคุมอยูทั้งหมด หรือบางสวน 
โดยที่ผูถือหุนอื่นของกิจการ รวมทั้งผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงไดรับทราบและ
ไมคัดคานในการที่บริษัทใหญจะไมนําเสนองบการเงินรวม

10.2 ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใหญไมมีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ไมวา
จะเปนตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศหรือการซื้อขายนอกตลาด
หลักทรัพย รวมทั้งตลาดในทองถิ่นและในภูมิภาค)

10.3 บริษัทใหญไมไดนําสงหรืออยูในกระบวนการของการนําสงงบการเงินของบริษัท
ใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยหรือหนวยงานกํากับดูแลอื่น
เพื่อวัตถุประสงคในการออกขายหลักทรัพยใดๆ ในตลาดสาธารณะ  

10.4 บริษัทใหญในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญในระหวางกลางไดจัดทํางบการเงินรวม
เผยแพรเพื่อประโยชนของสาธารณชนซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปแลว

11. บริษัทใหญที่มีลักษณะตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 10 และเลือกที่จะไมนําเสนองบการเงินรวม 
โดยนําเสนอเฉพาะงบการเงินเฉพาะกิจการ ตองปฏิบัติตามที่กําหนดในยอหนาที่ 38 ถึง 43
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ขอบเขตของงบการเงินรวม

12. ในการนําเสนองบการเงินรวม บริษัทใหญตองรวมงบการเงินของบริษัทยอยทั้งหมด
ไวในงบการเงินรวม 1

13. บริษัทใหญถือวามีอํานาจในการควบคุมเมื่อบริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงไมวาจะเปน
ทางตรงหรือทางออมโดยผานบริษัทยอยอื่นเกินกวากึ่งหนึ่งในกิจการอื่น ยกเวนในกรณีที่บริษัท
ใหญมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาอํานาจในการออกเสียงนั้นไมทําใหบริษัทใหญ
สามารถควบคุมกิจการดังกลาวได กรณีตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ถือวาบริษัทใหญมีอํานาจควบคุม
กิจการอื่นแมวาจะมีอํานาจในการออกเสียงกึ่งหนึ่งหรือนอยกวา 2

13.1 บริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่งเนื่องจากขอตกลงที่มีกับผูถือหุนรายอื่น
13.2 บริษัทใหญมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามขอตกลงในการกําหนดนโยบายทางการเงิน

และการดําเนินงานของกิจการอื่น
13.3 บริษัทใหญมีอํานาจในการแตงตั้งหรือถอดถอนบุคคลสวนใหญในคณะกรรมการบริษัท

หรือคณะผูบริหารอื่นที่มีอํานาจเทียบเทาคณะกรรมการบริษัท โดยที่คณะกรรมการบริษัท
หรือคณะผูบริหารอื่นนั้นมีอํานาจในการควบคุมกิจการ 

13.4 บริษัทใหญมีอํานาจในการกําหนดทิศทางในการออกเสียงสวนใหญในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะผูบริหารอื่นที่มีอํานาจเทียบเทาคณะกรรมการบริษัท 
โดยที่คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารอื่นนั้นมีอํานาจในการควบคุมกิจการ

14. กิจการอาจเปนเจาของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (share warrants) สิทธิการซื้อหุน (share 
call options) ตราสารหนี้หรือตราสารทุน (debt or equity instruments) ซึ่งมีความเปนไปได
ในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน หากกิจการเลือกใชสิทธิ
หรือแปลงสภาพตราสารดังกลาวแลว กิจการจะมีอํานาจในการออกเสียงตอนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงานของกิจการอื่นมากขึ้น หรือในทํานองเดียวกันเปนการลดอํานาจในการ
ออกเสียงดังกลาวของบุคคลอื่น (สิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได) ในการประเมินวากิจการ
มีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการอื่นหรือไม กิจการ
ตองพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่กิจการสามารถ
ใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปจจุบัน รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดซึ่งกิจการอื่น
ถืออยูดวย ตัวอยางสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่ไมสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารได
ในปจจุบันไดแกในกรณีที่ตราสารนั้นยังไมสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดจนกวาจะถึงวันที่
ที่กําหนดในอนาคตหรือจนกวาจะเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตามที่กําหนดไวในอนาคต

                                
1 หากเงินลงทุนในบริษัทยอยที่ไดมาเขาเงื่อนไขที่จัดประเภทเปนถือไวเพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก กิจการตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกลาว
2 ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง งบการเงินรวม-กิจการที่ตั้งขึ้นตามวัตถุประสงคโดยเฉพาะ (เมื่อมีการประกาศใข)
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15. ในการประเมินวาสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดนําไปสูอํานาจในการควบคุมของกิจการ
หรือไมนั้น กิจการตองพิจารณาขอเท็จจริงและกรณีแวดลอมที่มีอยูทั้งหมด (รวมถึงเงื่อนไขของ
การใชสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดและขอกําหนดอื่นตามสัญญาไมวาเปนการพิจารณา
รายสัญญาหรือทุกสัญญารวมกัน) ซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได ทั้งนี้ยกเวน
ขอพิจารณาในเรื่องความตั้งใจของผูบริหารและความสามารถทางการเงินของกิจการในการใชสิทธิ
หรือการแปลงสภาพตราสาร 

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

17. กิจการตองไมอาศัยขออางวา การดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยไมคลายคลึงกับการดําเนินธุรกิจของ
กิจการอื่นที่อยูในกลุมกิจการ ทําใหไมตองนํางบการเงินของบริษัทยอยมาจัดทํางบการเงินรวม 
เนื่องจากขอมูลที่แสดงในงบการเงินรวมที่รวมบริษัทยอยและขอมูลเพิ่มเติมที่เปดเผยใน 
งบการเงินรวมเกี่ยวกับความแตกตางในการดําเนินธุรกิจเปนขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจตอการใชประโยชนของผูใชงบการเงิน ตัวอยางเชน การเปดเผยตามที่กําหนดโดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช) 
ทําใหเห็นถึงขอแตกตางที่สําคัญของการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมกิจการ 

ขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวม

18. ในการจัดทํางบการเงินรวม กิจการตองนํางบการเงินของบริษัทใหญและงบการเงินของบริษัทยอย
ทั้งหมดมารวมกันเปนรายบรรทัดโดยการนํารายการที่เหมือนกันมารวมกัน เชน สินทรัพย หนี้สิน 
สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย เพื่อใหงบการเงินรวมแสดงใหเห็นถึงขอมูลทางการเงิน
ของกลุมกิจการเสมือนวาเปนหนวยงานทางเศรษฐกิจหนวยงานเดียวนั้น กิจการตองปฏิบัติ
ตามขั้นตอนทุกขอดังตอไปนี้

18.1 ตัดมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยแตละแหงที่บริษัทใหญถืออยูพรอมกับ
ตัดสวนไดเสียในสวนของเจาของของบริษัทใหญที่มีอยูในบริษัทยอยนั้นๆ (ดูมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) สําหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคาความนิยมที่อาจเปนผลตามมา)

18.2 ระบุกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ในรอบระยะเวลารายงานนั้น 

18.3 ระบุสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยในงบการเงินรวมที่เปนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 
เปนรายการแยกตางหากจากสวนของผูถือหุนบริษัทใหญในงบการเงินรวม โดย
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในสินทรัพยสุทธิประกอบดวยรายการตอไปนี้
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18.3.1 จํานวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ณ วันที่มีการรวมธุรกิจ
ซึ่งคํานวณตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) และ 

18.3.2 สวนแบงของสวนได เสียที่ ไมมีอํ านาจควบคุม ในการเปลี่ยนแปลงของ
สวนของเจาของนับตั้งแตวันที่มีการรวมธุรกิจ 

19. ในกรณีที่กิจการมีสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได กิจการตองปนสวนรายการกําไรหรือขาดทุน 
และการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของไปยังบริษัทใหญและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ตามเกณฑของสวนไดเสียในความเปนเจาของที่มีอยูในปจจุบัน โดยไมตองสะทอนผลกระทบ
จากความเปนไปไดในการใชสิทธิหรือแปลงสภาพสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได 

20. กิจการตองตัดยอดคงเหลือ รายการบัญชี รวมถึงรายไดและคาใชจายระหวางกันของกิจการ
ที่อยูในกลุมทั้งจํานวน

21. ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมทั้งรายได คาใชจายและเงินปนผล
ตองมีการตัดรายการระหวางกันเต็มจํานวน นอกจากนี้ กําไรและขาดทุนซึ่งเปนผลมาจากรายการ
ระหวางกิจการในกลุมที่รับรูในสินทรัพย เชน สินคาคงเหลือและสินทรัพยถาวรตองมีการ
ตัดรายการระหวางกันเต็มจํานวนเชนกัน ผลขาดทุนระหวางกิจการในกลุมอาจชี้ใหเห็นถึง
การดอยคาซึ่งตองรับรูในงบการเงินรวม กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  12 
เรื่อง ภาษีเงินได มาใชกับผลแตกตางชั่วคราว ซึ่งเปนผลมาจากการตัดรายการกําไรและขาดทุน
จากรายการระหวางกิจการในกลุม

22. งบการเงินของบริษัทใหญและบริษัทยอยที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมนั้นตองมีวันที่
ในงบการเงินวันเดียวกัน หากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทใหญและบริษัทยอย
แตกตางกัน บริษัทยอยจะตองจัดทํางบการเงินเพิ่มเติมเพื่อใหงบการเงินนั้นมีวันที่เดียวกัน
กับงบการเงินของบริษัทใหญเพื่อประโยชนในการจัดทํางบการเงินรวม เวนแตจะไมสามารถ
กระทําไดในทางปฏิบัติ

23. เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 22 หากงบการเงินของบริษัทยอยที่นํามาจัดทํา 
งบการเงินรวมมีวันที่ในงบการเงินแตกตางจากวันที่ในงบการเงินของบริษัทใหญ กิจการ
ตองปรับปรุงผลกระทบของรายการบัญชีหรือเหตุการณที่มีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นระหวาง
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทยอยกับของบริษัทใหญ อยางไรก็ตาม งบการเงิน
ของบริษัทยอยและบริษัทใหญที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมอาจมีวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานแตกตางกันไดไมเกินกวา 3 เดือน ทั้งนี้  ชวงระยะเวลาของงวดการรายงาน
และความแตกตางของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะตองเหมือนกันในทุก ๆ งวดบัญชี

24. งบการเงินรวมตองจัดทําโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกัน
และเหตุการณอื่นในสถานการณที่คลายคลึงกัน 
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25. หากกิจการใดกิจการหนึ่งในกลุมกิจการใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางจากนโยบายการบัญชี
ที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันและเหตุการณอื่นในสถานการณ
ที่คลายคลึงกัน กิจการที่อยูในกลุมนั้นตองปรับปรุงงบการเงินของตนโดยใชนโยบายการบัญชี
เดียวกับบริษัทใหญเพื่อการจัดทํางบการเงินรวม

26. บริษัทใหญตองรวมรายไดและคาใชจายของบริษัทยอยในงบการเงินรวมนับตั้งแตวันที่บริษัทใหญ
ไดมาซึ่งบริษัทยอยตามคํานิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) รายไดและคาใชจายของบริษัทยอยนั้นตองมาจาก
มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินที่บริษัทใหญรับรู ในงบการเงินรวม ณ วันที่ซื้อบริษัทยอย 
ตัวอยางเชน คาเสื่อมราคาที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ภายหลังจากวันที่ไดบริษัทยอยมา
นั้นตองคํานวณขึ้นจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เกี่ยวของที่ตองมีการตัดคาเสื่อมราคาซึ่งถูก
รับรูในงบการเงินรวม ณ วันที่ซื้อ เปนตน รายไดและคาใชจายของบริษัทยอยจะถูกรวมในงบ
การเงินรวมจนถึงวันที่บริษัทใหญสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

27. กิจการตองแสดงสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใต
สวนของเจาของ โดยแสดงเปนรายการแยกตางหากจากสวนที่เปนเจาของของบริษัทใหญ

28. กิจการตองปนสวนกําไรหรือขาดทุน และแตละสวนประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไปยัง
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ตองถูกปนสวนไปยังสวนของผูถือหุนบริษัทใหญและสวนได เสียที่ ไมมีอํ านาจควบคุม
แมวาการปนสวนจะทําใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

29. หากบริษัทยอยมีหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมและจัดประเภท
รายการหุนบุริมสิทธิเปนสวนของเจาของ บริษัทใหญตองคํานวณสวนแบงในกําไรหรือขาดทุน
ของบริษัทยอยหลังจากหักเงินปนผลของหุนดังกลาวแลว ทั้งนี้ไมวาจะมีการประกาศจายเงินปนผล
นั้นหรือไม 

30. การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียของผูถือหุนบริษัทใหญในบริษัทยอยโดยที่ไมไดทําใหบริษัทใหญ
สูญเสียอํานาจในการควบคุม บริษัทใหญตองบันทึกรายการดังกลาวเปนรายการใน
สวนของเจาของ (คือ รายการกับเจาของในฐานะผูเปนเจาของ)

31. ในกรณีดังกลาว กิจการตองปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่มีอํานาจควบคุมและ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมใหสะทอนการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย กิจการ
ตองรับรูผลแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ที่ถูกปรับปรุงและมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จายหรือไดรับโดยตรงในสวนของเจาของ
โดยถือเปนสวนของเจาของของบริษัทใหญ  
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การสูญเสียอํานาจการควบคุม

32. บริษัทใหญอาจสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอยไดไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับ
การถือครองหุนในกิจการดังกลาวหรือไม เชน ในกรณีที่บริษัทยอยอยูภายใตการควบคุม
ของรัฐบาล ศาล ผูดําเนินการตามแผนฟนฟู หรือหนวยงานกํากับดูแล รวมทั้งกรณีที่เกิดจาก
ผลของขอตกลงตามสัญญา 

33. บริษัทใหญอาจสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอย โดยขอตกลงหรือรายการตั้งแตสองรายการ
ขึ้นไป อยางไรก็ตาม ในบางสถานการณชี้ใหเห็นวาขอตกลงหลายรายการควรถูกบันทึกบัญชี
เสมือนหนึ่งวาเปนรายการเดียวกัน ในการพิจารณาวาควรบันทึกบัญชีสําหรับขอตกลงตาง ๆ 
เสมือนวาเปนรายการเดียวกันหรือไมนั้น บริษัทใหญตองพิจารณาขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ  
ในการตกลงทั้งหมด และผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจของขอตกลงนั้น สถานการณดังตอไปนี้   
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเปนขอบงชี้วาบริษัทใหญตองบันทึกบัญชีสําหรับขอตกลง
หลายรายการนั้น เสมือนวาเปนรายการเดียวกัน
33.1 มีการเขาทําขอตกลงหลายรายการในเวลาเดียวกัน หรือพิจารณาพรอมกัน
33.2 ขอตกลงหลายรายการกอใหเกิดรายการคาเพียงหนึ่งรายการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อ

ใหบรรลุผลทางการคาโดยรวม
33.3 การเกิดขึ้นของขอตกลงหนึ่งขึ้นอยูกับการเกิดขึ้นของขอตกลงอยางนอยอีกหนึ่งรายการ
33.4 การพิจารณาขอตกลงอยางใดอยางหนึ่งแยกตางหากจะไมมีความสมเหตุสมผลในทาง

เศรษฐกิจ แตจะมีความสมเหตุสมผลในทางเศรษฐกิจก็ตอเมื่อมีการพิจารณารวมกัน
กับขอตกลงอื่น ๆ ตัวอยางเชนรายการจําหนายหุนในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดและ
ไดรับการชดเชยดวยรายการจําหนายหุนในภายหลังในราคาที่สูงกวาราคาตลาด

34. เมื่อบริษัทใหญสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอย บริษัทใหญตอง
34.1 ตัดรายการบัญชีสินทรัพย (รวมทั้งคาความนิยม) และหนี้สินของบริษัทยอยออกจาก

บัญชีดวยมูลคาตามบัญชี ณ วันที่สูญเสียอํานาจการควบคุม
34.2 ตัดรายการบัญชีมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยเดิม 

ออกจากบัญชี ณ วันที่สูญเสียอํานาจการควบคุม (รวมทั้งสวนตาง ๆ ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ที่เปนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยเดิม)

34.3 รับรู
34.3.1 มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับ (ถามี) จากรายการ เหตุการณ หรือ

สถานการณที่ทําใหสูญเสียอํานาจการควบคุม และ
34.3.2 การออกหุนใหแกผูถือหุน ถารายการที่ทําใหสูญเสียอํานาจการควบคุม

มีความเกี่ยวของกับการออกหุนของบริษัทยอยใหแกเจาของในฐานะ
ผูเปนเจาของ
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34.4 รับรูเงินลงทุนในบริษัทยอยเดิมที่ยังคงเหลืออยูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสีย
อํานาจการควบคุม

34.5 จัดประเภทบัญชีตามที่กลาวในยอหนาที่  35 ไปเปนกําไรหรือขาดทุน หรือ
โอนรายการโดยตรงไปยังกําไรสะสม หากเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น

34.6 รับรูผลแตกตางที่เกิดขึ้นเปนผลกําไรหรือผลขาดทุนในกําไรหรือขาดทุนสวนที่เปน
ของบริษัทใหญ 

35. ถาบริษัทใหญสูญเสียอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย บริษัทใหญตองบันทึกบัญชีสําหรับ
ทุกจํานวนที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวกับบริษัทยอยนั้น ๆ เสมือนวาบริษัทใหญ
ไดขายสินทรัพยหรือหนี้สินที่เกี่ยวของนั้นออกไป หากผลกําไรหรือผลขาดทุนที่เคยรับรูในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นถูกจัดประเภทใหมเปนกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายสินทรัพยหรือหนี้สิน
ที่เกี่ยวของแลว บริษัทใหญตองจัดประเภทผลกําไรหรือผลขาดทุนที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุน
ใหมใหอยูในกําไรหรือขาดทุน (เปนการจัดประเภทรายการบัญชีใหม) เมื่อบริษัทใหญสูญเสีย
อํานาจการควบคุมในบริษัทยอย ตัวอยางเชน ถาบริษัทยอยมีสินทรัพยทางการเงินประเภท
เผื่อขายและบริษัทใหญสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอยดังกลาว บริษัทใหญตอง
จัดประเภทผลกําไรหรือผลขาดทุนที่เกี่ยวกับเงินลงทุนดังกลาวที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นใหมโดยรับรูไปยังกําไรหรือขาดทุน ในสถานการณคลายคลึงกัน หากสวนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นถูกโอนโดยตรงไปยังกําไรสะสม
เมื่อมีการจําหนายสินทรัพยที่เกี่ยวของ กรณีนี้ ใหบริษัทใหญโอนสวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยดังกลาวโดยตรงไปยังกําไรสะสมเม่ือบริษัทใหญสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอย 

36. เมื่อบริษัทใหญสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอย เงินลงทุนใด ๆ ในบริษัทยอยดังกลาว
ที่เหลืออยูและจํานวนหนี้สินระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอยที่คงเหลืออยูตองถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นนับตั้งแตวันที่สูญเสียอํานาจการควบคุม

37. มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใด ๆ ที่เหลืออยูในบริษัทยอย ณ วันที่สูญเสียอํานาจการควบคุมนั้น 
ใหถือเปนมูลคายุติธรรมเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 
เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) หรือถือเปนราคาทุน
เริ่มแรกของเงินลงทุนในบริษัทรวม หรือกิจการที่ควบคุมรวมกัน

การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงินลงทุน
ในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

38. เมื่อกิจการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ ตองบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุน
ในกิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือเงินลงทุนในบริษัทรวมดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) หนา 13/23

38.1 ราคาทุน 
38.2 วิธีปฏิบัติตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  39 เรื่อง การรับรูและ

การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)

กิจการตองใชวิธีปฏิบัติทางบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแตละประเภท เงินลงทุนที่บันทึก
ดวยวิธีราคาทุนใหปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก เมื่อเงินลงทุนนั้น
ถูกจัดประเภท เปนเงินลงทุนที่ถือไวเพื่อขายหรือถูกรวมอยูในกลุมสินทรัพยที่ถูกจัดประเภท
เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก อยางไร
ก็ตามในสถานการณเดียวกันนี้การวัดมูลคาของเงินลงทุนที่บันทึกตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 
ไมตองมีการปรับปรุง

38ก. กิจการตองรับรูเงินปนผลจากบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือบริษัทรวม ในกําไร
หรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อกิจการมีสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลดังกลาว 

38ข. เมื่อบริษัทใหญมีการจัดโครงสรางของกลุมบริษัทใหมโดยการตั้งกิจการใหมขึ้นมาเปนบริษัทใหญ 
ซึ่งเปนไปขอกําหนดทุกขอดังตอไปนี้ 
38ข.1 บริษัทใหญที่ตั้งขึ้นมาใหมไดรับอํานาจการควบคุมจากบริษัทใหญเดิมโดยการออก

ตราสารทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับตราสารทุนที่มีอยูของบริษัทใหญเดิม
38ข.2 สินทรัพยและหนี้สินของกลุมบริษัทใหม เปนรายการเดียวกันกับของกลุมบริษัทเดิม

ทั้งกอนและหลังการปรับโครงสราง 
38ข.3 เจาของในบริษัทใหญเดิมกอนปรับโครงสรางมีสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิของกลุมบริษัท

เดิมและกลุมบริษัทใหมเหมือนเดิมทั้งกอนและหลังการปรับโครงสรางดังกลาว

และบริษัทใหญที่ตั้งขึ้นใหมบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทใหญเดิมตามยอหนาที่ 38.1 ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการของตน บริษัทใหญที่ตั้งขึ้นใหมตองวัดราคาทุนของเงินลงทุนที่ถืออยูใน
บริษัทใหญเดิมดวยสัดสวนของมูลคาตามบัญชีของรายการในสวนของเจาของที่แสดงอยูใน
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญเดิม ณ วันที่มีการปรับโครงสราง

38ค. ในสถานการณคลายคลึงกัน กิจการที่ไมใชบริษัทใหญอาจจัดตั้งกิจการใหมขึ้นมาเพื่อเปนบริษัท
ใหญและเปนไปตามขอกําหนดในยอหนา 38ข . การปรับโครงสรางเชนนี้กิจการตองนําขอกําหนด
ในยอหนา 38ข . มาใชเชนกัน โดยในกรณีนี้ การกลาวถึง “บริษัทใหญเดิม” และ “กลุมบริษัท
เดิม” ใหแทนดวย “กิจการเดิม”

39. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน
ตอสาธารณะ ซึ่งกิจการที่มีการนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 38 และยอหนาที่ 40-43 ทั้งนี้ กิจการตองจัด
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ใหมีงบการเงินรวมเพื่อประโยชนตอสาธารณะตามที่กําหนดในยอหนาที่ 9 ดวย เวนแตจะ
เปนไปตามขอยกเวนที่กําหนดในยอหนาที่ 10

40. เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งกิจการไดบันทึกบัญชี
ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ในงบการเงินรวม ตองถือปฏิบัติเชนเดียวกันในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของผูลงทุน

การเปดเผยขอมูล

41. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ในงบการเงินรวม
41.1 ลักษณะของความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอยในกรณีที่บริษัทใหญ

ไมมีอํานาจในการออกเสียงในบริษัทยอยนั้นเกินกวากึ่งหนึ่งไมวาจะเปนทางตรงหรือ
ทางออมโดยผานกิจการหรือบริษัทยอยอื่น

41.2 เหตุผลที่กิจการไมมีอํานาจในการควบคุมกิจการอื่นทั้งที่กิจการมีอํานาจในการ
ออกเสียงหรืออํานาจในการออกเสียงที่อาจเกิดขึ้นในกิจการนั้นไมวาจะเปนทางตรง
หรือทางออมโดยผานกิจการหรือบริษัทยอยอื่นเกินกวากึ่งหนึ่ง 

41.3 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินของบริษัทยอย เมื่องบการเงินของบริษัท
ยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมมีวันที่ในงบการเงินแตกตางจากวันที่ในงบการเงิน
ของบริษัทใหญ รวมทั้งเหตุผลในการใชวันที่ในงบการเงินหรืองวดบัญชีที่แตกตางกัน

41.4 ลักษณะและขอบเขตของขอจํากัดใด ๆ ที่มีนัยสําคัญ (เชน ผลจากขอตกลงการกูยืม
หรือเงื่อนไขทางกฎหมาย) ตอความสามารถของบริษัทยอยในการโอนเงินทุน
ใหแกบริษัทใหญ ไมวาจะเปนในรูปของเงินปนผลหรือการจายคืนเงินกูยืมหรือ
เงินทดรองจายลวงหนา

41.5 ตารางแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความเปนเจาของในบริษัทยอย
ของบริษัทใหญที่ไมไดสงผลใหบริษัทใหญสูญเสียอํานาจควบคุมที่มีตอสวนไดเสีย
ที่เปนของเจาของบริษัทใหญ 

41.6 ถาบริษัทใหญสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอย บริษัทใหญตองเปดเผย
ผลกําไรหรือผลขาดทุนที่รับรูตามยอหนา 34 (ถามี) และ
41.6.1 ผลกําไรหรือขาดทุนสวนที่เกิดจากการรับรูมูลคาเงินลงทุนที่ยังเหลืออยูใน

บริษัทยอยเดิมดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียอํานาจในการควบคุม และ
41.6.2 เปดเผยวาผลกําไรหรือผลขาดทุนนั้นถูกรับรูอยูในบรรทัดใดในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (ถาไมไดมีการแยกแสดงตางหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)

42. หากบริษัทใหญเลือกที่จะไมนําเสนองบการเงินรวมตามเงื่อนไขที่กําหนดในยอหนาที่ 10 
บริษัทใหญตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ
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42.1 ขอเท็จจริงที่บริษัทใหญนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ ขอเท็จจริงที่บริษัทใหญ
เลือกที่จะไมจัดทํางบการเงินรวมเนื่องจากเขาเงื่อนไขขอยกเวนที่กําหนด ชื่อบริษัท
และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือสถานประกอบการของบริษัทที่มีการจัดทํา
งบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อประโยชนตอสาธารณะ 
รวมทั้งที่อยูที่บุคคลภายนอกสามารถติดตอของบการเงินรวมดังกลาวได

42.2 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และ
เงินลงทุนในบริษัทรวมที่สําคัญ รวมทั้งรายชื่อของกิจการที่ถูกลงทุนดังกลาว ประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือสถานที่ประกอบการ สัดสวนของความเปนเจาของ และ
สัดสวนของอํานาจในการออกเสียงในกรณีที่ตางจากสัดสวนของความเปนเจาของ 

42.3 คําอธิบายวิธีการทางบัญชีที่ใชในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนที่แสดงรายละเอียดตาม
ยอหนาที่ 42.2

43. หากบริษัทใหญ (นอกเหนือจากบริษัทใหญตามยอหนาที่ 42) ผูรวมคาที่มีสวนไดเสีย
ในกิจการที่ควบคุมรวมกัน หรือผูลงทุนในบริษัทรวม ไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาวตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้
43.1 ขอเท็จจริงที่งบการเงินที่นําเสนอนั้นเปนงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทั้งเหตุผล

ในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาวหากกฎหมายไมบังคับ
43.2 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และ

เงินลงทุนในบริษัทรวมที่สําคัญ รวมทั้งรายชื่อของกิจการที่ถูกลงทุนและประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือสถานที่ประกอบการ สัดสวนของความเปนเจาของ 
และสัดสวนของอํานาจในการออกเสียงในกรณีที่ตางจากสัดสวนของความเปนเจาของ 

43.3 คําอธิบายวิธีการทางบัญชีที่ใชในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนที่แสดงรายละเอียด
ตามยอหนาที่ 43.2

นอกจากนี้  กิจการตองระบุวางบการเงินไดจัดทําตามที่กําหนดในยอหนาที่  9 ของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หรือจัดทําตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง (2552) 
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคาที่เกี่ยวของ

วันถือปฏิบัติและการถือปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง

44. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ
นํ ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไปถือปฏิบัติสํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เ ริ่ มกอนวันที่ 
1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย
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45. กิจการตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานนี้โดยตองปรับปรุงยอนหลัง ยกเวนในเรื่องดังตอไปนี้
45.1 ยอหนาที่ 28 กําหนดใหปนสวนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ไปยังสวนของเจาของบริษัท

ใหญ และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม แมวาจะทําใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
มียอดคงเหลือติดลบ กิจการไมตองปรับปรุงยอนหลังกําไรหรือขาดทุนที่เปนของรายงาน
งวดกอนวันที่กิจการจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

45.2 ยอหนาที่ 30 และ 31 กําหนดเรื่องการบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงในความเปนเจาของ
ในบริษัทยอยภายหลังการไดมาซึ่งอํานาจการควบคุม ขอกําหนดในยอหนาที่ 30 และ 31 
ไมตองถือปฏิบัติสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกอนที่กิจการจะถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้

45.3 ยอหนาที่ 34 ถึง 37 กําหนดเรื่องการสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอย กิจการ
ตองไมปรับปรุงยอนหลังมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยเดิมที่กิจการสูญเสีย
อํานาจการควบคุมไปกอนวันที่กิจการจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
และกิจการตองไมคํานวณผลกําไรหรือผลขาดทุนที่ เกิดขึ้นจากการสูญเสียอํานาจ
การควบคุมนั้นใหม สําหรับการสูญเสียอํานาจการควบคุมที่เกิดขึ้นกอนวันที่กิจการ
จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

45ก (ยอหนานี้ไมใช)

45ข มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดยกเลิกคํานิยามของวิธีราคาทุนในยอหนาที่ 4 และเพิ่มยอหนาที่ 38ก 
กิจการตองปฏิบัติตามการแกไขนี้โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 หากกิจการปฏิบัติตามการแกไขนี้โดยการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงและปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช) 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย ในเวลาเดียวกัน

45ค มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดเพิ่มยอหนาที่ 38ข และยอหนาที่ 38ค ซึ่งกิจการตองปฏิบัติตาม
ยอหนาเหลานี้โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปสําหรับการจัดโครงสรางกลุมบริษัทใหม ซึ่งเกิดขึ้น
ในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 กิจการสามารถปฏิบัติตาม
ยอหนาเหลานี้กอนปที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใชไดโดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ นอกจากนั้น กิจการอาจเลือกที่จะปฏิบัติตามยอหนาที่ 38ข และ
ยอหนาที่ 38ค ยอนหลังสําหรับการจัดโครงสรางกลุมบริษัทใหมที่เกิดขึ้นกอนและอยูภายใต
ขอบเขตของยอหนาเหลานี้ อยางไรก็ตาม หากกิจการปรับยอนหลังสําหรับการจัดโครงสรางกลุม
บริษัทใหมครั้งใดครั้งหนึ่งตามขอกําหนดในยอหนาที่ 38ข และยอหนาที่ 38ค แลว กิจการ
ตองปรับยอนหลังการจัดโครงสรางกลุมบริษัทใหมในครั้งตอมาตามที่กําหนดในยอหนาเหลานี้
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ดวยเชนกัน หากกิจการปฏิบัติตามยอหนาที่ 38ข และยอหนาที่ 38ค โดยการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงไว

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

46. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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แนวทางปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 27(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ฉบับที่ 28(ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และฉบับที่ 31  
(ปรับปรุง 2552) เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา  

แนวทางปฏิบัตินี้ใชประกอบแตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 27 ฉบับที่ 28 และฉบับที่ 31

การพิจารณาสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได

บทนํา

1. ยอหนาที่ 14 15 และ 19 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และยอหนาที่ 8 และ 9 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม กําหนดใหกิจการตองพิจารณาถึงความมีอยู
และผลกระทบของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดทั้งหมดที่กิจการสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพ
ในปจจุบัน กิจการตองพิจารณาขอเท็จจริงและกรณีแวดลอมที่มีอยูทั้งหมด ยกเวนขอพิจารณา
ในเรื่องความตั้งใจของผูบริหารและความสามารถทางการเงินของกิจการในการใชสิทธิหรือ
การแปลงสภาพ เนื่องจากคํานิยามของการควบคุมรวมในยอหนา 3 ของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา ขึ้นอยูกับคํานิยามของการควบคุม
และเกี่ยวของกับการใชวิธีสวนไดเสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม ดังนั้นแนวทางปฏิบัตินี้เกี่ยวของกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา ดวย

แนวทางปฏิบัติ

2. ยอหนาที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ใหนิยามการควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและ
การดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไดรับประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของกิจการนั้น สวนยอหนาที่ 2 
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม ใหนิยาม อิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญ หมายถึงอํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน แตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว สวนยอหนาที่ 3 
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา ใหนิยาม 
การควบคุมรวม หมายถึง การมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไวในสัญญา 
จากนิยามดังกลาวเหลานี้ คําวาอํานาจ หมายถึงความสามารถในการทําหรือการสงผลใหเกิดบางสิ่ง
บางอยางขึ้น ดวยเหตุนี้กิจการมีการควบคุม การควบคุมรวม หรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
เมื่อกิจการมีความสามารถในปจจุบันที่จะใชอํานาจนั้นโดยไมจําเปนตองพิจารณาวาไดมีการใช
ความสามารถนั้นอยางชัดแจงหรือยังไมไดใชความสามารถนั้นก็ตาม สิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได
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ที่กิจการมีอยูและสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดนั่นเองทําใหกิจการมีความสามารถดังกลาว 
ความสามารถในการใชสิทธิถือวาไมมีอยูหากสิทธิในการออกเสียงที่ เปนไปไดนั้นไมมีเนื้อหา
ทางเศรษฐกิจ อาทิ ราคาที่ใชสิทธิกําหนดไวในระดับที่การใชสิทธิหรือการแปลงสภาพจะไมเกิดขึ้น 
ดังนั้น การพิจารณาสิทธิในการออกเสียงที่ เปนไปไดจะกระทําเมื่อโดยเนื้อหาทําใหกิจการ
มีความสามารถที่จะใชอํานาจนั้น

3. การควบคุม และอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเกิดขึ้นไดในสถานการณที่อธิบายตามยอหนาที่ 13 
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และยอหนาที่ 6 และ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
เงินลงทุนในบริษัทรวม ตามลําดับ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาสิทธิการออกเสียงที่เกี่ยวของ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา ขึ้นกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
เงินลงทุนในบริษัทรวม ดังนั้น สิ่งที่จะกลาวตอไปนี้ใหใชกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคาดวย อยางไรก็ตาม ใหตระหนักวาการควบคุมรวม
เกี่ยวของกับการควบคุมตามที่ตกลงไวในสัญญาและเงื่อนไขในสัญญาถือเปนตัวกําหนดที่สําคัญ
ในการพิจารณา สิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดอยางเชน สิทธิการซื้อหุน และตราสารหนี้ที่แปลง
สภาพได ทําใหอํานาจของกิจการเปลี่ยนแปลงไปเหนือกิจการอื่นถาหากไดมีการใชสิทธิหรือแปลง
สภาพและสัดสวนการถือหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงเปลี่ยนไป ผลที่ตามมาทําใหการพิจารณา
การมีอํานาจในการควบคุม (คํานิยามของการที่กิจการหนึ่งเพียงกิจการเดียวจะสามารถมีอํานาจ
ควบคุมในอีกกิจการหนึ่งได) หรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ จะกําหนดไดหลังจากทําการประเมิน
ปจจัยตาง ๆ ทั้งหมดตามที่อธิบายในยอหนาที่ 13 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และยอหนาที่ 6 และ 7 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม รวมทั้งการพิจารณาการมีอยู
และผลของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได นอกจากนั้นกิจการตองพิจารณาขอเท็จจริงและ
กรณีแวดลอมที่มีอยูทั้งหมดที่มีผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได ยกเวนขอพิจารณา
ในเรื่องความตั้งใจของผูบริหารและความสามารถทางการเงินของกิจการในการใชสิทธิ หรือ
การแปลงสภาพสิทธิดังกลาว ความตั้งใจของผูบริหารไมมีผลกระทบตอความมีอยูของอํานาจ
และความสามารถทางการเงินของกิจการในการใชสิทธิหรือการแปลงสภาพประเมินไดยาก    

4. ในตอนแรกกิจการอาจสรุปวากิจการควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญหลังจากพิจารณาสิทธิ
ในการออกเสียงที่เปนไปไดที่กิจการสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดในปจจุบัน อยางไรก็ตาม 
กิจการอาจไมสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญหากพิจารณาสิทธิในการออกเสียง
ที่เปนไปไดที่กิจการรายอื่นสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดในปจจุบัน ดังนั้นกิจการตองคํานึง
ถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดทั้งหมดไมวาจะเปนของกิจการเองหรือของกิจการอื่น ที่สามารถ
ใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดในปจจุบัน เพื่อกําหนดวากิจการมีอํานาจในการควบคุมหรือมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญตอกิจการอื่นหรือไม ตัวอยางเชน สิทธิในการซื้อหุนทั้งหมดที่ถือโดยกิจการหรือ
กิจการอื่น นอกจากนั้นคํานิยามในยอหนาที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 
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2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ อนุญาตใหมีเพียงกิจการเดียวเทานั้น
ที่มีอํานาจในการควบคุม ดังนั้น เมื่อมีกิจการสองกิจการหรือมากกวาขึ้นไปตางมีสิทธิในการ
ออกเสียงที่มีนัยสําคัญทั้งสิทธิในการออกเสียงจริงหรือสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดใหกิจการ
ทําการประเมินใหมถึงปจจัยตามยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อระบุใหชัดเจนลงไปวากิจการใดมีอํานาจ
ควบคุม

5. การกําหนดสัดสวนที่ปนใหบริษัทใหญและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในการจัดทํางบการเงิน
รวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และสัดสวนที่ปนใหกิจการที่บันทึกเงินลงทุนโดยใชวิธีสวนไดเสียตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม นั้นใหประเมินจากสวนไดเสีย
ในสัดสวนการเปนเจาของปจจุบันเทานั้น การกําหนดสัดสวนนี้ใหคํานึงถึงสิทธิในการออกเสียง
ที่เปนไปไดและตราสารอนุพันธอื่นที่โดยเนื้อหาในที่สุดเมื่อมีการใชสิทธิทําใหกิจการในปจจุบัน
สามารถเขาถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียในความเปนเจาของ

6. ในบางสถานการณกิจการไดความเปนเจ าของในปจจุบันมาจากรายการที่ทําใหกิจการ
เขาถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับความเปนเจาของ ในสถานการณดังกลาวสัดสวนที่
ใชในการปนสวนใหคํานึงถึงการใชสิทธิในทายสุดของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดหรือ
ตราสารอนุพันธอื่นที่โดยเนื้อหาทําใหกิจการสามารถเขาถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจในปจจุบัน

7. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่องการรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช) ไมครอบคลุมถึงสวนไดเสียในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาที่มี
การจัดทํางบการเงินรวม บันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย และจัดทํางบการเงินรวมตามสัดสวนตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา ตามลําดับ เมื่อเครื่องมือ
ทางการเงินซึ่งมีสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่โดยเนื้อหาทําใหสามารถเขาถึงประโยชน
เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียในความเปนเจาของไดในปจจุบัน และเงินลงทุนถูกบันทึก
โดยปฏิบัติตามวิธีการบัญชีวิธีใดวิธีหนึ่งดังกลาว ใหถือวาเครื่องมือทางการเงินนั้นไมขึ้นกับ
ขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน 
(เมื่อมีการประกาศใช) นอกเหนือจากกรณีดังกลาวตราสารการเงินซึ่งมีสิทธิในการออกเสียง
ที่เปนไปไดใหปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและ
การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 

ตัวอยาง

8. ในตัวอยาง 5 ตัวอยางตอไปนี้ ตัวอยางแตละตัวอยางแสดงแงมุมหนึ่งของสิทธิในการออกเสียง
ที่เปนไปได ซึ่งกิจการตองพิจารณาทุกแงมุมที่เกี่ยวของในการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) 
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เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม และฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 
ไปปรับใช การมีอํานาจในการควบคุม การมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ และการควบคุมรวม
จะถูกกําหนดขึ้นหลังจากประเมินปจจัยตาง ๆ ที่อธิบายในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
ลงทุนในบริษัทรวม และฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา อยางไรก็ตาม 
ตัวอยางทั้งหมดตอไปนี้สันนิษฐานวาปจจัยอื่น ๆ ไมมีผลกระทบตอการกําหนดการมีอํานาจควบคุม 
การมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ และการควบคุมรวมแมวาปจจัยเหลานั้นอาจมีผลกระทบ
เมื่อมีการประเมินก็ตาม

ตัวอยางที่ 1 สิทธิซื้อหุนที่มีลักษณะไมเกิดประโยชนเมื่อใชสิทธิ (out of money)

กิจการ ก และ ข ถือครองหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมสามัญผูถือหุนในกิจการ ค รอยละ 80 
และรอยละ 20 ตามลําดับ ตอมากิจการ ก ขายสวนไดเสียครึ่งหนึ่งไปใหกิจการ ง และ ซื้อสิทธิซื้อหุนจาก
กิจการ ง ซึ่งสามารถใชสิทธิเมื่อใดก็ไดในราคาสูงกวาราคาตลาดเมื่อมีการออกและหากมีการใชสิทธิ
จะทําใหกิจการ ก ไดรับหุนสามัญและสิทธิออกเสียงเดิมที่รอยละ 80 ถึงแมวาสิทธิซื้อหุนนี้มีลักษณะ
ไมเกิดประโยชนเมื่อใชสิทธิ แตสามารถใชสิทธิไดในปจจุบันและทําใหกิจการ ก มีอํานาจตอไป
ในการกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานของกิจการ ค เนื่องจากกิจการ ก สามารถใชสิทธิไดทันที 
ความมีอยูของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดและปจจัยอื่นตามที่อธิบายในยอหนาที่ 13 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตองนํามา
พิจารณาและสรุปไดวากิจการ ก ควบคุมกิจการ ค

ตัวอยางที่ 2 ความเปนไปไดในการใชสิทธิหรือการแปลงสภาพ

กิจการ ก ข และ ค ถือหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนในกิจการ ง คิดเปน
รอยละ 40 30 และ 30 ตามลําดับ กิจการ ก ยังมีสิทธิซ้ือหุนที่สามารถใชสิทธิเมื่อใดก็ไดในมูลคายุติธรรม
ของหุนสามัญที่รองรับและเมื่อใชสิทธิทําใหกิจการ ก มีอํานาจในการออกเสียงเพิ่มขึ้นรอยละ 20 และ
สงผลใหกิจการ ข และกิจการ ค มีอํานาจในการออกเสียงลดลงเหลือฝายละรอยละ 20 ถาหากมีการ
ใชสิทธิซื้อหุนจะทําใหกิจการ ก  ควบคุมอํานาจในการออกเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ความมีอยูของสิทธิในการ
ออกเสียงที่เปนไปได และปจจัยอื่นตามที่อธิบายในยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และยอหนาที่ 6 และ 7 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม ตองนํามาพิจารณาและสรุปไดวา 
กิจการ ก ควบคุมกิจการ ง 

ตัวอยางที่ 3 สิทธิอื่นที่อาจทําใหอํานาจในการออกเสียงของกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นหรือทําใหอํานาจในการออก
เสียงของอีกกิจการหนึ่งลดลง

กิจการ ก  ข และ ค ถือหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมสามัญผูถือหุนกิจการ ง  คิดเปนรอยละ 25 
35 และ 40 ตามลําดับ กิจการ ข และ ค ยังมีใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญตามราคาที่กําหนด
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ไดทุกเมื่อและทําใหมีสิทธิในการออกเสียงเพิ่ม สวนกิจการ ก มีสิทธิซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่สามารถซื้อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนเหลานี้ในมูลคาจํานวนหนึ่งเมื่อใดก็ได ถาหากมีการใชสิทธิซื้อใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะทําใหกิจการ ก มีสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 51 และมีผลทําใหมีสิทธิในการ
ออกเสียงเพิ่มตามไปดวย (ในการนี้สวนไดเสียของกิจการ ข ใน ง ลดลงเหลือรอยละ 23 และสวนไดเสีย
ของกิจการ ค ใน ง ลดลงเหลือรอยละ 26)

ถึงแมกิจการ ก ไมไดเปนเจาของใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ แตใหนํามารวมพิจารณาดวย
เนื่องจากกิจการ ข และ ค สามารถใชสิทธิดังกลาว โดยทั่วไปหากตองมีการกระทําใด ๆ (เชน การซื้อหรือ
การใชสิทธิอื่น) กอนที่กิจการจะเปนเจาของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได จะถือวากิจการไมไดมีสิทธิ
ในการออกเสียงที่เปนไปได อยางไรก็ตามโดยเนื้อหาแลวใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญพิจารณา
วาถือโดยกิจการ ก เนื่องจากเงื่อนไขของสิทธิการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ กําหนดขึ้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจ
ในสถานะของกิจการ ก สิทธิการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิและใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญรวมกัน
ทําใหกิจการ ก มีอํานาจที่จะกําหนดนโยบายการดําเนินงานและการเงินของกิจการ ง เนื่องจากกิจการ ก 
สามารถใชสิทธิตามสิทธิการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิและตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 
ปจจัยอื่นตามที่อธิบายในยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และยอหนาที่ 6 และ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม ตองนํามาพิจารณาดวยและสรุปไดวากิจการ ก ควบคุม
กิจการ ง ไมใชกิจการ ข หรือ ค

ตัวอยางที่ 4 เจตนาของผูบริหาร

กิจการ ก ข และ ค ตางเปนเจาของหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจํานวนรอยละ 33.33 ในที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนในกิจการ ง ทั้งสามกิจการตางมีสิทธิในการสงตัวแทนสองคนไปเปนกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารของกิจการ ง นอกจากนั้นกิจการ ก ยังมีสิทธิซื้อหุนที่สามารถใชสิทธิในราคาที่กําหนดไวไดทุกเมื่อ
และถาหากใชสิทธินี้จะทําใหกิจการ ก มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการ ง ฝายบริหารของกิจการ ก ไมได
มีความตั้งใจที่จะใชสิทธิตามสิทธิซื้อหุนถึงแมจะเปนในกรณีที่กิจการ ข และกิจการ ค ไมไดออกเสียง
ไปในทํานองเดียวกับกิจการ ก ความมีอยูของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดและปจจัยอื่นตามที่อธิบาย
ในยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และยอหนาที่ 6 และ 7 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
เงินลงทุนในบริษัทรวม ตองนํามาพิจารณาและทําใหสรุปไดวากิจการ ก ควบคุมกิจการ ง เจตนาของผูบริหาร
กิจการ ก ไมมีอิทธิพลตอการประเมินการควบคุม 

ตัวอยางที่ 5 ความสามารถทางการเงิน

กิจการ ก และ ข ถือหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจํานวนรอยละ 55 และ 45 ในที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ
กิจการ ค ตามลําดับ นอกจากนี้กิจการ ข ยังมีตราสารหนี้แปลงสภาพเปนหุนสามัญจํานวนหนึ่งใน
กิจการ ค ตราสารหนี้นี้สามารถแปลงสภาพไดในราคาที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยสุทธิของกิจการ ข 
โดยแปลงไดทุกเมื่อและเมื่อแปลงสภาพเปนหุนสามัญแลวทําใหกิจการ ข ตองกูยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อ
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จายชําระเงิน ถาหากมีการแปลงสภาพตราสารหนี้นี้จะทําใหกิจการ ข ถือหุนรวมรอยละ 70 ในกิจการ ค 
และสัดสวนการถือหุนของกิจการ ก ในกิจการ ค ลดลงเหลือรอยละ 30

ถึงแมตราสารหนี้สามารถแปลงสภาพไดในราคาสูง คุณลักษณะของการที่สามารถแปลงไดในปจจุบัน
ตางหากที่ทําใหกิจการ ข มีอํานาจที่จะกําหนดนโยบายการดําเนินงานและการเงินของกิจการ ค ความมีอยู
ของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดและปจจัยอื่นตามที่อธิบายในยอหนาที่ 13 ของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนขอพิจารณา
ที่ทําใหกําหนดไดวากิจการ ข ควบคุมกิจการ ค ไมใชกิจการ ก ความสามารถทางการเงินของกิจการ ข 
ในการจายชําระเงินเพื่อแปลงสภาพไมมีอิทธิพลตอการประเมินการควบคุม




