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เรื่อง

ตนทุนการกูยืม

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชี

ระหวางประเทศ ฉบับที่ 23 เรื่อง ตนทุนการกูยืม พ.ศ. 2552  ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS 23: Borrowing Costs 
(Bound volume 2009)) 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

หลักการสําคัญ

1. ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตตองนํามารวมเปน
สวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข ตนทุนการกูยืมอื่นๆ ตองถือเปนคาใชจาย

ขอบเขต

2. กิจการตองถือปฎิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับการบัญชีสําหรับตนทุนการกูยืม

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงตนทุนของตราสารประเภททุนรวมทั้งหุนบุริมสิทธิที่มิได

จัดประเภทเปนหนี้สิน

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใชบังคับสําหรับตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา            

การกอสราง หรือการผลิตของ

4.1 สินทรัพยที่เขาเงื่อนไขที่วัดดวยมูลคายุติธรรม เชน สินทรัพยชีวภาพ หรือ

4.2 สินคาคงเหลือที่ผลิตเปนจํานวนมาก โดยมีขั้นตอนการผลิตซ้ําๆ

คํานิยาม

5. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

ตนทุนการกูยืม หมายถึง ดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมของกิจการ

สินทรัพยที่เขาเงื่อนไข หมายถึง สินทรัพยที่จําเปนตองใชระยะเวลานานในการเตรียมพรอม
เพื่อใหสามารถนําสินทรัพยนั้นมาใชไดตามประสงคหรือ
นําไปขาย

6. ตนทุนการกูยืม อาจรวมถึง

6.1 ดอกเบี้ยที่คํานวณโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ดังที่ไดอธิบายไวในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)

6.2 (ยอหนานี้ไมใช)

6.3 (ยอหนานี้ไมใช)

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1-30 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการ

เลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
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6.4 คาใชจายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเชาการเงินที่มีการรับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา

6.5 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการกูยืมเงินตราตางประเทศสวนที่นํามาปรับปรุง

กับตนทุนของดอกเบี้ย

7. ในบางสถานการณ สินทรัพยดังตอไปนี้สามารถจัดประเภทเปนสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข

7.1 สินคาคงเหลือ

7.2 โรงงานผลิต

7.3 โรงผลิตพลังงาน

7.4 สินทรัพยไมมีตัวตน

7.5 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

สินทรัพยทางการเงินและสินคาคงเหลือที่ผลิตในชวงระยะเวลาสั้นๆไมถือเปนสินทรัพยที่เขา

เงื่อนไข และสินทรัพยที่อยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายทันทีเมื่อไดมา 

ไมถือวาเปนสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข

การรับรูรายการ

8. กิจการตองรวมตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิต
สินทรัพยที่เขาเงื่อนไขเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น และกิจการตองรับรูตนทุน
การกูยืมอื่นเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่ตนทุนนั้นเกิดขึ้น

9. ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข 

จะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยนั้นไดก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาตนทุนการกูยืม

ดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกกิจการในอนาคตและกิจการสามารถประมาณ

จํานวนตนทุนการกูยืมไดอยางนาเชื่อถือ เมื่อกิจการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง                

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง มาถือปฏิบัติ กิจการตองรับรูตนทุน

การกูยืมในสวนที่ชดเชยเงินเฟอในรอบระยะเวลาเดียวกันเปนคาใชจายตามที่กลาวในยอหนาที่ 

21 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว

ตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย

10. ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข

ตองเปนตนทุนที่สามารถหลีกเลี่ยงไดหากกิจการไมกอรายจายขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยที่เขา

เงื่อนไข ดังนั้นเมื่อกิจการกูยืมเงินมาโดยเฉพาะเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข ตนทุน           

การกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยนั้นเปนตนทุนที่สามารถระบุไดในทันที

11. บางครั้งเปนการยากที่จะระบุวาตนทุนการกูยืมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข

หรือไม และเปนการยากที่จะระบุวาเงินกูใดเปนเงินกูที่สามารถหลีกเลี่ยงได เชน ในกรณีที่กิจการมี

การจัดการดานการเงินแบบรวมศูนย หรือในกรณีที่กลุมกิจการออกตราสารหนี้หลายชนิดเพื่อกูยืม
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เงินดวยอัตราดอกเบี้ยที่แตกตางกัน แลวนําเงินกูนั้นมาใหกิจการในกลุมกูดวยเงื่อนไขที่ตางกัน  

และความยุงยากดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่เงินกูของกิจการเปนเงินกูในสกุลเงินตรา

ตางประเทศ หรือเงินกูที่เกี่ยวพันกับเงินตราตางประเทศ หรือเมื่อกลุมกิจการดําเนินงานภายใต

สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอสูง และมีความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนสูง กรณีดังกลาวทําให

ยากที่จะระบุวาตนทุนการกูยืมจํานวนใดมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาสินทรัพยที่เขา

เงื่อนไข และเปนเหตุใหตองอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณา

12. สําหรับเงินที่กูมาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข จํานวนตนทุนการกูยืมที่
อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นจริงระหวางงวดของ
เงินกูนั้นหักดวยรายไดที่เกิดจากการนําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการชั่วคราว

13. การจัดการทางการเงินสําหรับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขอาจทําใหกิจการไดรับเงินกูมาลวงหนาทําให

เกิดตนทุนการกูยืมกอนที่จะนําเงินกูยืมบางสวนหรือทั้งหมดไปใชเปนรายจายสําหรับสินทรัพย         

ที่เขาเงื่อนไขนั้น ในกรณีเชนนี้ กิจการมักนําเงินกูยืมที่ยังไมไดใชไปลงทุนเปนการชั่วคราว ดังนั้น

จํานวนตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยในงวดบัญชีนั้นตองเทากับ

ตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นหักดวยรายไดจากการลงทุนดังกลาว

14. สําหรับเงินที่กูมาเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปและไดนํามาใชจัดหาสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข จํานวน
ตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองคํานวณโดยการคูณรายจาย
ของสินทรัพยนั้นดวยอัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ อัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของตนทุนการกูยืมที่คงคางในระหวางงวดที่ไมรวมตนทุนการกูยืมของเงินที่กูมาโดยเฉพาะ 
จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยในงวดนั้นตองไมเกินจํานวนตนทุนการ
กูยืมทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกัน

15. ในบางสถานการณ การรวมเงินกูยืมของบริษัทใหญและบริษัทยอยเขาดวยกันเปนการเหมาะสม  

ในการคํานวณตนทุนการกูยืมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก แตในบางสถานการณการใชเงินกูยืมของบริษัท

ยอยแตละบริษัทในการคํานวณตนทุนการกูยืมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจะเปนการเหมาะสมกวา

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

16. เมื่อมูลคาตามบัญชีหรือราคาทุนทั้งสิ้นที่คาดไวของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขสูงกวามูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับคืนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กิจการตองลดมูลคาหรือตัดจําหนายมูลคาตามบัญชีหรือราคา

ทุนลงตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น ในบางสถานการณอาจมีการปรับใหกลับ

เพิ่มขึ้นดวยจํานวนที่เคยลดคาหรือตัดจําหนายออกไปแลว เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการ

บัญชีฉบับอื่นดังกลาว
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การเริ่มตนการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย

17. กิจการตองรวมตนทุนการกูยืมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข ณ               
วันเริ่มตนการรวมตนทุน
วันเริ่มตนสําหรับการรวมตนทุนกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย หมายถึงวันแรกที่เขาเกณฑ
ทุกขอดังตอไปนี้
17.1 รายจายเกี่ยวกับสินทรัพยนั้นไดเกิดขึ้น
17.2 ตนทุนการกูยืมไดเกิดขึ้น
17.3 สินทรัพยอยูระหวางการดําเนินการที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพ

พรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย

18. รายจายเกี่ยวกับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขจะรวมเฉพาะรายจายที่เกิดจากการจายโดยเงินสด โดยการ

โอนสินทรัพยอื่น หรือโดยการกอหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รายจายดังกลาวตองหักดวยการจายเงิน

ตามความคืบหนาของงาน หรือเงินอุดหนุนที่ไดรับที่เกี่ยวกับสินทรัพยนั้น (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ

ชวยเหลือจากรัฐบาล) ตามปกติ มูลคาตามบัญชีถัวเฉลี่ยของชวงเวลาหนึ่งของสินทรัพยนั้นจะถือ

เปนรายจายโดยประมาณที่เชื่อถือได เพื่อใชคูณกับอัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพยของ

ชวงเวลาเดียวกัน มูลคาตามบัญชีในที่นี้เปนราคาที่รวมตนทุนการกูยืมที่ไดนํามาบันทึกเปนราคา

ทุนของสินทรัพยกอนหนานี้แลว

19. การดําเนินการที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือ

พรอมที่จะขาย  มิไดรวมเฉพาะการกอสรางเทานั้น แตยังรวมถึงการดําเนินการดานเทคนิคและ

การบริหารกอนที่จะเริ่มการกอสรางดวย เชน การขออนุญาตกอนที่จะกอสราง อยางไรก็ตาม   

การดําเนินการนี้ไมรวมถึงการมีสินทรัพยไวในครอบครองโดยไมมีการผลิตหรือพัฒนาเพื่อ

เปลี่ยนแปลงสภาพสินทรัพยนั้น ตัวอยางเชน ตนทุนการกูยืมที่เกิดในระหวางการพัฒนาที่ดิน         

ที่เขาเงื่อนไขใหถือเปนราคาทุนของสินทรัพยในขณะที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน

เทานั้น อยางไรก็ตามตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นจากที่ดินที่ซื้อมาเพื่อกอสรางอาคาร แตยังไมได            

มีการดําเนินการพัฒนาไมสามารถนํามารวมเปนราคาทุนของที่ดิน

การหยุดพักการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย

20. การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองหยุดพักในระหวางที่การดําเนินการ
พัฒนาสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขหยุดชะงักลงเปนเวลาตอเนื่อง

21. หากการดําเนินการที่จําเปนเพื่อเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือ

พรอมที่จะขายหยุดชะงักลงเปนเวลาตอเนื่อง ตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ไมอนุญาต

ใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย แตหากงานทางดานเทคนิคและการบริหารที่สําคัญยังคง          

ดําเนินอยู กิจการสามารถรวมตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นเปนราคาทุนของสินทรัพยได 

ในกรณีที่เกิดการลาชาชั่วคราวโดยเฉพาะการลาชานั้นเปนสิ่งจําเปนของกระบวนการที่จะทําให
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สินทรัพยอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย กิจการสามารถรวมตนทุน

การกูยืมในชวงที่เกิดการลาชานั้นเปนราคาทุนของสินทรัพยได  ตัวอยางเชน ตนทุนการกูยืม            

จะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยไดในชวงเวลาที่รอใหระดับน้ําลดเพื่อทําการกอสรางสะพาน  

หากวาระดับน้ําที่ขึ้นสูงถือเปนเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติระหวางการกอสรางของภูมิภาคแถบนั้น

การสิ้นสุดการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย

22. การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองสิ้นสุดลงเมื่อการดําเนินการสวนใหญที่
จําเปนในการเตรียมสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือ
พรอมที่จะขายไดเสร็จสิ้นลง

23. ตามปกติ สินทรัพยจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายเมื่อการกอสราง

เสร็จสิ้นลงแมวางานประจําดานการบริหารจะยังคงดําเนินตอไป ในกรณีงานที่เหลืออยูเปนการ

ปรับปรุงเพียงเล็กนอยใหถือวาการดําเนินการที่สําคัญนั้นไดเสร็จสิ้นลงแลว เชน การตกแตง

สินทรัพยตามความตองการของผูซื้อหรือผูใชเปนงานเพียงอยางเดียวที่ยังคางอยู ใหถือวา

สินทรัพยนั้นไดเสร็จสิ้นลงแลว

24. สําหรับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขที่สรางเสร็จเปนบางสวนและสามารถใชงานไดขณะที่สินทรัพย
สวนอื่นยังอยูในระหวางการกอสราง  ใหหยุดรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย
สวนที่สรางเสร็จ หากการดําเนินการสวนใหญที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยบางสวน                
ใหพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายของสินทรัพยสวนนั้นเสร็จสิ้นลง

25. ตัวอยางของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขที่สามารถใชงานไดบางสวน ขณะที่การกอสรางสวนอื่นยังคง

ดําเนินตอไป ไดแก แหลงรวมธุรกิจซึ่งประกอบดวยอาคารหลายหลังโดยอาคารแตละหลังสามารถ

ใชงานไดโดยเอกเทศ ตัวอยางของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขที่ตองทําใหเสร็จกอนที่สวนใดสวนหนึ่ง 

จะใชงานได ไดแกโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ตองทําตามลําดับหลายขั้นตอน          

การผลิตแตละขั้นเกิดขึ้นในสวนตาง ๆ ของโรงงานซึ่งต้ังอยูในบริเวณเดียวกัน เชน โรงผลิตเหล็ก

การเปดเผยขอมูล

26. งบการเงินตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
26.1 จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยในระหวางงวด
26.2 อัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพยที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวม

เปนราคาทุนของสินทรัพย

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง

27. หากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ทําใหกิจการตองเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 
กิจการตองถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่เขา
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เงื่อนไขที่มีวันเริ่มตนการรวมเปนตนทุนในหรือหลังวันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให
ถือปฏิบัติ

28. อยางไรก็ตาม กิจการอาจระบุวันที่ที่จะถือปฏิบัติกอนวันที่มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหถือปฏิบัติ 
และถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้กับตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข           
ทุกรายการที่มีวันเริ่มตนการรวมเปนตนทุนในหรือหลังวันที่ที่จะถือปฏิบัติกอนดังกลาว

วันถือปฏิบัติ

29. กิจการตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีนี้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่            

1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํามาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการ

ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

29ก. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 

30.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

ฉบับที่  24 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวของกัน พ.ศ. 2552 ซึ่งเปน

การแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

(IAS No. 24 Related Party Disclosures (Bound volume 2009))
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สารบัญ

ยอหนาที่
บทนํา  บทนํา1– บทนํา13
วัตถุประสงค 1
ขอบเขต 2–4
ความมุงหมายของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน
5–8

คํานิยาม 9–11
การเปดเผยขอมูล 12-22
วันถือปฏิบัติ 23-23ก
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 24
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 24 และภาคผนวก ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน 

และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดให

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล

หรือกิจการที่ เกี่ยวของกัน ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  24 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวของกัน และใหถือปฏิบัติกับ

งบการเงินสําหรับงวดปบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกิจการ

สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันที่ใหเริ่มถือปฏิบัติ

บทนํา 2. การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

ของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี ซึ่งไดนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจน 

คําวิพากษวิจารณของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผูประกอบวิชาชีพ

บัญชี และบุคคลที่เกี่ยวของ ประกอบการพิจารณาแกไขปรับปรุง ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ลดและจํากัดทางเลือกในทางปฏิบัติ ความซ้ําซอน และความไมสอดคลองกันในมาตรฐาน

การบัญชี และเพื่อใหเปนแนวทางที่สามารถปฏิบัติรวมกันได รวมถึงกอใหเกิดการพัฒนา

ในดานอื่น 

บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  24 (ปรับปรุง 2552) มีวัตถุประสงคที่จะเพิ่มแนวทางและ

ความชัดเจนในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี รวมถึงคํานิยาม และการเปดเผยขอมูล

ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยไดมีการแกไขถอยคําในวัตถุประสงคของมาตรฐาน

การบัญชีเพื่อใหเกิดความชัดเจนวางบการเงินของกิจการตองมีการเปดเผยขอมูลที่จําเปน

เพื่อใหผูใชงบการเงินไดตระหนักถึงความเปนไปไดที่วาฐานะทางการเงินและกําไรหรือ

ขาดทุนของกิจการอาจไดรับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

และจากการมีรายการและยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการ

กําหนดมาตรฐานการบัญชีไมไดพิจารณาทบทวนถึงการเปดเผยขั้นพื้นฐานในสวนที่เกี่ยวกับ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่อยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
บทนํา 4. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมมีดังตอไปนี้

ขอบเขต

บทนํา 5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนแกผูบริหารสําคัญ
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บทนํา 6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึงกิจการที่ถูกควบคุมโดยรัฐ กลาวคือ กิจการดังกลาว

ซึ่งแสวงหากําไรจะไมไดรับการยกเวนการเปดเผยรายการกับกิจการอื่นๆ ที่ถูกควบคุมโดยรัฐ

ความมุงหมายของการเปดเผยเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน

บทนํา 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดตัดการอภิปรายถึงวิธีการกําหนดราคาของรายการและ

การเปดเผยที่เกี่ยวของระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้ไมไดใชกับการวัดมูลคาของรายการของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

คํานิยาม

บทนํา 8. คํานิยามของคําวา “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน” ไดขยายความใหครอบคลุมไปถึง

 บุคคลหรือกิจการอื่นที่มีอํานาจการควบคุมรวมในกิจการ

 การรวมคาที่กิจการเปนผูรวมคา และ

 โครงการผลประโยชนตอบแทนหลังการจางงานสําหรับผลประโยชนของพนักงานของ

กิจการหรือของกิจการใดๆ ที่เปนกิจการที่เกี่ยวของกันกับกิจการ

บทนํา 9. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดเพิ่มคํานิยามของ “สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของบุคคล” 
และกําหนดใหชัดเจนวากรรมการที่ไมไดทําหนาที่เปนผูบริหารถือเปนผูบริหารสําคัญดวย

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหชัดเจนวาผูรวมคาสองรายไมถือวาเปนบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกันเพียงเพราะผูรวมคาสองรายดังกลาวมีการควบคุมรวมกันในการรวมคา

การเปดเผยขอมูล

บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดใหชัดเจน ในสวนของขอกําหนดในการเปดเผยเกี่ยวกับ

 ยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันรวมถึง ขอกําหนด เงื่อนไข หลักประกัน 

(ถามี) และลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะใชในการชําระยอดคงคางดังกลาว

 รายละเอียดของการค้ําประกันที่ใหหรือไดรับ

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 การชําระหนี้สินแทนกิจการหรือการที่กิจการชําระหนี้สินแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหชัดเจนวา กิจการตองเปดเผยวารายการกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกันเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคล

หรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกันได ก็ตอเมื่อกิจการสามารถพิสูจนเงื่อนไขดังกลาวได

บทนํา 13. ขอกําหนดในการเปดเผยเพิ่มเติมอื่นๆ ไดแก

 จํานวนเงินของรายการและยอดคงคางที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน การเปดเผย

เพียงสัดสวนของจํานวนเงินของรายการและยอดคงคางดังกลาวไมเพียงพออีกตอไป

 หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางงวดที่เกิดขึ้นจากบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกัน
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 การจัดประเภทลูกหนี้และเจาหนี้ที่เปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่จัดแยกเปน

ประเภทของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

 ชื่อของบริษัทใหญ และบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการหากมิไดเปน

บุคคลหรือกิจการรายเดียวกัน และหากบริษัทใหญและบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจ

ควบคุมสูงสุดในกิจการไมไดจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชน กิจการตอง

เปดเผยชื่อของบริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุดซึ่งมีการจัดทํางบการเงิน

เพื่อเสนอตอสาธารณชน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหมั่นใจวางบการเงินของกิจการไดเปดเผยขอมูล     

ที่จําเปนเพื่อทําใหผูอานตระหนักถึงความเปนไปไดที่วาฐานะการเงินและกําไรหรือขาดทุนของ

กิจการอาจไดรับผลกระทบจากการที่กิจการมีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และจากการมี

รายการและยอดคงคางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

ขอบเขต
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับ

2.1 การระบุลักษณะความสัมพันธและรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2.2 การระบุยอดคงคางของรายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2.3 การระบุสถานการณที่ตองเปดเผยรายการตามขอ 2.1 และ 2.2
2.4 การกําหนดการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการระหวางกันเหลานั้น

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคงคางของ
รายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ ผูรวมคา
หรือผูลงทุน ซึ่งงบการเงินดังกลาวนําเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

4. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันและยอดคงคางของ

รายการกับกิจการในกลุมเดียวกันในงบการเงินของกิจการ รายการและยอดคงคางของรายการ

บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวของกันที่ เกิดขึ้นภายในกลุมกิจการจะถูกตัดออกไปในการจัดทํา

งบการเงินรวมของกลุมกิจการ

ความมุงหมายของการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

5. ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเปนเรื่องปกติทางการคาและการประกอบธุรกิจ

ตัวอยางเชน การที่กิจการมีกิจกรรมทางธุรกิจผานบริษัทยอย กิจการรวมคาและบริษัทรวม

บอยครั้ง ซึ่งภายใตสถานการณเชนนี้ความสามารถของกิจการในการสงผลกระทบตอนโยบาย

การเงินและการดําเนินงานของกิจการที่เขาไปลงทุนเกิดขึ้นโดยผานการควบคุม การควบคุมรวม

หรือการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ

6. ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนและฐานะ

การเงินของกิจการ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจทํารายการที่บุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของ

กันไมทํา เชน บริษัทยอยขายสินคาในราคาทุนใหแกบริษัทใหญ ซึ่งอาจไมขายใหกับลูกคารายอื่น
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ในเงื่อนไขเดียวกัน นอกจากนี้ รายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจ            

ไมเกิดขึ้นในจํานวนเงินเดียวกันกับรายการระหวางกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

7. กําไรหรือขาดทุนและฐานะการเงินของกิจการอาจไดรับผลกระทบจากความสัมพันธกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกันแมไมมีรายการระหวางกันเกิดขึ้น การมีความสัมพันธเพียงเล็กนอยกับบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจเพียงพอที่จะสงผลกระทบตอรายการที่กิจการมีกับบุคคลหรือกิจการ

อื่นที่ไมเกี่ยวของกัน ตัวอยางเชน บริษัทยอยอาจเลิกความสัมพันธกับคูคาเมื่อบริษัทใหญซื้อ

บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งซึ่งทําธุรกิจประเภทเดียวกับคูคา กิจการหนึ่งอาจระงับกิจกรรมบางอยาง

เพราะไดรับอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญจากอีกกิจการหนึ่ง เชน บริษัทยอยอาจไดรับคําสั่งจากบริษัท

ใหญไมใหดําเนินการดานวิจัยและพัฒนา

8. จากเหตุผลดังกลาว ขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับรายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ยอดคงคาง

ของรายการเหลานั้น และความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน จึงมีผลกระทบตอผูใช 

งบการเงินในการประเมินการดําเนินงานของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของกิจการนั้นๆ

คํานิยาม

9.   คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน

หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้
1) มีความสัมพันธกับกิจการไมว าทางตรงหรือ

ทางออม โดยผานกิจการอื่นแหงหนึ่งหรือมากกวา
หนึ่งแหงโดยบุคคลหรือกิจการนั้น
1.1) มีอํานาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุม

โดยกิจการ หรืออยู ภายใตการควบคุม
เดียวกันกับกิจการ (ในที่นี้หมายความรวมถึง
บริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยใน
เครือเดียวกัน)

1.2) มีสวนไดเสียในกิจการซึ่งทําใหมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญตอกิจการ หรือ

1.3) มีอํานาจควบคุมรวมในกิจการ
2) เปนบริษัทรวมของกิจการ (ดูคํานิยามที่กําหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม)

3) เปนการรวมคาที่กิจการเปนผูรวมคา (ดูคํานิยาม
ที่กํ าหนดในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  31
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา)
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4) เปนผูบริหารสําคัญของกิจการ หรือของบริษัท
ใหญของกิจการ

5) เปนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดของบุคคลตาม
ขอ 1 หรือ 4

6) เปนกิจการที่บุคคลตามขอ 4 หรือ 5 มีอํานาจ
ควบคุมหรือควบคุมรวม หรือมีอิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญในการออกเสียงในกิจการนั้นๆ ทั้งนี้ไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม หรือ

7) เปนโครงการผลประโยชนตอบแทนหลังออกจาก
งานสําหรับผลประโยชนของพนักงานของกิจการ
หรือของกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายการกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน

หมายถึง การโอนทรัพยากร บริการ หรือภาระผูกพัน ระหวาง
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยไมคํานึงวาไดมี
การคิดราคาระหวางกันหรือไม

สมาชิกในครอบครัวที่
ใกลชิดของบุคคล

หมายถึง สมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดๆ ที่คาดวาอาจมี
อิทธิพลตอหรืออาจไดรับอิทธิพลจากบุคคลนั้นในการ
ทํารายการกับกิจการ ทั้งนี้สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด
ใหรวมถึง ทุกขอดังตอไปนี้
1) สามี ภรรยาและบุตรของบุคคลนั้น
2) บุตรของสามี ภรรยาของบุคคลนั้น 
3) บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้นหรือของสามี 

ภรรยาของบุคคลนั้น
คาตอบแทน หมายถึง ผลประโยชนทั้งหมดของพนักงาน (ตามคํานิยามใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของ
พนั กงาน ( เมื่ อมี การประกาศใช )) ซึ่ งรวมถึ ง
ผลประโยชนแกพนักงานตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่  2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
(เมื่อมีการประกาศใช) ผลประโยชนของพนักงาน
หมายถึงสิ่งตอบแทนทุกรูปแบบที่จายหรือคางจายจาก
กิ จการ หรือจั ดหาโดยกิ จการ หรือแทนกิจการ 
เพื่อแลกเปลี่ยนกับงานที่ทําใหแกกิจการ นอกจากนี้
ยังรวมถึงสิ่งตอบแทนที่จายแทนบริษัทใหญของกิจการ
อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการ คาตอบแทนรวมถึง
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1) ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน เชน คาจาง
เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม จํานวนที่คิดได
จากการใหลาพักประจําปและลาปวย สวนแบง
กําไรและโบนัส (หากจายภายใน 12 เดื อน
นับตั้งแตวันสิ้นงวดบัญชี) และผลประโยชน
ที่ ไม ไดรับในรูปของตัวเงิน (เชน การใหการ
รักษาพยาบาล การจัดหาที่อยูอาศัย คาพาหนะ 
และคาสินคาหรือบริการที่ใหเปลาหรือไดรับการ
อุดหนุ นโดยกิ จการ) สํ าหรั บพนั กงานที่ ยั ง
ปฏิบัติงานอยูกับกิจการ

2) ผลประโยชนหลังออกจากงาน เชน บํานาญ 
ผลประโยชนอื่นเมื่อเกษียณอายุ เบี้ยประกันชีวิต
และคารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน 

3) ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ ของพนักงานรวมถึง
ผลตอบแทนในรูปการลางานสําหรับพนักงานที่
ทํางานใหกับกิจการเปนเวลานาน การลาเพื่อ
เพิ่มพูนความรูที่นายจางยังคงจายผลตอบแทน
ใหอยู ผลประโยชนจากการทํางานครบรอบ (เชน 
ทุกๆ 25 หรือ 50 ป) หรือผลประโยชนการ
ใหบริการที่ยาวนานอื่นๆ ผลประโยชนที่เกี่ยวของ
กับความทุพพลภาพระยะยาว นอกจากนี้ยังรวมสวน
แบงกําไร โบนัส และคาตอบแทนที่จะจายในภาย
หนาดวย ซึ่งไมไดเปนการจายภายใน 12 เดือน
หลังวันสิ้นงวด

4) ผลประโยชนเมื่อถูกเลิกจาง
5) ผลประโยชนของพนักงานที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการ
ดําเนินงานของกิจการเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจาก
กิจกรรมตางๆ ของกิจการนั้น

การควบคุมรวม หมายถึง การมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
ตามที่ตกลงไวในสัญญา

ผูบริหารสําคัญ หมายถึง บุคคลที่มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการ
วางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการ 
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ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ
กิจการ (ไมวาจะทําหนาที่ในระดับบริหารหรือไม)

อิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญ

หมายถึง อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ 
แตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว การมี
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญอาจไดมาจากการเปนผูถือหุน
จากขอกําหนดของกฎหมาย หรือจากขอตกลง
ในสัญญา

10. ในการพิจารณาความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ใหพิจารณาจากเนื้อหาของ

ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย

11. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ลักษณะดังตอไปนี้ อาจไมถือวาเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

11.1 กิจการสองกิจการมีเพียงกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือผูบริหารสําคัญคนใดคนหนึ่ง

รวมกัน แตความสัมพันธดังกลาวตองไมเขาลักษณะบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่

กลาวในขอ 4 และ 6 ของคํานิยามบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในยอหนาที่ 9

11.2 ผูรวมคาสองรายมีเพียงการควบคุมรวมกันในการรวมคา

11.3 กิจการเพียงแคมีความสัมพันธในการทําธุรกิจตามปกติกับกิจการดังตอไปนี้ (แมวา

ความสัมพันธดังกลาวอาจกระทบตอความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของ

กิจการ หรืออาจทําใหสามารถเขามามีสวนเขารวมในกระบวนการตัดสินใจของกิจการก็ตาม)
11.3.1 ผูใหการสนับสนุนทางการเงิน

11.3.2 สหภาพการคา

11.3.3 กิจการสาธารณูปโภค

11.3.4 สวนงานและองคกรของรัฐ

11.4 ลูกคา ผูขาย เจาของสิทธิทางการคา ผูจัดจําหนาย หรือตัวแทนโดยทั่วไป ที่กิจการมี

รายการคาดวยในปริมาณที่มีนัยสําคัญ อันเปนเพียงการพึ่งพาตอกันทางเศรษฐกิจ

การเปดเผยขอมูล
12. กิจการตองเปดเผยความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอยในทุกกรณี ไมวาจะมี

รายการระหวางกันหรือไม กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญ และบุคคลหรือกิจการ
ที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการหากมิไดเปนบริษัทใหญ และหากบริษัทใหญและบุคคลหรือ
กิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการไมไดจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชน
กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับกิจการมากที่สุด ซึ่งมีการจัดทํา
งบการเงินเพื่อเสนอตอสาธารณชนดวย
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13. กิจการตองเปดเผยความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในทุกกรณีที่มีการควบคุม

เกิดขึ้น ไมวาจะมีรายการระหวางกันหรือไม ทั้งนี้เพื่อใหผูใชงบการเงินไดเขาใจถึงผลกระทบที่มี

ตอกิจการอันเปนผลมาจากการมีความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

14. การเปดเผยความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนการ

เปดเผยเพิ่มเติมจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552 ) เรื่อง งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนใน

บริษัทรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 

โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวกําหนดใหมีรายละเอียดและคําอธิบายเกี่ยวกับเงินลงทุนใน

บริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคาที่อยูภายใตการควบคุมรวมของกิจการที่มีนัยสําคัญ

15. ในกรณีที่บริษัทใหญและบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการไมไดจัดทํางบการเงิน

เพื่อเสนอตอสาธารณชน กิจการตองเปดเผยชื่อของบริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับกิจการ

มากที่สุด ซึ่งมีการจัดทํางบการเงินรวมเพื่อเสนอตอสาธารณชน บริษัทใหญที่อยูในลําดับใกลกับ

กิจการมากที่สุด หมายถึง บริษัทใหญที่อยูในลําดับถัดจากบริษัทใหญที่ถือหุนในกิจการโดยตรง 

ซึ่งเปนบริษัทแรกที่มีการจัดทํางบการเงินรวมเพื่อนําเสนอสาธารณชน

16. กิจการตองเปดเผยจํานวนคาตอบแทนที่จายใหแกผูบริหารสําคัญของกิจการเปนยอดรวม
และแยกประเภทดังตอไปนี้
16.1 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
16.2 ผลประโยชนหลังออกจากงาน
16.3 ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ
16.4 ผลประโยชนเมื่อถูกเลิกจางงาน
16.5 ผลประโยชนของพนักงานที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ

17. ในกรณีที่กิจการมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน กิจการตองเปดเผยลักษณะ
ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับรายการและยอดคง
คางของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ที่จําเปนในการทําความเขาใจถึง
ผลกระทบจากความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่อาจมีตองบการเงิน ขอกําหนด
ในการเปดเผยนี้เปนรายการที่เพิ่มขึ้นจากขอกําหนดในยอหนาที่ 16 ซึ่งกําหนดใหเปดเผย
คาตอบแทนของผูบริหารสําคัญ โดยกิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้เปนอยางนอย
17.1 จํานวนเงินของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
17.2 จํานวนเงินของยอดคงคาง และ

17.2.1 ขอกําหนด เงื่อนไข หลักประกัน (ถามี) และลักษณะของสิ่งตอบแทนที่จะ
ใชในการชําระยอดคงคางดังกลาว และ

17.2.2 รายละเอียดของการค้ําประกันที่ใหหรือไดรับ
17.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของยอดคงคาง
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17.4 หนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางงวดที่เกิดขึ้นจากบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน

18. ในการเปดเผยขอมูลตามยอหนาที่ 17 กิจการตองเปดเผยขอมูลแยกจากกันตามแตละ
ประเภทดังตอไปนี้
18.1 บริษัทใหญ
18.2 กิจการอื่นที่มีการควบคุมรวมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการ
18.3 บริษัทยอย
18.4 บริษัทรวม
18.5 การรวมคาที่กิจการเปนผูรวมคา
18.6 ผูบริหารสําคัญของกิจการหรือของบริษัทใหญ และ
18.7 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอื่นๆ

19. การจัดประเภทลูกหนี้และเจาหนี้ที่เปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในแตละประเภทตามที่ระบุ

ในยอหนาที่ 18 นั้น เปนขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลที่เพิ่มเติมจากที่กําหนดในมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน สําหรับขอมูลที่ตองแสดงในงบ

แสดงฐานะการเงินหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดประเภทดังกลาวจะชวยใหการ

วิเคราะหเกี่ยวกับยอดคงคางและรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันทําไดอยางครบถวน

ยิ่งขึ้น

20. ตัวอยางของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่กิจการตองเปดเผย

20.1 การซื้อหรือขายสินคา (ไมวาจะเปนสินคาสําเร็จรูปหรือไม)
20.2 การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพยหรือสินทรัพยอื่น

20.3 การใหหรือรับบริการ

20.4 การมีสัญญาเชาระยะยาวหรือใหเชา

20.5 การโอนหรือรับโอนงานวิจัยและพัฒนา

20.6 รายการโอนหรือรับโอนสิทธิที่เกิดขึ้นภายใตสัญญาการใหหรือใชสิทธิ

20.7 รายการโอนหรือรับโอนที่เกิดขึ้นภายใตขอตกลงการจัดการทางการเงิน (รวมถึงการกูยืม

และการระดมทุนจากผูถือหุนที่ทําในรูปของเงินสดหรือในรูปแบบอื่น)
20.8 การค้ําประกันหรือการใชหลักประกัน

20.9 การชําระหนี้สินแทนกิจการหรือการที่กิจการชําระหนี้สินแทนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

การที่บริษัทใหญหรือบริษัทยอยที่มีสวนรวมในโครงการผลประโยชน ซึ่งทําใหมีความเสี่ยงรวมกัน

ในกลุมกิจการถือเปนรายการระหวางกิจการและบุคคลที่ เกี่ยวของกัน (ดูยอหนาที่  34 ข

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช))
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21. การเปดเผยวารายการกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวของกันเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา

เชนเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน จะทําไดก็ตอเมื่อกิจการ

สามารถพิสูจนไดวารายการที่เกิดขึ้นเปนไปตามเงื่อนไขที่ไดเปดเผยไว

22. กิจการอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันโดยรวมรายการที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันไวดวยกัน เวนแตการแยกเปดเผยขอมูลดังกลาวจําเปนตอการทําความเขาใจถึง
ผลกระทบของรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีตองบการเงินของกิจการ

วันถือปฏิบัติ
23. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการนํา

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 

2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

23ก. กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดใหมในยอหนาที่ 20 กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป หากกิจการถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช) กอนวันถือปฏิบัติ กิจการตอง

นําขอกําหนดใหมในยอหนาที่ 20 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปปฏิบัติในชวงเวลาดังกลาวดวย 

24.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

ฉบับที่  27 เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ  พ.ศ.2552 ซึ่ ง เปนการแก ไข

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
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชฉีบับเดิม 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

ฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับงวดปรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มกอนวันที่  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

ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของกลุมกิจการที่อยูในการควบคุม 

มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ เชื่อถือได และสามารถเปรียบเทียบกันไดดียิ่งขึ้น 

โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดระบุถึงเรื่องดังตอไปนี้

1. สถานการณที่กิจการตองจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของกิจการอื่น (บริษัทยอย)

2. การบัญชีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสัดสวนความเปนเจาของในบริษัทยอย

3. การบัญชีเมื่อสูญเสียอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย 

4. ขอมูลที่กิจการตองเปดเผยเพื่อทํ าใหผู 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 ของกิจการนั้น

กลุมกิจการ หมายถึง  บริษัทใหญและบริษัทยอยทุกบริษัทของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

หมายถึง สวนไดเสียในบริษัทยอยที่ไมไดเปนของบริษัทใหญ
ทั้งโดยทางตรงและทางออม 

บริษัทใหญ หมายถึง กิจการซึ่งมีบริษัทยอยอยางนอยหนึ่งแหง
งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง      งบการเงินที่นําเสนอโดยบริษัทใหญ หรือโดยผูลงทุน

ในบริษัทรวม หรือโดยผูรวมคาในกิจการที่ควบคุม
รวมกัน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามเกณฑสวนไดเสีย
ทางตรงในสวนของเจาของ มิใชตามเกณฑของ
ผลการดํ า เนินงานที่ เ กิดขึ้นและสินทรัพยสุทธิ
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 หากเปนไปตามลักษณะที่กําหนดทุกขอดังนี้

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. ในการประเมินวาสิทธิในการออกเสียงที่ เปนไปไดนําไปสูอํานาจในการควบคุมของกิจการ

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 

เนื่องจากขอมูลที่แสดงในงบการเงินรวมที่รวมบริษัทยอยและขอมูลเพิ่มเติมที่ เปดเผยใน 

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 ระบุกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมที่ เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

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

การดอยคาซึ่งตองรับรู ในงบการเงินรวม 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

ตองรับรูผลแตกตางที่ เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

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

การตีราคาสินทรัพยที่ เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นถูกโอนโดยตรงไปยังกําไรสะสม

เมื่อมีการจําหนายสินทรัพยที่เกี่ยวของ กรณีนี้ ใหบริษัทใหญโอนสวนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยดังกลาวโดยตรงไปยังกําไรสะสมเมื่อบริษัทใหญสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอย 

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
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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



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) หนา 14/23

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 ริ่มกอนวันที่ 

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

ที่ เริ่มในหรือหลังวันที่  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 หรือหลังวันที่ 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  

แนวทางปฏบิัตินี้ใชประกอบแตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 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 าของในปจจุบันมาจากรายการที่ทํ าใหกิจการ

เขาถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับความเปนเจาของ ในสถานการณดังกลาวสัดสวนที่

ใชในการปนสวนใหคํานึงถึงการใชสิทธิในทายสุดของสิทธิในการออกเสียงที่ เปนไปไดหรือ

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 ยังมีสิทธิซื้อหุนที่สามารถใชสิทธิเมื่อใดก็ไดในมูลคายุติธรรม

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
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

เงินลงทุนในบริษัทรวม

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม พ.ศ.2552 ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ( IAS No. 28 Investments in 
Associates (Bound Volume 2009))
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สารบัญ

ยอหนาที่

บทนํา บทนํา 1- บทนํา 15
ขอบเขต 1
คํานิยาม 2-12
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ 6-10
วิธีสวนไดเสีย 11-12
การนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ 13-34
ผลขาดทุนจากการดอยคา 31-34
งบการเงินเฉพาะกิจการ 35-36
การเปดเผยขอมูล 37-40
วันถือปฏิบัติ 41-41ค
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชฉีบับเดิม 42-43
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 43 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดให

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม ใชแทน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม โดยให

ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 

ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ 

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
บทนํา 2. การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนการดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนาและปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชีใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ

บทนํา 3. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีไดดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม โดยมีวัตถุประสงคหลักในการกําหนดวิธีการ

บันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย และวิธีการบัญชีสําหรับสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม

ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยไมไดมีการพิจารณาทบทวนแนวคิดพื้นฐาน

ของการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนด

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เดิมแตอยางใด  

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
บทนํา 4. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เดิม สรุปไดดังนี้

ขอบเขต

บทนํา 5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทรวม หรือสวนไดเสียของผูรวมคา

ในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ซึ่งถือโดยกิจการรวมลงทุน (a venture capital organization) 

กองทุนรวม (mutual fund) หนวยลงทุน (unit trust) หรือกิจการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

เมื่อผูลงทุนจัดประเภทเงินลงทุนนั้นเปนหลักทรัพยเพื่อคาและถือปฏิบัติตามที่กําหนด

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช) กิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนดังกลาวดวยมูลคายุติธรรมซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
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บทนํา 6. นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดขอยกเวนในการนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ 

ซึ่งคลายคลึงกับขอยกเวนในกรณีที่บริษัทใหญไมตองจัดทํางบการเงินรวม ขอยกเวนนี้รวมถึง

กรณีที่ผูลงทุนซึ่งเปนบริษัทใหญไดรับยกเวนไมตองจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยอหนาที่ 13.2) และกรณีที่ผูลงทุนซึ่งแมมิใชบริษัทใหญ ก็สามารถพิจารณาเงื่อนไขที่ไดรับ

ยกเวนเชนเดียวกับกรณีของบริษัทใหญ (ยอหนาที่ 13.3)

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ

สิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได

บทนํา 7. ในการประเมินวากิจการมีอํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย

ทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุนหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงสิทธิ

ในการออกเสียงที่เปนไปได ณ ปจจุบันที่กิจการถืออยู และผลกระทบจากการใชสิทธิหรือ

แปลงสภาพสิทธิ

วิธีสวนไดเสีย
บทนํา 8. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองใชวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับบัญชีเงินลงทุน

ในบริษัทรวมซึ่งผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยใชวิธีสวนไดเสียไมวาผูลงทุนนั้นจะมี

เงินลงทุนในบริษัทยอยและมีการจัดทํางบการเงินรวมดวยหรือไม อยางไรก็ตาม ผูลงทุนไม

นําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติหากผูลงทุนนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งจัดทําตามขอกําหนด

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ขอยกเวนในการนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ

บทนํา 9. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมกําหนดใหกิจการตองนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ เมื่อกิจการ

ไดเงินลงทุนในบริษัทรวมมาและถือไว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะจําหนายออกไปภายใน

ระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแตวันที่ไดมา ทั้งนี้ ตองมีหลักฐานแสดงวากิจการซื้อเงินลงทุนไว

โดยตั้งใจวาจะจําหนายออกไปและฝายบริหารของกิจการอยูระหวางการติดตอหาผูซื้อ

อยางจริงจัง นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชคําวา “ภายในระยะเวลา 12 เดือน” 

แทนคําวา “ในอนาคตอันใกล” ทั้งนี้ หากกิจการไมสามารถจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม

ออกไปภายในระยะเวลา 12 เดือน กิจการตองใชวิธีสวนไดเสียนับตั้งแตวันที่ไดมาซึ่ง

เงินลงทุนในบริษัทรวมนั้น เวนแตจะเขาเหตุการณที่กําหนดไวเปนการเฉพาะ

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหผูลงทุนซึ่งยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอ

บริษัทรวมไมนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ โดยใหเหตุผลวาบริษัทรวมนั้นดําเนินงานภายใต

ขอจํากัดที่เขมงวดเปนระยะเวลานานซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ทําใหบริษัทรวม
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ดอยความสามารถในการโอนเงินใหแกผูลงทุน การยกเลิกการนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ

จะกระทําไดก็ตอเมื่อผูลงทุนไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอกิจการที่ถูกลงทุนเทานั้น

การตัดบัญชีกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากรายการบัญชีกับบริษัทรวม

บทนํา 11. ผูลงทุนตองตัดบัญชีกําไรและขาดทุนซึ่งเปนผลมาจากรายการบัญชีจากบริษัทรวมไปยัง

ผูลงทุน (upstream) และรายการบัญชีจากผูลงทุนไปยังบริษัทรวม (downstream) เทาที่

ผูลงทุนมีสวนไดเสียในบริษัทรวมนั้น 

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีแตกตางกัน

บทนํา 12. งบการเงินของบริษัทรวมซึ่งผูลงทุนนํามาใชในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนดวยวิธีสวนไดเสีย

อาจมีวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกตางจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของผูลงทุนได 

โดยชวงเวลาที่แตกตางกันนั้นตองไมเกินกวา 3 เดือน

นโยบายการบัญชีที่เหมือนกัน

บทนํา 13. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหผูลงทุนตองปรับปรุงงบการเงินของบริษัทรวม

อยางเหมาะสมเพื่อใหใชนโยบายการบัญชีเดียวกับผูลงทุนสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกัน

และเหตุการณอื่นในสถานการณที่คลายคลึงกัน

การรับรูผลขาดทุน

บทนํา 14. ในการรับรูสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมที่เปนสวนของผูลงทุน ผูลงทุนตองพิจารณามูลคา

ตามบัญชีของเงินลงทุนในสวนของเจาของในบริษัทรวมและสวนไดเสียระยะยาวอื่นใน

บริษัทรวมที่ผูลงทุนถืออยู

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บทนํา 15. ขอกําหนดในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการของผูลงทุนนั้นใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

ขอบเขต
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม ยกเวน

เงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งถือโดย
1.1 กิจการรวมลงทุน (venture capital organisations) หรือ
1.2 กองทุนรวม (mutual fund) หนวยลงทุน (unit trust) และกิจการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

รวมถึงกองทุนประกันภัยซึ่งมีลักษณะของเงินลงทุน (investment-linked insurance 
funds)

ซึ่งผูลงทุนรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน หรือจัดประเภทเงินลงทุน
เปนหลักทรัพยเพื่อคา และถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและ
การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) เงินลงทุนตองวัดดวยมูลคา
ยุติธรรมตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคา
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) และรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม
ในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้  กิจการที่ถือเงินลงทุนดังกลาว
ตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดในยอหนาที่ 37.6 

คํานิยาม
2. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

บริษัทรวม หมายถึง กิจการซึ่งรวมถึงกิจการที่ไมไดกอตั้งในรูปบริษัท 
เชน  ห างหุ นส วนที่ อยู ภายใต อิทธิพลอย างมี
นัยสําคัญของผูลงทุนและไมถือเปนบริษัทยอยหรือ
สวนไดเสียในการรวมคา

งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินของกลุมกิจการที่นําเสนอเสมือนวาเปน
งบการเงินของหนวยงานทางเศรษฐกิจหนวยงานเดียว 

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและ
การดําเนินงานของกิจการ เพื่อใหไดรับประโยชน
จากกิจกรรมตางๆ ของกิจการนั้น

วิธีสวนไดเสีย หมายถึง วิธีการบัญชีซึ่งรับรูเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยราคา
ทุนและปรับปรุงดวยการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น
ภายหลังการลงทุนตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสิทธิใน
สินทรัพยสุทธิของกิจการที่ถูกลงทุน กําไรหรือ
ขาดทุนของผูลงทุนรวมถึงสวนแบงในผลกําไรหรือ
ขาดทุนของกิจการที่ถูกลงทุน
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การควบคุมรวม หมายถึง การมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
ตามที่ตกลงไวในสัญญา และการควบคุมรวมดํารง
อยูตอเมื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธทางการเงิน
และการดําเนินงานของกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตอง
ไดรับความเห็นชอบเปนเอกฉันทจากผูรวมคา
ซึ่งมีสวนรวมในการควบคุม

งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง งบการเงินที่นําเสนอโดยบริษัทใหญ หรือโดยผูลงทุน
ในบริษัทรวม หรือโดยผูรวมคาในกิจการที่ควบคุม
รวมกัน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามเกณฑสวนไดเสีย
ทางตรงในสวนของเจาของ มิใชตามเกณฑของ
ผลการดําเนินงานที่ เกิดขึ้นและสินทรัพยสุทธิ
ของกิจการที่ถูกลงทุน

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ หมายถึง อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ
กิจการที่ถูกลงทุน แตไมถึงระดับที่จะควบคุมหรือ
ควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว

บริษัทยอย หมายถึง กิจการซึ่งรวมถึงกิจการที่ไมไดกอตั้งในรูปบริษัท 
เชน หางหุนสวนซึ่งอยูภายใตการควบคุมของ
กิจการอื่น (บริษัทใหญ)

3. งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียไมถือเปนงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมทั้งไมใช

งบการเงินของกิจการซึ่งไมมีบริษัทยอย บริษัทรวม หรือสวนไดเสียในการรวมคาของผูรวมคา

4. งบการเงินเฉพาะกิจการเปนงบการเงินที่นําเสนอเพิ่มเติมจากงบการเงินรวม เพิ่มเติมจาก

งบการเงินที่บันทึกบัญชีเงินลงทุนโดยใชวิธีสวนไดเสีย หรือเพิ่มเติมจากงบการเงินที่บันทึกบัญชี

สวนไดเสียในกิจการรวมคาของผูรวมคาโดยใชวิธีรวมตามสัดสวน กิจการตองจัดทํางบการเงิน

เฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ

5. กิจการซึ่งไดรับยกเวนไมตองจัดทํางบการเงินรวมตามขอกําหนดในยอหนาที่ 10 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ

ไมตองจัดทํางบการเงินรวมตามวิธีรวมตามสัดสวนตามขอกําหนดในยอหนาที่ 2 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา หรือไมตองนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ

ตามขอกําหนดในยอหนาที่ 13.3 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อาจนําเสนองบการเงินเฉพาะ

กิจการเพียงอยางเดียว
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อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
6. หากผูลงทุนมีอํานาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางออม (เชน โดยผานบริษัทยอย)

ในกิจการที่ไปลงทุนอยางนอยรอยละ 20 ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมี

นัยสําคัญตอกิจการที่ไปลงทุน นอกจากผูลงทุนมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาอิทธิพลนั้น

ไมเกิดขึ้น ในทางกลับกันหากผูลงทุนมีอํานาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางออม 

(เชน โดยผานบริษัทยอย)ในกิจการที่ถูกลงทุนนอยกวารอยละ 20 ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูลงทุน

ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญนอกจากจะมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาผูลงทุนมีอิทธิพล

อยางมีนัยสําคัญตอกิจการที่ถูกลงทุนนั้น การที่ผูลงทุนรายอื่นถือหุนในกิจการที่ถูกลงทุนเปน

จํานวนมากหรือเปนสวนใหญไมไดหมายความวาผูลงทุนจะไมสามารถมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ

ในกิจการที่ถูกลงทุนได

7. หลักฐานตอไปนี้ทางใดทางหนึ่งหรือมากกวาเปนตัวอยางที่แสดงวาผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ

7.1 การมีตัวแทนอยูในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผูบริหารอื่นที่มีอํานาจเทียบเทา

คณะกรรมการบริษัทของกิจการที่ถูกลงทุน

7.2 การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเงินปนผล

หรือการแบงปนสวนทุนดวยวิธีอื่น

7.3 มีรายการระหวางผูลงทุนกับกิจการที่ถูกลงทุนอยางเปนสาระสําคัญ

7.4 มีการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ระดับผูบริหาร 

7.5 มีการใหขอมูลทางเทคนิคที่สําคัญในการดําเนินงาน

8. กิจการอาจเปนเจาของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (share warrants) สิทธิการซื้อหุน (share 
call options) ตราสารหนี้หรือตราสารทุน ซึ่งสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือตราสารอื่น

ที่มีลักษณะใกลเคียงกันที่มีความเปนไปไดในการใชสิทธิหรือการแปลงสภาพ ซึ่งหากกิจการ

เลือกใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารดังกลาวแลว กิจการจะมีอํานาจในการออกเสียงตอนโยบาย

ทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการอื่นมากขึ้น หรือในทํานองเดียวกันเปนการลดอํานาจ

ในการออกเสียงดังกลาวของบุคคลอื่น (เชน สิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได) ในการประเมินวา

กิจการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอกิจการที่ถูกลงทุนหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงการมีอยูและ

ผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่สามารถเปนไปไดที่กิจการสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพ

ตราสารนั้นในปจจุบัน รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดซึ่งกิจการอื่นถืออยูดวย ตัวอยางสิทธิ

ในการออกเสียงที่เปนไปไดที่ไมสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารไดในปจจุบัน ไดแก 

ในกรณีที่ตราสารนั้นยังไมสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพไดจนกวาจะถึงวันที่ที่กําหนดในอนาคต

หรือจนกวาจะเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตามที่กําหนดไวในอนาคต

9. ในการประเมินวาสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได นําไปสูการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอกิจการ

ที่ถูกลงทุนหรือไมนั้น กิจการตองพิจารณาขอเท็จจริงและกรณีแวดลอมที่มีอยูทั้งหมด (รวมถึง

เงื่อนไขของการใชสิทธิในการออกเสียงที่สามารถเปนไปไดและขอกําหนดอื่นตามสัญญาไมวาเปน

การพิจารณารายสัญญาหรือทุกสัญญารวมกัน) ซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงที่สามารถ
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เปนไปได ทั้งนี้ยกเวนขอพิจารณาในเรื่องความตั้งใจของผูบริหารและความสามารถทางการเงิน

ของกิจการในการใชสิทธิหรือการแปลงสภาพตราสาร

10. กิจการสูญเสียการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการที่ถูกลงทุนเมื่อกิจการสูญเสียอํานาจใน

การเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการที่

ถูกลงทุน การสูญเสียการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญสามารถเกิดขึ้นไดไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

ในระดับของการถือครองหุนในกิจการที่ไปลงทุนหรือไม  ตัวอยางที่อาจเกิดขึ้นไดแก กรณีที่บริษัท

รวมอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาล ศาล ผูดําเนินการตามแผนฟนฟู หรือหนวยงานกํากับดูแล 

รวมทั้งกรณีที่เกิดจากผลของขอตกลงตามสัญญา

วิธีสวนไดเสีย
11. ตามวิธีสวนไดเสีย ผูลงทุนตองรับรูรายการเงินลงทุนในบริษัทรวมเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน มูลคา

ตามบัญชีของเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ถูกลงทุน

ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ไดมาซึ่งเงินลงทุนตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสวนไดเสียอยู โดยผูลงทุนตองรับรู

สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ถูกลงทุนตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสวนไดเสียในกําไร

หรือขาดทุนของผูลงทุน สวนทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับจากกิจการที่ถูกลงทุนตองนําไปหักจาก

มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น นอกจากนี้ ผูลงทุนตองปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนไป

ตามสัดสวนของ ผูลงทุนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของกิจการที่ถูกลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 

เชน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตีราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม และการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดจากผลตางอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงคางบการเงิน ผูลงทุนตองรับรูการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสวนไดเสียในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผูลงทุน (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน)

12. ถึงแมผูลงทุนจะถือครองสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได การพิจารณาสวนแบงกําไรหรือขาดทุน

ของกิจการที่ถูกลงทุนและสวนแบงในการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของของกิจการที่ไปลงทุนให

พิจารณาตามสัดสวนของสวนไดเสียในความเปนเจาของที่มีอยูในปจจุบัน โดยไมตองสะทอน

ผลกระทบจากความเปนไปไดในการใชสิทธิหรือแปลงสภาพของสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได

การนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ
13. ผูลงทุนตองบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมโดยใชวิธีสวนไดเสียในทุกกรณี ยกเวนเมื่อ

13.1 เงินลงทุนดังกลาวถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่ถือไวเพื่อขายตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

13.2 เปนไปตามขอยกเวนที่กําหนดในยอหนาที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งอนุญาต
ใหบริษัทใหญที่มีเงินลงทุนในบริษัทรวมไมตองนําเสนองบการเงินรวม หรือ
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13.3 เมื่อมีลักษณะตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้
13.3.1 ผูลงทุนมีฐานะเปนบริษัทยอยซึ่งถูกกิจการอื่นควบคุมอยูทั้งหมด หรือ

บางสวน โดยที่ผูถือหุนอื่นของกิจการรวมทั้งผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียง
ไดรับทราบและไมคัดคานในการที่ผูลงทุนจะไมนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ

13.3.2 ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของผูลงทุนไมมีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ 
(ไมวาจะเปนตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศ หรือการซื้อขาย
นอกตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตลาดในทองถิ่นและในภูมิภาค)

13.3.3 ผูลงทุนไมไดนําสงหรืออยูในกระบวนการของการนําสงงบการเงินของกิจการ
ใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยหรือหนวยงานกํากับดูแลอื่น
เพื่อวัตถุประสงคในการออกขายตราสารใดๆ ในตลาดสาธารณะ และ

13.3.4 บริษัทใหญในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญในระหวางกลางของผูลงทุนได
จัดทํางบการเงินรวมเผยแพรเพื่อประโยชนตอสาธารณะซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

14. เงินลงทุนตามที่อธิบายไวในยอหนาที่ 13.1 ตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวเพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก 

15. หากเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งเดิมเคยจัดประเภทเปนถือไวเพื่อขายไมเขาเกณฑตามที่เคย

จัดประเภทไวแลว กิจการตองนําวิธีสวนไดเสียมาถือปฏิบัติ และปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับ

ชวงระยะเวลานับตั้งแตวันที่มีการจัดประเภทเงินลงทุนนั้นเปนถือไวเพื่อขาย

16. (ยอหนานี้ไมใช)

17. เมื่อผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทรวมถือไดวาผูลงทุนมีสวนไดเสียในผล

การดําเนินงานของบริษัทรวมซึ่งสะทอนอยูในรูปของผลตอบแทนจากเงินลงทุน ดังนั้นการรับรู

รายไดตามเกณฑเงินปนผลที่ไดรับอาจไมใชการวัดมูลคาผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับจากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมอยางเหมาะสมเนื่องจากเงินปนผลที่ไดรับอาจไมสัมพันธกับผลการดําเนินงาน

ของบริษัทรวม ใหผูลงทุนบันทึกสวนไดเสียดังกลาวโดยขยายขอบเขตของงบการเงินใหรวม

สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมนั้นตามสวนที่เปนของผูลงทุน ในสถานการณดังกลาว

วิธีสวนไดเสียจัดเปนวิธีการรายงานที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนมากขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพยสุทธิ

และกําไรหรือขาดทุนที่เปนสวนของผูลงทุน

18. ผูลงทุนตองเลิกใชวิธีสวนไดเสียนับตั้งแตวันที่ผูลงทุนไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอบริษัท
รวม และบริษัทรวมนั้นไมไดกลายเปนบริษัทยอยหรือกิจการรวมคาตามคํานิยามที่กําหนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา ผูลงทุน
ตองนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน 
(เมื่อมีการประกาศใช) มาถือปฏิบัติกับเงินลงทุนดังกลาวนับตั้งแตวันที่ผูลงทุนสูญเสีย
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การมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ ผูลงทุนตองวัดมูลคาเงินลงทุนที่คงเหลืออยูในบริษัทรวมดวย
มูลคายุติธรรม และตองรับรูผลตางระหวางมูลคาตอไปนี้ในกําไรหรือขาดทุน
18.1 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่คงเหลืออยู และเงินที่ไดรับจากการขายสวนของเงิน

ลงทุนในบริษัทรวม และ
18.2 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันที่สูญเสียการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ

19. เมื่อเงินลงทุนสิ้นสุดสภาพการเปนบริษัทรวมและถูกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 
เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) มูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุน ณ วันที่สิ้นสุดการเปนบริษัทรวมถือเปนมูลคายุติธรรมเริ่มแรกของสินทรัพย
ทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)

19ก. หากผูลงทุนสูญเสียการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในบริษัทรวม ผูลงทุนตองบันทึกบัญชีสําหรับ

ทุกจํานวนที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกี่ยวกับบริษัทรวมนั้นๆ เสมือนวาบริษัทรวม

ไดทําการขายสินทรัพย หรือหนี้สินที่เกี่ยวของนั้นออกไป หากผลกําไรหรือผลขาดทุนที่เคยรับรู

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นถูกจัดประเภทใหมเปนกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายสินทรัพยและ

หนี้สินที่เกี่ยวของแลว ผูลงทุนตองจัดประเภทผลกําไรหรือผลขาดทุนที่รับรูในสวนของผูถือหุน

ใหมใหอยูในกําไรหรือขาดทุน (เปนการจัดประเภทรายการบัญชีใหม) เมื่อผูลงทุนสูญเสียการ

มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในบริษัทรวมเชนกัน ตัวอยางเชน หากบริษัทรวมมีสินทรัพยทางการเงิน

ประเภทเผื่อขาย และผูลงทุนสูญเสียการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในบริษัทรวมดังกลาว ผูลงทุน

ตองจัดประเภทผลกําไรหรือผลขาดทุนที่เกี่ยวกับสินทรัพยดังกลาวที่เคยรับรูในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นใหมโดยบันทึกไปยังกําไรหรือขาดทุน แตถาสวนไดเสียในบริษัทรวมนั้นลดลง 

โดยที่การลงทุนดังกลาวยังคงมีสภาพเปนบริษัทรวมอยู  ผูลงทุนตองจัดประเภทผลกําไรหรือ

ขาดทุนเฉพาะสัดสวนที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใหอยูในกําไรหรือขาดทุน

20. ขั้นตอนสวนใหญในการนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติคลายกับขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวม

ซึ่งกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ กิจการตองนําแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติทางการบัญชี

สําหรับการไดมาซึ่งบริษัทยอยมาปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับการไดมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทรวมดวย

21. ในการพิจารณาสวนแบงในบริษัทรวมของกลุมกิจการ ตองพิจารณาถึงการถือเงินลงทุนทั้งหมด

ในบริษัทรวม โดยบริษัทใหญและบริษัทยอยของบริษัทใหญนั้น โดยไมคํานึงถึงการถือเงินลงทุน

โดยบริษัทรวมอื่นหรือกิจการรวมคาของกลุมกิจการ และในกรณีที่บริษัทรวมนั้นมีบริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา กําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิที่จะใชในการนําวิธีสวนไดเสีย

มาปฏิบัติ ไดแก รายการดังกลาวซึ่งรับรูในงบการเงินของบริษัทรวม (รวมทั้งสวนแบงกําไรหรือ

ขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทรวมและกิจการรวมคาของบริษัทรวมเฉพาะสวนที่เปน

ของบริษัทรวมนั้น) หลังจากการปรับปรุงที่จําเปนเพื่อใหใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน (ดูยอหนาที่ 

26 และ 27)
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22. ผูลงทุนตองรับรูกําไรและขาดทุนซึ่งเปนผลมาจากรายการบัญชีทั้งที่เปนรายการที่เริ่มจากบริษัท

รวมไปยังผูลงทุน (Upstream) และรายการที่ เริ่มจากผูลงทุนไปยังบริษัทรวม (Downstream) 

ระหวางผูลงทุน (รวมถึงบริษัทยอยของผูลงทุนที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม) กับบริษัทรวมใน

งบการเงินของผูลงทุนเฉพาะสวนไดเสียในบริษัทรวมซึ่งไมใชของผูลงทุน รายการบัญชีระหวางกัน

ดังกลาวเปนรายการทั้งที่เริ่มจากบริษัทรวมไปยังผูลงทุน (‘Upstream’ transactions)เชน รายการ

ขายสินทรัพยของบริษัทรวมใหแกผูลงทุน และรายการที่ เริ่มจากผูลงทุนไปยังบริษัทรวม 

(‘Downstream’ transactions) เชน รายการขายสินทรัพยของผูลงทุนใหแกบริษัทรวม ผูลงทุน

ตองตัดกําไรและขาดทุนของบริษัทรวมตามสวนแบงของผูลงทุนซึ่งเปนผลมาจากรายการบัญชี

ระหวางกันดังกลาวใหหมดไป

23. ผูลงทุนตองนําวิธีสวนไดเสียมาถือปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทรวมนับตั้งแตวันที่ผูลงทุนถือวา

เงินลงทุนดังกลาวเปนบริษัทรวมของผูลงทุน ณ วันไดมาซึ่งเงินลงทุน ผูลงทุนตองรับรูผลตาง

ระหวางตนทุนของเงินลงทุนกับมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดในบริษัทรวม

เฉพาะสวนที่เปนของผูลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ดังนี้

23.1 คาความนิยมที่เกี่ยวกับบริษัทรวมใหรวมอยูในมูลคาตามบัญชีเงินลงทุน โดยไมมีการ

ตัดบัญชีคาความนิยม

23.2 สวนตางระหวางมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดในบริษัทรวมเฉพาะ

สวนที่เปนของผูลงทุนที่สูงกวาตนทุนของเงินลงทุน ใหถือเปนรายไดในการรับรูสวนแบง

กําไรหรือขาดทุนเฉพาะสวนของผูลงทุนในงวดที่มีการลงทุนในบริษัทรวม

ผูลงทุนตองปรับปรุงสวนแบงกําไรหรือขาดทุนที่ผูลงทุนมีสวนในบริษัทรวมหลังจากการลงทุน

แรกเริ่มอยางเหมาะสม ตัวอยางเชน การปรับปรุงคาเสื่อมราคาของสินทรัพยเสื่อมสภาพอิงตาม

มูลคายุติธรรมนับแตวันที่ ไดมาเปนเกณฑ ในทํานองเดียวกันการปรับปรุงสวนแบงกําไร

หรือขาดทุนในบริษัทรวมตองปรับปรุงสําหรับการดอยคาที่บริษัทรวมรับรูดวย เชน การดอยคา

ของคาความนิยมหรือการดอยคาในที่ดิน อาคารและอุปกรณ

24. ในการนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ ผูลงทุนตองใชงบการเงินลาสุดของบริษัทรวม หากวัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงานของผูลงทุนและบริษัทรวมแตกตางกัน ใหบริษัทรวมจัดทํา
งบการเงินใหมีวันที่เดียวกับวันที่ในงบการเงินของผูลงทุนเพื่อการใชประโยชนของผูลงทุน 
เวนแตจะไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ

25. เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 24 หากงบการเงินของบริษัทรวมที่นํามาใชในการ
นําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติมีวันที่แตกตางจากวันที่ในงบการเงินของผูลงทุน ผูลงทุนตอง
ปรับปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานของบริษัทรวมกับวันที่ในงบการเงินของผูลงทุน อยางไรก็ตาม
งบการเงินของบริษัทรวมและผูลงทุนอาจมีวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกตางกันไดไมเกิน
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กวา 3 เดือน ทั้งนี้ ชวงระยะเวลาของงวดการรายงานและความแตกตางของวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานจะตองเหมือนกันในทุกๆ งวดที่รายงาน

26. ผูลงทุนตองจัดทํางบการเงินโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกัน
และเหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึงกัน

27. หากบริษัทรวมใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางจากนโยบายการบัญชีของผูลงทุนสําหรับรายการ

บัญชีที่ เหมือนกันและเหตุการณอื่นในสถานการณที่คลายคลึงกัน ในการนํางบการเงินของ

บริษัทรวมมาใชเพื่อปฏิบัติตามวิธีสวนไดเสียนั้นจะตองมีการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทรวม

ใหมีนโยบายการบัญชีเดียวกันกับผูลงทุน

28. หากบริษัทรวมมีหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมที่ถือโดยบุคคลหรือกิจการอื่นนอกจากผูลงทุนและ

จัดประเภทรายการหุนบุริมสิทธิเปนสวนของเจาของ ผูลงทุนตองคํานวณสวนไดเสียในกําไร

หรือขาดทุนของบริษัทรวมจากยอดคงเหลือหลังหักเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิแลว ทั้งนี้ไมวาจะ

มีการประกาศจายเงินปนผลนั้นหรือไม

29. หากสวนแบงขาดทุนของผูลงทุนในบริษัทรวมเทากับหรือสูงกวาสวนไดเสียในบริษัทรวม ผูลงทุน

ตองหยุดรับรูสวนแบงในขาดทุนที่สูงกวาสวนไดเสีย สวนไดเสียในบริษัทรวม หมายถึงมูลคา

ตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย รวมถึงสวนไดเสียระยะยาวใดๆ ซึ่ง

โดยเนื้อหาแลวถือเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของผูลงทุนในบริษัทรวม ตัวอยางเชน รายการ

จายชําระหนี้ระหวางกันซึ่งยังไมมีแผนที่จะจายชําระ หรือรายการที่ไมคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต

อันใกล ซึ่งโดยเนื้อหาแลวถือไดวาเปนสวนขยายของเงินลงทุนในบริษัทรวมของกิจการ 

รายการดังกลาวอาจหมายรวมถึงหุนบุริมสิทธิและลูกหนี้ระยะยาว หรือเงินใหกูยืมแตไมรวมถึง

ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา หรือลูกหนี้ระยะยาวใดๆ ที่มีหลักประกันเพียงพอ เชน เงินกูยืม

ที่มีหลักประกัน ทั้งนี้  ขาดทุนที่รับรูตามวิธีสวนไดเสียของผูลงทุนสวนที่ เกินกวาเงินลงทุน

ในหุนสามัญใหนําไปหักจากองคประกอบอื่นๆ ของสวนได เสียในบริษัทรวมในลําดับที่

ตรงกันขามกับการมีบุริมสิทธิประเภทตางๆ ในบริษัทรวม (กลาวคือลําดับในการไดรับ

การจายชําระคืนเมื่อมีการเลิกกิจการ)

30. เมื่อสวนไดเสียของผูลงทุนมีมูลคาลดลงเปนศูนย ผูลงทุนจะรับรูขาดทุนเพิ่มเติมเปนหนี้สินก็ตอเมื่อ

ผูลงทุนมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือตองจายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันแทนในนามบริษัทรวม 

หากในเวลาตอมาบริษัทรวมมีกําไร ผูลงทุนจะบันทึกกําไรในบริษัทรวมสวนที่เปนของผูลงทุน

ไดหลังจากที่กําไรนั้นมีจํานวนเทากับขาดทุนที่ผูลงทุนไมไดนํามารับรู

ผลขาดทุนจากการดอยคา

31. เมื่อผูลงทุนนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติและรับรูผลขาดทุนของบริษัทรวมตามขอกําหนดใน

ยอหนาที่ 29 แลว ผูลงทุนตองปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง 

การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ในการพิจารณาความจําเปน

ของการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเพิ่มเติมเมื่อคํานึงถึงเงินลงทุนสุทธิในบริษัทรวมของผูลงทุน
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32. ผูลงทุนตองนําขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคา

เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) มาปฏิบัติในการพิจารณาวาผูลงทุนจะตองรับรู

ผลขาดทุนจากการดอยคาเพิ่มเติมหรือไมโดยคํานึงถึงสวนไดเสียในบริษัทรวมของผูลงทุนซึ่งไมได

รวมเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิและมูลคาของผลขาดทุนจากการดอยคานั้น

33. เนื่องจากคาความนิยมไดรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม จึงไมไดมี

การประเมินการดอยคาของคาความนิยมแยกตางหากตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย แตใหทดสอบการดอยคาของมูลคาตามบัญชี

ของเงินลงทุนทั้งจํานวนตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

การดอยคาของสินทรัพย เสมือนเปนสินทรัพยเดียว โดยเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

(จํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคาจากการใชเทียบกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย) กับมูลคา

ตามบัญชีของเงินลงทุน หากมีขอบงชี้ที่แสดงวาเงินลงทุนอาจเกิดการดอยคาเมื่อใชขอกําหนด

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช) ผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในสถานการณเหลานั้นตองไมถูกปนสวน

ใหสินทรัพยใด ๆ ที่เปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมรวมถึงคา

ความนิยมดวย ทั้งนี้ การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองรับรูตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

ของเงินลงทุนนั้นเพิ่มขึ้นในภายหลัง การกําหนดมูลคาจากการใชของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

กิจการตองประมาณจากขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

33.1 สวนแบงของมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

จากบริษัทรวม รวมถึงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทรวมและสิ่งตอบแทน

ที่จะไดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในทายที่สุดตามสวนที่ผูลงทุนมีสวนไดเสีย หรือ

33.2 มูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากเงินปนผล

และการจําหนายเงินลงทุนในทายที่สุด

การคํานวณตามวิธีในขอ 33.1 และ 33.2 จะใหผลที่เทากันหากกิจการใชขอสมมติที่เหมาะสม

34. ผูลงทุนตองประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนสําหรับบริษัทรวมแตละบริษัท เวนแต

กรณีที่บริษัทรวมแตละบริษัทนั้นไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง

ที่เปนอิสระจากกระแสเงินสดรับจากสินทรัพยอื่นของผูลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

35. ผูลงทุนตองบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการของผูลงทุน
ตามขอกําหนดในยอหนาที่ 38-43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

36. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน

ตอสาธารณะ
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การเปดเผยขอมูล

37. ผูลงทุนตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
37.1 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งมูลคาดังกลาวเปนราคาที่เปดเผย

ตอสาธารณชน
37.2 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม ซึ่งรวมทั้งมูลคารวมของสินทรัพย หนี้สิน 

รายได และกําไรหรือขาดทุน
37.3 เหตุผลที่ผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ ทั้งที่ผูลงทุนมีอํานาจในการออกเสียงหรือ

อํานาจในการออกเสียงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางออมโดยผานบริษัทยอยอื่น
ในกิจการที่ถูกลงทุนนอยกวารอยละ 20

37.4 เหตุผลที่ผูลงทุนไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ ทั้งที่ผูลงทุนมีอํานาจในการออกเสียง
หรืออํานาจในการออกเสียงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางออมโดยผานบริษัทยอย
อื่นในกิจการที่ไปลงทุนเทากับหรือมากกวารอยละ 20

37.5 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทรวม เมื่อผูลงทุนใชงบการเงินของบริษัทรวม
นั้นในการนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติซึ่งมีวันที่ในงบการเงินหรืองวดบัญชีแตกตาง
จากวันที่ในงบการเงินของผูลงทุน รวมทั้งเหตุผลในการใชวันที่ในงบการเงินหรือ
งวดบัญชีที่แตกตางกัน

37.6 ลักษณะและขอบเขตของขอจํากัดใดๆ ที่ มีนัยสํ าคัญ (เชน ผลจากภาระผูกพันใน
การกูยืมหรือเงื่อนไขทางกฎหมาย) ตอความสามารถของบริษัทรวมในการโอนเงินทุน
ใหแกผูลงทุนไมวาจะเปนในรูปของเงินปนผล หรือการจายคืนเงินกูยืมหรือเงินทดรองจาย
ลวงหนา

37.7 สวนแบงในขาดทุนของบริษัทรวมซึ่งยังไมไดรับรู ทั้งยอดที่เกิดขึ้นสําหรับงวดบัญชีและ
ยอดสะสม ในกรณีที่ผูลงทุนหยุดรับรูขาดทุนของบริษัทรวมในสวนที่เปนของผูลงทุน

37.8 ขอเท็จจริงที่บริษัทรวมไมไดถูกบันทึกบัญชีโดยนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติตามขอกําหนด
ในยอหนาที่ 13 

37.9 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม ไมวาจะเปนขอมูลรายบริษัทหรือขอมูลของ
ทั้งกลุมบริษัท ที่ผูลงทุนไมนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ ซึ่งรวมทั้งมูลคาของสินทรัพยรวม 
หนี้สินรวม รายได และกําไรหรือขาดทุน

38. ผูลงทุนตองจัดประเภทรายการเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งใชวิธีสวนไดเสียเปนสินทรัพย
ไมหมุนเวียน นอกจากนี้ ผูลงทุนตองเปดเผยสวนแบงของผูลงทุนในกําไรหรือขาดทุน
ของบริษัทรวมและมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนรายการแยกตางหาก 
รวมทั้งเปดเผยสวนของผูลงทุนในการดําเนินงานที่ยกเลิกของบริษัทรวมเปนรายการ
แยกตางหากดวย



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) หนา 16/16

39. ผูลงทุนตองรับรูมูลคาของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ของบริษัทรวมตามที่ผูลงทุนมีสวนไดเสียเปนรายการหนึ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ของผูลงทุน

40. ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ผูลงทุนตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้
40.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทรวมในสวนที่เปนของผูลงทุน ซึ่งเกิดขึ้นรวมกันกับ 

ผูลงทุนอื่น และ
40.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากผูลงทุนมีภาระตอหนี้สินใดๆ ไมวาจะทั้งหมด

หรือในบางสวนของบริษัทรวม

วันถือปฏิบัติ
41. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ทั้งนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ 

หากกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มกอน

วันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย

41ก. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)

41ข. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)

41ค. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
42. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 

เงินลงทุนในบริษัทรวม

43. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ

ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนการแกไข

ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศที่สิ้นสุดในวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2551         
(IAS No.29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economics (Bound volume 2009))
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 41 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติใน     

การเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

ขอบเขต

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมของกิจการซึ่งใช
สกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรงเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของตน

2. ภายใตสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง การรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินใน

สกุลเงินทองถิ่นโดยไมไดมีการปรับปรุงใหมนั้นยอมไมเกิดประโยชน เงินไดสูญเสียอํานาจซื้อไป

ในอัตราที่เร็วมากจนทําใหการเปรียบเทียบจํานวนเงินจากธุรกรรมและจากเหตุการณอื่นที่เกิดขึ้น 

ณ เวลาที่แตกตางกันกอใหเกิดการหลงผิดได ถึงแมจะเกิดขึ้นภายในงวดบัญชีเดียวกันก็ตาม

3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดวา ณ ที่ระดับเงินเฟอใดจึงจะถือวาไดเกิดภาวะเงินเฟอ

รุนแรงขึ้นแลว เปนเรื่องที่กิจการตองใชดุลยพินิจวาเมื่อใดที่จําเปนตองปรับปรุงงบการเงินใหม

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

ตัวอยางของลักษณะพิเศษของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของประเทศที่บงชี้วาภาวะเงินเฟอ

รุนแรงไดเกิดขึ้นแลว แตไมจํากัดอยูเพียง มีดังนี้

3.1 ประชากรโดยทั่วไปพอใจที่จะถือทรัพยสินในรูปของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน หรือในรูป

ของสกุลเงินตางประเทศที่คอนขางเสถียร หรือใชเงินสกุลเงินทองถิ่นที่ตนถืออยูไปลงทุน

ทันทีเพื่อรักษาอํานาจซื้อ 

3.2 ประชากรโดยทั่วไปจะคํานึงถึงมูลคาตางๆในรูปสกุลเงินตราตางประเทศที่คอนขางเสถียร

มากกวาในรูปสกุลเงินทองถิ่น การตั้งราคาสินคาอาจจะอยูในสกุลเงินตราตางประเทศนั้น

3.3 การขายและการซื้อเชื่อจะกระทํา ณ ระดับราคาที่ชดเชยการสูญเสียอํานาจซื้อที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาการใหสินเชื่อ ถึงแมระยะเวลาดังกลาวจะสั้นก็ตาม

3.4 อัตราดอกเบี้ย คาแรง และราคาสินคาผูกพันกับดัชนีราคา และ

3.5 อัตราเงินเฟอสะสมในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมาใกลเคียงหรือเกินรอยละ 100

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มุงหวังใหทุกกิจการซึ่งเสนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มี

ภาวะเงินเฟอรุนแรงที่เหมือนกันนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใชในเวลาเดียวกัน อยางไรก็ตาม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชกับงบการเงินนับแตวันแรกของรอบระยะเวลาที่รายงานซึ่งกิจการ
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ไดชี้ชัดแลววาภาวะเงินเฟอรุนแรงไดเกิดขึ้นแลวในประเทศเจาของสกุลเงินซึ่งกิจการใชใน             

การรายงาน

การปรับปรุงงบการเงินใหม

5. การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาเปนผลมาจากแรงผลักดันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม            

ซึ่งอาจเปนไปในลักษณะโดยทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจงก็ได ตัวอยางของแรงผลักดันเฉพาะเจาะจง 

ไดแก การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งอาจสงผล

ใหราคาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งสูงขึ้นหรือลดลงอยางมีนัยสําคัญและเปนอิสระจากกัน นอกจากนี้ 

แรงผลักดันโดยทั่ วไปอาจสงผลให เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินคาโดยทั่วไป                    

และตออํานาจซื้อของเงินตราโดยทั่วไปได

6. กิจการซึ่งจัดทํางบการเงินภายใตเกณฑตนทุนเดิมสามารถทําเชนนั้นไดโดยไมตองคํานึงถึงการ

เปลี่ยนแปลงของระดับราคาโดยทั่วไป หรือการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพยหรือหนี้สินที่กิจการ

บันทึกอยูไดโดยขอยกเวนของกรณีดังกลาวจะเปนกรณีที่กิจการวัดมูลคาหรือเลือกที่จะวัดมูลคา

สินทรัพยและหนี้สินนั้นโดยใชมูลคายุติธรรม ตัวอยางเชน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งกิจการ   

อาจตีราคาใหมโดยใชมูลคายุติธรรม หรือสินทรัพยชีวภาพซึ่งโดยทั่วไปจะตองวัดมูลคาโดยใช

มูลคายุติธรรม อยางไรก็ตาม มีบางกิจการที่นําเสนองบการเงินโดยใชเกณฑตนทุนปจจุบันซึ่งเปน      

การรับรูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาเฉพาะเจาะจงของสินทรัพยที่กิจการถืออยู

7. ภายใตสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง งบการเงินของกิจการไมวาจะไดจัดทําโดย                

ใชเกณฑตนทุนเดิมหรือเกณฑตนทุนปจจุบัน จะมีประโยชนก็ตอเมื่องบการเงินนั้นแสดงอยูใน   

หนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาที่รายงานเทานั้น ดังนั้นมาตรฐาน             

การบัญชีฉบับนี้จึงใหใชกับงบการเงินของกิจการทั้งหลายที่รายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจ

ที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง และไมอนุญาตใหกิจการเสนอขอมูลภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

เพื่อเปนการเสริมงบการเงินที่ ไมไดปรับปรุงใหม นอกจากนี้  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้                     

ไมสนับสนุนใหกิจการเสนองบการเงินกอนการปรับปรุงใหมแยกตางหาก

8. งบการเงินของกิจการซ่ึงใชสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรงเปนสกุลเงินที่ใชใน   
การดําเนินงานของตน ไมวาจะจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑตนทุนเดิมหรือเกณฑตนทุนปจจุบัน
จะตองแสดงดวยหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาที่รายงานและตองแสดง
ตัวเลขเปรียบเทียบของงวดกอนตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของกับงวดกอนดวยหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน   
ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาที่รายงานดวยเชนกันเพื่อวัตถุประสงคในการนําเสนองบ
การเงินเปรียบเทียบในกรณีที่สกุลเงินที่นําเสนองบการเงินแตกตางกัน ใหกิจการถือปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในยอหนา 42.2 และ 43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช)
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9. ผลกําไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เปนตัวเงินจะตองรวมอยูในกําไรหรือ
ขาดทุนของกิจการและเปดเผยรายการแยกตางหาก

10. ในการปรับปรุงงบการเงินใหมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการจําเปนตองนํา

วิธีการบางประการรวมถึงดุลยพินิจมาใช การใชวิธีการและดุลยพินิจอยางสม่ําเสมอมีความสําคัญ

ยิ่งกวาความถูกตองของจํานวนที่ไดจากวิธีการดังกลาวซึ่งรวมอยูในงบการเงินที่ปรับปรุงใหม

งบการเงินที่ใชเกณฑตนทุนเดิม

งบแสดงฐานะการเงิน

11. รายการตางๆในงบแสดงฐานะการเงินที่ยังไมไดแสดงดวยหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทาย

ของรอบระยะเวลาที่รายงานจะตองปรับปรุงใหมดวยดัชนีราคาทั่วไป

12. รายการที่เปนตัวเงินจะไมถูกปรับปรุงใหม เนื่องจากรายการดังกลาวไดแสดงดวยหนวยที่เปน   

ตัวเงินที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาที่รายงานอยูแลว รายการที่เปนตัวเงิน 

หมายถึง เงินสดที่กิจการถืออยู และรายการที่กิจการจะไดรับหรือจายเปนเงินสด

13. สินทรัพยและหนี้สินซึ่งผูกกับขอตกลงที่ใหมีการเปลี่ยนแปลงราคาได เชน หุนกูหรือเงินกูยืม      

ที่อางอิงกับดัชนี จะตองปรับมูลคาใหเปนไปตามสัญญา เพื่อใหไดมาซึ่งจํานวนยอดคงเหลือ      

ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพย และหนี้สินเหลานี้จะแสดงอยูในงบแสดงฐานะ

การเงินที่ปรับปรุงใหมดวยจํานวนหลังการปรับปรุงดังกลาวขางตน

14. สินทรัพยและหนี้สินอื่นที่เหลือทั้งหมดถือเปนรายการที่ไมเปนตัวเงิน รายการที่ไมเปนตัวเงิน             

บางรายการอาจบันทึกดวยจํานวนที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาที่รายงานอยูแลว 

เชน มูลคาสุทธิที่จะไดรับหรือราคายุติธรรม ดังนั้นกิจการจึงไมตองปรับปรุงรายการดังกลาวใหม    

สวนสินทรัพย และหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินอื่นๆ กิจการจะตองปรับปรุงรายการดังกลาวใหมทั้งหมด

15. รายการที่ไมเปนตัวเงินสวนใหญมักแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 

ดังนั้นรายการดังกลาวจึงแสดงดวยจํานวนที่เปนปจจุบัน ณ วันที่ไดมา กิจการสามารถคํานวณหา

ราคาทุนปรับปรุงใหมหรือราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมปรับปรุงใหมของแตละรายการดังกลาว

โดยการนําอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาทั่วไประหวางวันที่ไดมาจนถึงวันสุดทายของ    

รอบระยะเวลาที่รายงานไปปรับกับตนทุนเดิมและคาเสื่อมราคาสะสม ตัวอยางเชน ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ สินคาคงเหลือจําพวกวัตถุดิบและสินคาที่ซื้อมาเพื่อขาย คาความนิยม สิทธิบัตร 

เครื่องหมายการคา และสินทรัพยที่มีลักษณะคลายคลึงกันจะปรับปรุงใหมนับจากวันซื้อ        

สวนสินคาคงเหลือจําพวกงานระหวางทํา และสินคาสําเร็จรูปจะปรับปรุงใหมนับจากวันที่ตนทุน

การซื้อ และตนทุนการแปรสภาพเกิดขึ้น
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16. ในบางครั้งกิจการอาจไมมีบันทึกรายละเอียดของวันที่ไดมาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ หรือไม

สามารถประมาณวันที่ดังกลาวได ภายใตสถานการณที่ยากจะเกิดขึ้นนี้ การนํามาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้มาใชในรอบระยะเวลาบัญชีแรก กิจการอาจจําเปนตองใชการประเมินมูลคารายการ      

โดยผูเชี่ยวชาญอิสระเพื่อใชเปนพื้นฐานในการปรับปรุงรายการดังกลาวใหม

17. เปนไปไดวากิจการไมอาจหาดัชนีราคาทั่วไปของงวดตางๆที่จําเปนตองใชในการปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและอุปกรณตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได ในสถานการณเชนนี้ กิจการอาจจําเปนตอง

นําประมาณการมาใช เชน โดยการพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหวาง

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานกับสกุลเงินตางประเทศที่คอนขางเสถียร

18. รายการที่ไมเปนตัวเงินบางรายการอาจแสดงดวยมูลคาปจจุบัน ณ วันอื่นที่ไมใชวันที่ไดมาหรือ

วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เชน ที่ดิน อาคารและอุปกรณไดตีราคาใหมแลวกอนหนานี้ ในกรณี

เชนนี้ มูลคาตามบัญชีจะตองปรับปรุงใหมนับจากวันที่มีการตีราคาใหมนั้น

19. มูลคาของรายการที่ไมเปนตัวเงินที่ปรับปรุงใหมแลวนั้นอาจจะตองปรับลดลงเพื่อใหเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ หากมูลคาของรายการดังกลาวสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

ตัวอยางเชน มูลคาภายหลังการปรับปรุงใหมแลวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ คาความนิยม 

สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคาจะปรับลดลงใหเหลือเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน                 

หรือมูลคาภายหลังการปรับปรุงใหมของสินคาคงเหลือจะปรับลดลงใหเหลือเทากับมูลคาสุทธิที่จะ

ไดรับเปนตน

20. กิจการที่ถูกลงทุนซึ่งถูกบันทึกบัญชีโดยวิธีสวนไดเสียอาจเสนอรายงานทางการเงินของตน                  

ในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของกิจการที่ถู กลงทุนดังกลาวจะตองปรับปรุงใหม ให เปนไปตามมาตรฐาน              

การบัญชีฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการคํานวณสวนไดเสียของกิจการที่มีในสินทรัพยสุทธิและ

ผลการดําเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุนดังกลาว หากงบการเงินที่ปรับปรุงแลวของกิจการที่ถูก

ลงทุนที่กิจการเขาไปลงทุนแสดงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศ กิจการตองแปลงคางบการเงิน

ดังกลาวโดยใชอัตราปด ณ วันสิ้นงวด

21. โดยปกติผลกระทบของเงินเฟอจะรับรูอยูในตนทุนการกูยืมอยูแลว ดังนั้นจึงเปนการไมเหมาะสม

ที่กิจการจะทําการปรับปรุงใหมซึ่งรายจายฝายทุนที่เกิดจากการใชเงินกูยืมในการสราง ไปพรอมกับ 

การตั้งตนทุนการกูยืมสวนที่ชดเชยเงินเฟอเปนตนทุนของสินทรัพยในงวดเดียวกัน กิจการควร

รับรูตนทุนการกูยืมสวนนี้เปนคาใชจายในงวดที่ตนทุนการกูยืมเกิดขึ้น

22. กิจการอาจไดมาซึ่งสินทรัพยภายใตเงื่อนไขที่กําหนดใหสามารถชะลอการชําระเงินออกไปไดโดย

ไมคิดดอกเบี้ย ในกรณีที่กิจการไมสามารถคํานวณหาดอกเบี้ยที่แฝงอยูได กิจการควรปรับปรุง

มูลคาสินทรัพยดังกลาวใหมนับจากวันที่จายชําระเงินแทนที่จะเปนวันที่ซื้อสินทรัพย

23. (ยอหนานี้ไมใช)
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24. ณ วันตนงวดของงวดบัญชีแรกที่นํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช กิจการควรปรับปรุง

สวนประกอบในสวนของเจาของใหม โดยใชดัชนีราคาทั่วไปนับตั้งแตวันที่กิจการไดรับ

สวนประกอบนั้นมาหรือวันที่สวนประกอบนั้นเกิดขึ้น ยกเวนกําไรสะสมและสวนเกินทุนจาก     

การตีราคาสินทรัพยเพิ่ม ซึ่งสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่เกิดในงวดกอนๆจะถูกตัดออก

และกําไรสะสมที่ปรับปรุงใหมนั้นจะเปนผลมาจากการปรับปรุงใหมของรายการอื่นทั้งหลายใน  

งบแสดงฐานะการเงิน

25. ณ วันสุดทายของงวดบัญชีแรกและในงวดถัดๆไป กิจการตองปรับปรุงสวนประกอบของสวนของ

เจาของทุกรายการโดยใชดัชนีราคาทั่วไปนับตั้งแตวันตนงวดหรือวันที่กิจการไดรับสวนประกอบ

นั้นมา (หากวันที่ไดรับนั้นเกิดขึ้นทีหลัง) และตองเปดเผยการเปลี่ยนแปลงของสวนของเจาของ

สําหรับงวดเพื่อใหเปนไปตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ

งบการเงิน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

26. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทุกรายการตองแสดงใน  

รูปของหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาที่รายงาน ดวยเหตุนี้รายการใน

งบการเงินทั้งหมดจะตองปรับปรุงใหมดวยอัตราการเปลี่ยนแปลงในดัชนีราคาทั่วไปนับจากวันที่

รายไดและคาใชจายนั้นบันทึกในงบการเงินเปนครั้งแรก

ผลกําไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เปนตัวเงิน

27. ในภาวะเงินเฟอ กิจการที่ถือสินทรัพยที่เปนตัวเงินมากกวาหนี้สินที่เปนตัวเงินจะสูญเสียอํานาจซื้อ 

สวนกิจการซึ่งมีหนี้สินที่เปนตัวเงินมากกวาสินทรัพยที่เปนตัวเงินจะมีอํานาจซื้อเพิ่มขึ้นตราบเทาที่

สินทรัพยและหนี้สินนั้นยังไมผูกกับระดับราคาสินคา ผลกําไรหรือขาดทุนจากรายการที่เปนตัวเงิน

สุทธินี้เปนจํานวนผลตางที่เกิดจากการปรับปรุงใหมของรายการที่ไมเปนตัวเงิน รายการในสวน

ของเจาของ รายการในงบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และจากการปรับปรุงสินทรัพยและหนี้สิน   

ที่ผูกกับดัชนีราคา ซึ่ งผลกําไรหรือขาดทุนดังกลาวนี้อาจประมาณได โดยการนําอัตรา             

การเปลี่ยนแปลงในดัชนีราคาทั่วไปไปปรับกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลตางระหวาง

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินของงวดนั้น

28. กิจการจะตองนําผลกําไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เปนตัวเงินไปรวมในกําไรหรือ

ขาดทุน รายการปรับปรุงสินทรัพยและหนี้สินที่ผูกกับขอตกลงที่ใหมีการเปลี่ยนแปลงราคาไดตาม

ยอหนาที่ 13 จะถูกนําไปหักกลบกับผลกําไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เปนตัวเงิน 

รายไดและคาใชจายอื่น เชน รายไดดอกเบี้ย ดอกเบี้ยจาย และผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนหรือเงินกูยืมเปนรายการที่เกี่ยวเนื่องกับยอดดุลสุทธิ

ของรายการที่เปนตัวเงินทั้งสิ้น ถึงแมกิจการจะเปดเผยรายการดังกลาวแยกตางหากแลวก็ตาม 

นาจะเปนประโยชนกวาหากกิจการแสดงรายการดังกลาวพรอมกับผลกําไรหรือขาดทุนจาก              

ยอดดุลสุทธิของรายการที่เปนตัวเงินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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งบการเงินที่ใชเกณฑตนทุนปจจุบัน

งบแสดงฐานะการเงิน

29. รายการที่แสดงดวยตนทุนปจจุบันจะไมถูกปรับปรุงใหมเพราะรายการดังกลาวไดแสดง                

อยูในรูปของหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาที่รายงานแลว สวนรายการ

อื่นในงบแสดงฐานะการเงินจะถูกปรับปรุงใหมตามยอหนาที่ 11 ถึง 25

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

30. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกอนการปรับปรุงใหมที่แสดงตามเกณฑตนทุนปจจุบันนั้น โดยทั่วไป    

จะแสดงตนทุนในจํานวนที่เปนปจจุบัน ณ วันที่รายการหรือเหตุการณนั้นเกิดขึ้น ตนทุนขายและ

คาเสื่อมราคาจะบันทึกบัญชีดวยจํานวนตนทุนที่เปนปจจุบัน ณ เวลาที่มีการใช สวนยอดขายและ

คาใชจายอื่นจะบันทึกบัญชีดวยจํานวนเงิน ณ วันที่เกิดรายการ ดวยเหตุนี้ รายการดังกลาวทั้งหมด

จึงจําเปนตองปรับปรุงใหมใหอยูในหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลา

รายงานโดยใชดัชนีราคาทั่วไป

ผลกําไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เปนตัวเงิน

31. ใหกิจการบันทึกผลกําไรหรือขาดทุนจากยอดดุลสุทธิของรายการที่เปนตัวเงินตามยอหนาที่ 27 

และ 28

ภาษี

32. การปรับปรุงงบการเงินใหมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อาจทําใหเกิดผลตางระหวางจํานวนที่

บันทึกบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินแตละรายการในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของรายการ

ดังกลาว กิจการจะตองรับรูผลตางดังกลาวในบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษี

เงินได 

งบกระแสเงินสด

33. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหทุกรายการในงบกระแสเงินสดตองแสดงอยูในหนวยวัดคา   

ที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลารายงาน

ตัวเลขที่นํามาเปรียบเทียบ

34. ตัวเลขที่นํามาเปรียบเทียบของงวดกอนจะตองปรับปรุงใหมโดยใชดัชนีราคาทั่วไป ไมวาตัวเลขนั้น

จะไดมาโดยวิธีตนทุนเดิมหรือโดยวิธีตนทุนปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อใหงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบนั้น

แสดงอยูในหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลารายงาน กิจการตองเปดเผย

ขอมูลของงวดกอนในงบการเงินโดยแสดงใหเปนหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทายของ   

รอบระยะเวลารายงานดวยเชนกัน เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงตัวเลขเปรียบเทียบซึ่งสกุลเงินที่

ใชนําเสนองบการเงินแตกตางจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน ใหกิจการถือปฏิบัติตาม        
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ยอหนา 42.2 และ 43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช)

งบการเงินรวม

35. บริษัทใหญที่เสนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรงอาจมีบริษัทยอย

ที่เสนอรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรงดวยเชนกัน งบการเงินของ

บริษัทยอยดังกลาวนั้นจะตองปรับปรุงใหมโดยใชดัชนีราคาทั่วไปของประเทศเจาของสกุลเงินที่ใช

รายงานกอนที่จะนํางบการเงินนั้นไปรวมในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ ในกรณีที่บริษัทยอย

ดังกลาวเปนบริษัทยอยในตางประเทศ งบการเงินที่ปรับปรุงใหมจะแปลงคาโดยใชอัตราปด      

ณ วันสิ้นงวด และสําหรับงบการเงินของบริษัทยอยที่มิไดรายงานในสกุลเงินของสภาพเศรษฐกิจที่

มีเงินเฟออยางรุนแรงใหกิจการถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการ

ประกาศใช)

36. ในกรณีที่งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินที่มีวันสุดทายของรอบระยะเวลาที่รายงานแตกตางกัน 

รายการทุกรายการ ไมวาจะเปนรายการที่ไมเปนตัวเงินหรือที่เปนตัวเงินก็ตาม จะตองปรับปรุง

ใหมใหอยูในหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วันที่ของงบการเงินรวมนั้น

การเลือกและการใชดัชนีราคาทั่วไป

37. ในการปรับปรุงงบการเงินใหมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการจะตองใชดัชนี

ราคาทั่วไปซึ่งสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในอํานาจซื้อโดยทั่วไป ทุกกิจการที่เสนอรายงานในสกุล

เงินของสภาพเศรษฐกิจเดียวกันจึงควรใชดัชนีเดียวกันเพื่อการปรับปรุงงบการเงินใหม

การสิ้นสุดลงของภาวะเงินเฟอรุนแรง

38. เมื่อภาวะเงินเฟอรุนแรงไดสิ้นสุดลงและกิจการไมตองจัดทําและเสนองบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อีกตอไปแลว กิจการควรใชจํานวนเงินตามหนวยวัดคาที่เปน
ปจจุบัน ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีกอนที่เสนอรายงานเพื่อยกไปในงบการเงินของ
งวดถัดไป

การเปดเผยขอมูล

39. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
39.1 ขอเท็จจริงที่วางบการเงินและรายการที่แสดงเปรียบเทียบของงวดกอนไดปรับปรุงใหม

จากการที่อํานาจซื้อโดยทั่วไปของสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานไดเปลี่ยนแปลงไป 
และดวยเหตุดังกลาวจึงตองแสดงในรูปของหนวยวัดคาที่เปนปจจุบัน ณ วันสุดทาย 
ของรอบระยะเวลารายงาน

39.2 งบการเงินใชเกณฑตนทุนเดิมหรือตนทุนปจจุบัน
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39.3 ชื่อของดัชนีราคาและระดับของดัชนีราคา ณ วันสุดทายของรอบระยะเวลารายงาน 
และการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาในระหวางรอบระยะเวลาปจจุบันที่รายงานและ         
รอบระยะเวลากอนที่รายงาน

40. การเปดเผยที่กําหนดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ

หลักเกณฑที่ใชเพื่อรับรูผลกระทบของอัตราเงินเฟอในงบการเงิน นอกจากนี้ ยังเปนการใหขอมูล

อื่นที่จําเปนเพื่อความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ใชและจํานวนเงินที่เปนผลมาจากหลักเกณฑนั้น

วันถือปฏิบัติ

41. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชกับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่31 (ปรบัปรุง 2552) 

เรื่อง 

สวนไดเสียในการรวมคา 

 

คําแถลงการณ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

ฉบับท่ี 31 เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา พ.ศ. 2552 ซ่ึงเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐาน  

การบัญชีระหวางประเทศท่ีส้ินสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS No. 31 Interests in Joint 

Venture (Bound Volume 2009)) 
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สารบัญ 

 ยอหนาที ่

บทนํา บทนํา1-บทนํา10 

ขอบเขต 1-2 

คํานิยาม 3-12 

รูปแบบของการรวมคา 7 

การควบคุมรวม 8 

ขอตกลงรวมคาตามสัญญา 9-12 

การดําเนินงานที่ควบคมุรวมกนั 13-17 

สินทรัพยที่ควบคุมรวมกัน 18-23 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน  24-47 

งบการเงินของผูรวมคา 30-45ข 

วิธีรวมตามสัดสวน 30-37 

วิธีสวนไดเสีย 38-41 

ขอยกเวนการไมใชวิธีรวมตามสัดสวนและวิธีสวนไดเสีย 42-45ข 

งบการเงินเฉพาะกิจการของผูรวมคา 46-47 

รายการคาระหวางผูรวมคากับการรวมคา 48-50 

การแสดงสวนไดเสียในการรวมคาในงบการเงินของผูลงทนุ 51 

ผูดําเนินการของการรวมคา 52-53 

การเปดเผยขอมูล 54-57 

วันถือปฏิบัต ิ 58-58ข 

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบบัเดิม 59 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนา ท่ี 1 ถึง 59 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน  

และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีท่ีไมไดให

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และขอผิดพลาด 

บทนํา 

บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา ใชแทน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา โดยใหถือ

ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554  

ท้ังนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ  

เหตุผลในการปรับปรุง 

บทนํา 2.  การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เปนการดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนา  

และปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ   

บทนํา 3.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการปรับปรุงท่ีจําเปนเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง  

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนใน 

บริษัทรวม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี โดยมิไดมีการพิจารณา

ทบทวนแนวคิดพ้ืนฐานของการบัญชีสําหรับสวนไดเ สียในการรวมคาตามท่ีกําหนด 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา ฉบับเดิม

แตอยางใด 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

บทนํา 4. การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  

สวนไดเสียในการรวมคา ฉบับเดิมสรุปไดดังนี้ 

ขอบเขต 

บทนํา 5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับสวนไดเสียของผูรวมคาในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน  

ซ่ึงถือโดยกิจการรวมลงทุน กองทุนรวม หนวยลงทุน และกิจการท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

เม่ือเงินลงทุนนั้นจัดประเภทเปนหลักทรัพยเ พ่ือคา และบันทึกบัญชีตามท่ีกําหนด 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ืองการรับรู และการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน  

(เ ม่ือมีการประกาศใช) กิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนดังกลาวดวยมูลคายุติธรรม 

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีท่ีเกิดขึ้น 
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บทนํา 6. นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดขอยกเวนในการนําวิธีรวมตามสัดสวนหรือ 

วิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ ซ่ึงคลายคลึงกับขอยกเวนในกรณีท่ีบริษัทใหญไมตองจัดทํางบการเงนิ

รวม ขอยกเวนนี้รวมถึงกรณีท่ีผูลงทุนซ่ึงเปนบริษัทใหญไดรับยกเวนไมตองจัดทํางบการเงิน

รวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ยอหนาท่ี 2.2) และกรณีท่ีผูลงทุนซ่ึงแมมิใชบริษัทใหญก็สามารถ

พิจารณาเงื่อนไขท่ีไดรับยกเวนเชนเดียวกับกรณีของบริษัทใหญ (ยอหนาท่ี 2.3) 

ขอยกเวนในการนําวิธีรวมตามสัดสวนหรือวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ 

บทนํา 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมกําหนดใหกิจการตองนําวิธีรวมตามสัดสวน หรือวิธีสวนไดเสีย 

มาปฏิบัติ เม่ือการไดมาและถือไวซ่ึงสวนไดเสียในการรวมคานั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือจะ

จําหนายออกไปภายในระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแตวันท่ีไดมา ท้ังนี้ ตองมีหลักฐานแสดงวา

กิจการซ้ือเงินลงทุนโดยตั้งใจวาจะจําหนายออกไป และฝายบริหารของกิจการอยูระหวาง 

การติดตอหา ผูซ้ืออยางจริงจัง นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีใชคําวา “ภายในระยะเวลา  

12 เดือน” แทนคําวา “ในอนาคตอันใกล” ท่ีใชในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 ฉบับเดิม  

ท้ังนี้ หากกิจการไมสามารถจําหนายสวนไดเสียในการรวมคาออกไปภายในระยะเวลา  

12 เดือน กิจการตองใชวิธีรวมตามสัดสวนหรือวิธีสวนไดเสียนับตั้งแตวันท่ีไดมา เวนแต 

จะเขาเหตุการณท่ีกําหนดไวเปนการเฉพาะ 

บทนํา 8.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหผูรวมคาซ่ึงยังคงมีอํานาจควบคุมรวมในการรวมคา 

ไมนําวิธีรวมตามสัดสวน หรือวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ โดยใหเหตุผลวากิจการรวมคานั้น

ดําเนินงานภายใตขอจํากัดท่ีเขมงวดเปนระยะเวลานาน ซ่ึงมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ทําให

กิจการรวมคาดอยความสามารถในการโอนเงินใหแกผูรวมคา การยกเลิกการนําวิธีรวม 

ตามสัดสวนหรือวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติจะกระทําไดก็ตอเม่ือผูรวมคาสูญเสียอํานาจในการ

ควบคุมรวมเทานั้น 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บทนํา 9. ขอกําหนดในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการของผูลงทุนนั้นใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การเปดเผยขอมูล 

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหผูรวมคาตองเปดเผยวิธีการท่ีใชในการรับรูสวนไดเสีย  

ในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (กลาวคือวิธีรวมตามสัดสวนหรือวิธีสวนไดเสีย) 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่31 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 

ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับสวนไดเสียในการรวมคาและ 

การรายงานเก่ียวกับสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของการรวมคาในงบการเงินของ 

ผูรวมคาและงบการเงินของผูลงทุนในการรวมคา โดยไมคํานึงถึงโครงสรางหรือรูปแบบ 

การดําเนินงานของการรวมคานั้น อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใหถือปฏิบัติ 

กับสวนไดเสียของผูรวมคาในกิจการที่ควบคุมรวมกันซ่ึงถือโดย 

1.1   กิจการรวมลงทุน (Venture Capital Organisation) หรือ 

1.2   กองทุนรวม หนวยลงทุน และกิจการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน รวมถึงกองทุน

ประกันภัยซ่ึงมีสวนของเงินลงทุน (Investment-Linked Insurance Fund) 

ซ่ึงผูลงทุนรับรูเร่ิมแรกโดยกําหนดประเภทเปนมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน หรือ 

จัดประเภทเงินลงทุนเปนหลักทรัพยเพื่อคา และบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)  

ผูลงทุนตองวัดมูลคารายการเงินลงทุนดังกลาวดวยมูลคายุติธรรมตามที่กําหนดในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช) และรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีท่ีมี 

การเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ผูลงทุนท่ีถือเงินลงทุนดังกลาวตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนด 

ในยอหนาที่ 55 และ 56 

2. ผูรวมคาซึ่งมีสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตาม 

ยอหนาที่ 30 (วิธีรวมตามสัดสวน) และยอหนาที่ 38 (วิธีสวนไดเสีย) เมื่อเปนไปตาม

เงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

2.1   สวนไดเสียดังกลาวไดถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียน 

ท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  

2.2   เปนไปตามขอยกเวนท่ีกําหนดในยอหนาที่ 10 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ซ่ึงอนุญาตใหบริษัทใหญท่ีมีสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันไมตองนําเสนอ 

งบการเงินรวม หรือ 

2.3   เมื่อมีลักษณะตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้ 

2.3.1 ผูรวมคามีฐานะเปนบริษัทยอยซึ่งถูกกิจการอ่ืนควบคุมอยูท้ังหมด หรือ 

เปนบริษัทยอยซึ่ ง ถูกกิจการอ่ืนควบคุมบางสวน  โดยที่ ผู ถือหุนอ่ืน 

ของกิจการรวมทั้งผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงไดรับทราบ และไมคัดคาน

ในการที่ผูรวมคาจะไมนําวิธีรวมตามสัดสวนหรือวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ 
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2.3.2   ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของผูรวมคาไมมีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ 

(ไมวาจะเปนตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศ หรือการซื้อขาย

นอกตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตลาดในทองถิ่นและในภูมิภาค) 

2.3.3   ผูรวมคาไมไดนําสงหรืออยูในกระบวนการของการนําสงงบการเงินของ

กิจการใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยหรือหนวยงานกํากับ

ดูแลอ่ืนเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอออกขายตราสารใดๆ ในตลาด

สาธารณะ และ 

2.3.4 บริษัทใหญในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญในระหวางกลาง ของผูรวมคาได

จัดทํางบการเงินรวมเผยแพรเพื่อประโยชนตอสาธารณะซึ่งเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปแลว 

คํานิยาม 

3. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและ 

การดําเนินงานของกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจเพื่อให

ไดรับประโยชนจากกิจกรรมนั้น 

วิธีสวนไดเสีย หมายถึง วิ ธีการบัญ ชี ซ่ึ งบัน ทึกเ งินลงทุ น เมื่ อ เ ร่ิมแรก 

ในการรวมคาดวยราคาทุน และปรับปรุงดวยการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการลงทุนตามสัดสวน

ของผูรวมคาในสินทรัพยสุทธิของกิจการที่ควบคุม

รวมกัน กําไรหรือขาดทุนของผูรวมคารวมถึงสวน

แบงในกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

ผูลงทุนในการรวมคา หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ เขารวมในการรวมคา และ 

ไมมีอํานาจควบคุมรวมในการรวมคานั้น 

การควบคุมรวม หมายถึง การมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ

ตามที่ตกลงไวในสัญญา และการควบคุมรวมดํารงอยู

ตอเมื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธทางการเงินและ 

การดําเนินงานในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตองไดรับ

ความเห็นชอบเปนเอกฉันทจากผูรวมคาซึ่งมีสวนรวม

ในการควบคุม 

การรวมคา หมายถึง การประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของบุคคลหรือ

กิจการต้ังแตสองรายขึ้นไปโดยใหมีการควบคุม

รวมกันตามที่ตกลงไวในสัญญา 
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วิธีรวมตามสัดสวน หมายถึง วิธีการบัญชีของผูรวมคาโดยนําสินทรัพย หนี้สิน 

รายไดและคาใชจายในการรวมคาเฉพาะสวนท่ีเปน

ของ ผู ร วมค ามารวมกับรายการที่ เหมือน กัน 

ตามเกณฑแตละบรรทัดหรือนําเสนอโดยแสดง

รายการดังกลาวเปนแตละบรรทัดแยกตางหาก 

จากรายการชนิดเดียวกันในงบการเงินของผูรวมคา 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง งบการเงินท่ีนําเสนอโดยบริษัทใหญ หรือโดยผูลงทุน

ในบริษัทรวม หรือโดยผูรวมคาในกิจการที่ควบคุม

รวมกัน ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามเกณฑสวนไดเสีย

ทางตรงในสวนของเจาของ มิใชตามเกณฑของ 

ผลการดําเนินงานที่ เ กิดขึ้นและสินทรัพยสุทธ ิ

ของกิจการที่ถูกลงทุน 

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ หมายถึง อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน 

ของกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจแตไมถึงระดับที่จะควบคุม 

หรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว 

ผูรวมคา หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ เข าร วมในการรวมคาและ 

มีอํานาจควบคุมรวมในการรวมคานั้น 

4.  งบการเงินท่ีใชวิธีรวมตามสัดสวนหรือแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียไมถือเปนงบการเงิน

เฉพาะกิจการ รวมท้ัง ไมใชงบการเงินของกิจการซ่ึงไมมีบริษัทยอย บริษัทรวม หรือสวนไดเสีย

ของผูรวมคาในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 

5. งบการเงินเฉพาะกิจการเปนงบการเงินท่ีนําเสนอเพ่ิมเติมจากงบการเงินรวม หรือเพ่ิมเติมจาก 

งบการเงินท่ีบันทึกบัญชีเงินลงทุนโดยใชวิธีสวนไดเสีย หรือเพ่ิมเติมจากงบการเงินท่ีบันทึกบัญชี

สวนไดเสียในกิจการรวมคาของผูรวมคาโดยใชวิธีรวมตามสัดสวน กิจการตองจัดทํางบการเงิน

เฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ  

6. กิจการซ่ึงไดรับยกเวนไมตองจัดทํางบการเงินรวมตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 10 ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือไม

ตองนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 13.3 ของ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม หรือไมตองใชวิธีรวมตามสัดสวนหรือวิธีสวนได

เสียตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 2 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อาจนําเสนองบการเงินเฉพาะ

กิจการเพียงอยางเดียวเปนงบการเงินของกิจการ 
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รูปแบบของการรวมคา 

7. การรวมคามีรูปแบบและโครงสรางหลายประเภท มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดการรวมคาเปน

ประเภทใหญๆ ไว 3 ประเภท คือ การดําเนินงานท่ีควบคุมรวมกัน สินทรัพยท่ีควบคุมรวมกัน 

และกิจการท่ีควบคุมรวมกัน การรวมคาท้ัง 3 ประเภทเปนไปตามคํานิยามของการรวมคา 

ซ่ึงตามปกติมีลักษณะทุกขอดังนี้ 

7.1. ผูรวมคาสองรายหรือมากกวามีความผูกพันโดยขอตกลงรวมคาตามสัญญา  

7.2. ขอตกลงรวมคาตามสัญญากําหนดใหมีอํานาจในการควบคุมรวมกัน 

การควบคุมรวม 

8.  การควบคุมรวมอาจหมดไป เ ม่ือผู ถูกลงทุนอยูในระหวางการปรับโครงสรางองคกรใหม 

ตามกฎหมาย หรืออยูในภาวะลมละลาย หรือดําเนินการภายใตขอกําหนดเขมงวดเปนระยะเวลา

ยาวนานซ่ึงจํากัดความสามารถในการโอนเงินทุนใหผูรวมคา อยางไรก็ตาม หากการควบคุมรวม 

ยังดําเนินตอไป เหตุการณขางตนไมถือเปนเหตุผลเพียงพอในการไมบันทึกบัญชีสําหรับ 

การรวมคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

ขอตกลงรวมคาตามสัญญา 

9. การรวมคาแตกตางจากการลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม) โดยท่ีการรวมคาตอง 

มีขอตกลงรวมคาตามสัญญา ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือวาการประกอบกิจกรรม 

เชิงเศรษฐกิจเปนการรวมคาหากไมมีขอตกลงรวมคาตามสัญญาซ่ึงกําหนดใหมีอํานาจในการ

ควบคุมรวมกัน 

10. ขอตกลงตามสัญญาอาจปรากฏหลักฐานหลายลักษณะ เชน ลักษณะของสัญญาระหวางผูรวมคา

หรือในลักษณะบันทึกรายงานขอตกลงระหวางผูรวมคา ในบางกรณีขอตกลงรวมอยูในขอบังคับ

บริษัทหรือขอกําหนดอื่นตามกฎหมายวาดวยการรวมคา ขอตกลงตามสัญญาไมวาจะอยูในลักษณะ

ใดโดยปกติตองกระทําเปนลายลักษณอักษรและเก่ียวของกับเร่ืองดังตอไปนี้ 

10.1 กิจกรรม ระยะเวลา และภาระในการจัดทํารายงานของการรวมคา  

10.2 การแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะผูบริหารอ่ืนซ่ึงมีอํานาจควบคุมเทียบเทาคณะกรรมการ 

ของการรวมคา รวมถึงสิทธิในการออกเสียงของผูรวมคา 

10.3 การลงทุนของผูรวมคา และ 

10.4 สวนแบงของผูรวมคาในผลผลิต รายได คาใชจาย หรือผลการดําเนินงานของการรวมคา 

11. ขอตกลงตามสัญญากําหนดใหมีการควบคุมรวมกันในการรวมคา ท้ังนี้เ พ่ือใหม่ันใจวาไมมี 

ผูรวมคารายใดอยูในฐานะท่ีจะควบคุมการดําเนินงานของการรวมคาไดแตเพียงผูเดียว  

12. ขอตกลงตามสัญญาอาจกําหนดใหผูรวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูดําเนินการ หรือผูจัดการการ 

รวมคา ซ่ึงผูดําเนินการนั้นไมมีหนาท่ีควบคุมการรวมคาเพียงแตปฏิบัติตามนโยบายทางการเงิน 
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และการดําเนินงานตามขอตกลงตามสัญญาระหวางผูรวมคา และมอบหมายใหแกผูดําเนินการ 

หากผูดําเนินการมีอํานาจควบคุมนโยบายทางการเงิน และการดําเนินงานของกิจการในการ

ประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจถือวาผูดําเนินการมีอํานาจควบคุมในกิจการ ดังนั้นกิจการนั้น 

ไมถือวาเปนการรวมคาแตถือเปนบริษัทยอยของผูมีอํานาจควบคุมนั้น 

การดําเนินงานที่ควบคุมรวมกัน 

13. การรวมคาบางประเภทดําเนินงานโดยใชสินทรัพยและทรัพยากรอื่นๆ ของผูรวมคาโดยไมได

จัดตั้งเปนบริษัท หางหุนสวนหรือกิจการประเภทอื่น หรือไมไดจัดใหมีโครงสรางทางการเงิน 

แยกตางหากจากผูรวมคา ผูรวมคาแตละรายจะใชท่ีดิน อาคารและอุปกรณของตนเอง มีสินคา

คงเหลือเปนของตนเอง และรับผิดชอบคาใชจายและหนี้สินรวมท้ังจัดหาเงินทุนท่ีกอใหเกิด 

ภาระผูกพันเปนของตนเอง การรวมคาดังกลาวอาจดําเนินงานโดยพนักงานของผูรวมคาควบคู 

ไปกับการดําเนินงานท่ีคลายคลึงกันของผูรวมคา ขอตกลงในสัญญารวมคาประเภทนี้ จะระบุ 

ถึงการจัดสรรรายไดจากการขายผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการรวมคา และการแบงปนคาใชจาย  

ท่ีเกิดรวมกันระหวางผูรวมคา 

14. ตัวอยางของการดําเนินงานท่ีควบคุมรวมกัน ไดแก การท่ีผูรวมคาตั้งแตสองรายขึ้นไปนํา 

การดําเนินงาน ทรัพยากร และความชํานาญของตนมารวมกันเพ่ือดําเนินการผลิต ทําการตลาด 

และจําหนายผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน เชน เคร่ืองบิน ซ่ึงในกระบวนการผลิตเคร่ืองบิน

นั้น ผูรวมคาแตละรายจะผลิตสวนประกอบท่ีแตกตางกัน ซ่ึงผูรวมคาแตละรายตองรับภาระตนทุน 

ของตนเอง ผลตอบแทนท่ีไดคือสวนแบงในรายไดจากการขายเครื่องบินตามท่ีกําหนดไวใน

ขอตกลงตามสัญญา 

15. ผูรวมคาตองรับรูรายการตอไปนี้ในงบการเงินของผูรวมคา โดยรับรูเฉพาะสวนไดเสียของตน

ในการดําเนินงานที่ควบคุมรวมกัน  

15.1 สินทรัพยท่ีผูรวมคาควบคุมอยู และหนี้สินท่ีผูรวมคานั้นเปนผูกอขึ้น และ 

15.2 คาใชจายที่เกิดขึ้นกับผูรวมคา และสวนแบงของรายไดจากการขายสินคา หรือ 

การใหบริการที่ผูรวมคาไดรับ 

16. เนื่องจากสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายไดรับรูในงบการเงินของผูรวมคาแลว ผูรวมคา 

จึงไมตองปรับปรุง หรือปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับรายการดังกลาวอีก

เม่ือมีการนําเสนองบการเงินรวม 

17. การรวมคาในลักษณะการดําเนินงานท่ีควบคุมรวมกันอาจไมจําเปนตองบันทึกบัญชี และจัดทํา 

งบการเงินแยกตางหากสําหรับการรวมคา แตอาจจัดทําบัญชีเพ่ือการบริหารหากผูรวมคาตองการ

ประเมินผลการดําเนินงานของการรวมคานั้น 
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สินทรัพยที่ควบคุมรวมกัน 

18. การรวมคาบางประเภทเปนลักษณะท่ีผูรวมคาเขาควบคุมรวม หรือเปนเจาของรวมในสินทรัพยท่ี 

ผูรวมคาแตละรายซ้ือมา หรือนํามาลงทุนในการรวมคาเพ่ือใชตามวัตถุประสงคของการรวมคานั้น 

สินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันจะนําไปใชเพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกผูรวมคาทุกราย โดยผูรวมคา 

แตละรายจะไดรับสวนแบงของผลผลิตท่ีเกิดจากสินทรัพย และตองรับภาระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตาม

สัดสวนท่ีตกลงไว 

19. การรวมคาประเภทนี้ไมมีการจัดตั้งเปนบริษัท หางหุนสวนหรือกิจการประเภทอื่น หรือไมไดจัดให

มีโครงสรางทางการเงินแยกตางหากจากผูรวมคา ผูรวมคาแตละรายควบคุมประโยชน 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของตนผานสวนแบงในสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกัน 

20. กิจกรรมหลายประเภทในอุตสาหกรรมผลิตน้ํามัน กาซธรรมชาติ เหมืองแร เปนการรวมคา

ประเภทท่ีมีสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกัน ตัวอยางเชน บริษัทผลิตน้ํามันหลายบริษัทอาจควบคุม  

และดําเนินการทอสงลําเลียงน้ํามันรวมกัน โดยแตละบริษัทใชทอสงในการลําเลียงน้าํมันของตนเอง

เปนการแลกเปล่ียนพรอมท้ังยอมรับภาระคาใชจายการดําเนินการทอสงตามสัดสวนท่ีตกลงไว 

อีกตัวอยางหนึ่งของสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันคืออสังหาริมทรัพยท่ีกิจการสองกิจการเขาควบคุม

รวมกันโดยท่ีตางฝายตางมีสวนรวมในรายไดคาเชา และคาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

21. ผูรวมคาตองรับรูรายการตอไปนี้ในงบการเงินของผูรวมคา โดยรับรูเฉพาะสวนไดเสียของตน

ในสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกัน  

21.1 สวนแบงในสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันโดยแยกประเภทตามลักษณะของสินทรัพยนั้น 

21.2 หนี้สินของผูรวมคาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรวมคา 

21.3 สวนแบงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นรวมกันจากการรวมคา 

21.4 รายไดจากการขายหรือการใชผลผลิตที่เกิดขึ้นรวมกัน รวมทั้งสวนแบงคาใชจายที่

เกิดขึ้นรวมกันจากการรวมคา และ 

21.5 คาใชจายของผูรวมคาที่เกิดขึ้นตามสวนไดเสียในการรวมคา 

22. ผูรวมคาแตละรายตองบันทึกบัญชี และรับรูสวนไดเสียในสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันตอไปนี้ 

ในงบการเงินของผูรวมคา 

22.1 สวนแบงในสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันโดยแยกประเภทตามลักษณะของสินทรัพยแทนท่ี

จะจดัประเภทเปนเงินลงทุน ตัวอยางเชน ทอสงน้ํามันท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะ สวนท่ีเปน

ของผูรวมคาใหจัดประเภทเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

22.2 หนี้สินของผูรวมคาท่ีเกิดจากการจัดหาเงินทุนเพ่ือซ้ือสินทรัพยตามสัดสวนของผูรวมคา 

22.3 สวนแบงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นรวมกันกับผูรวมคารายอื่นในการรวมคานั้น 

22.4 รายไดจากการขาย หรือการใชผลผลิตท่ีเกิดขึ้นรวมกันจากการรวมคาตามสวนท่ีเปนของ 

ผูรวมคาและสวนแบงคาใชจายท่ีเกิดขึ้นรวมกันจากการรวมคา 
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22.5 คาใชจายของผูรวมคาท่ีเกิดขึ้นตามสวนไดเสียในการรวมคา ตัวอยางเชน คาใชจาย 

ท่ีเก่ียวกับการจัดหาเงินเพ่ือซ้ือสินทรัพยในสวนของผูรวมคา และคาใชจายของผูรวมคา 

ท่ีเกิดจากการขายผลผลิตในสวนแบงของผูรวมคา 

เนื่องจากสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายจากการรวมคาไดรับรูในงบการเงินของผูรวมคาแลว 

ผูรวมคาจึงไมตองปรับปรุง หรือปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับรายการ

ดังกลาวอีก 

23. วิธีปฏิบัติสําหรับสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันท่ีกลาวมาขางตนสะทอนใหเห็นถึงเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจ

ตามความเปนจริง และมักจะสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบทางกฎหมายของการรวมคา การบันทึก

บัญชีแยกสําหรับการรวมคาในลักษณะสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันอาจจํากัดเฉพาะคาใชจาย 

ซ่ึงเกิดขึ้น และรับผิดชอบรวมกันโดยผูรวมคาตามสวนท่ีตกลงกัน อาจไมตองจัดทํางบการเงิน

สําหรับการรวมค าถึงแมวาผู รวมค าอาจจัดทําบัญชีเ พ่ือการบริหารสําหรับประเ มินผล 

การดําเนินงานของการรวมคานั้น 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน 

24. กิจการท่ีควบคุมรวมกันเปนการรวมคาท่ีมีการจัดตั้งบริษัท หางหุนสวนหรือกิจการประเภทอื่น 

ซ่ึงผูรวมคาแตละรายมีสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน กิจการท่ีควบคุมรวมกันดําเนินงาน

ในลักษณะเดียวกับกิจการอื่น เวนแตกิจการประเภทนี้มีขอตกลงรวมคาตามสัญญาระหวาง 

ผูรวมคาระบุใหผูรวมคาทุกรายมีอํานาจควบคุมรวมกันในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของกิจการนั้น 

25. กิจการท่ีควบคุมรวมกันเปนการรวมคาท่ีมีสินทรัพยอยูในความควบคุมของการรวมคา กอใหเกิด

หนี้สิน รายไดและคาใชจายท่ีเปนของกิจการเอง และอาจทําสัญญาหรือจัดหาเงินทุนเพ่ือ 

การดํา เนินงานในนามของการรวมคา ผูร วมคาแตละรายมีสิทธิในสวนแบง กําไรจาก 

ผลการดําเนินงานของกิจการท่ีควบคุมรวมกันแมวาในบางกิจการท่ีควบคุมรวมกันจะมี 

การแบงผลผลิตท่ีเกิดจากการรวมคาดวย 

26. ตัวอยางท่ัวไปของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ไดแก การท่ีกิจการสองกิจการนําสายงานทางธุรกิจ

เดียวกันมารวมกันโดยการโอนสินทรัพย และหนี้สินท่ีเก่ียวของใหกับกิจการท่ีควบคุมรวมกันนั้น 

อีกตัวอยางหนึ่ง ไดแก กิจการท่ีประกอบธุรกิจในตางประเทศโดยรวมกับรัฐบาล หรือตัวแทน 

ในประเทศนั้นกอตั้งกิจการแยกตางหาก ซ่ึงกิจการกับรัฐบาลหรือตัวแทนมีอํานาจควบคุมรวมกัน 

27. โดยเนื้อหาแลวกิจการท่ีควบคุมรวมกันหลายกิจการมีลักษณะคลายกับการรวมคาประเภท 

การดําเนินงานท่ีควบคุมรวมกัน หรือสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกัน ตัวอยางเชน ผูรวมคาอาจโอน

สินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันอยางเชน ทอสงน้ํามันใหกับกิจการท่ีควบคุมรวมกัน เนื่องจากเหตุผล 

ทางภาษีหรือเหตุผลอ่ืน ในทํานองเดียวกันผูรวมคาอาจนําสินทรัพยมาใหกับกิจการท่ีควบคุมรวมกัน

เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานรวมกัน ในบางคร้ังการรวมคาประเภทการดําเนินงานท่ีควบคุมรวมกัน

อาจจัดตั้งกิจการท่ีควบคุมรวมกันแยกตางหากเพ่ือดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งเปนการเฉพาะ  

อาทิเชน การออกแบบ การตลาด การจัดจําหนายสินคาหรือการใหบริการหลังการขาย 
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28. กิจการท่ีควบคุมรวมกัน ใหบันทึกบัญชี จัดทํา และนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเชนเดียวกับกิจการอื่น 

29. โดยปกติผูรวมคาแตละรายจะนําเงินสดหรือทรัพยากรอื่นมาใหแกกิจการท่ีควบคุมรวมกัน โดย 

ผูรวมคารับรูรายการดังกลาวในสมุดบัญชีของผูรวมคา และแสดงเปนเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคมุ

รวมกันในงบการเงินของตนเอง 

งบการเงินของผูรวมคา 

วิธีรวมตามสัดสวน 

30. ผูรวมคาตองใชวิธีรวมตามสัดสวนหรือใชแนววิธีปฏิบัติท่ีเปนทางเลือกตามยอหนาที่ 38  

เพื่อรับรูสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกัน กรณีท่ีใชวิธีรวมตามสัดสวนใหใชรูปแบบ 

การรายงานแบบใดแบบหนึ่งในสองแบบ 

31. ผูรวมคารับรูสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกันโดยใชรูปแบบการรายงานแบบใดแบบหนึ่งจาก

สองรูปแบบสําหรับวิธีรวมตามสัดสวน ท้ังนี้ไมคํานึงถึงการท่ีผูรวมคามีเงินลงทุนในบริษัทยอยดวย

หรือไม หรือการท่ีผูรวมคาจะเรียกงบการเงินของตนท่ีนําเสนอวางบการเงินรวมหรือไมก็ตาม 

32. ในการรับรูสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ผูรวมคาตองสะทอนถึงเนื้อหา และความเปนจริง

ทางเศรษฐกิจตามขอตกลงของการรวมคามากกวาคํานึงถึงรูปแบบ หรือโครงสรางของการรวมคานั้น 

ในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ผูรวมคาควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีตนจะไดรับจากการ 

มีสวนรวมในสินทรัพย และหนี้สินของการรวมคา เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจนี้จะสะทอนอยูในงบการเงิน

รวมของผูรวมคาหากผูรวมคารับรูสวนไดเสียในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการ 

ท่ีควบคุมรวมกัน โดยใชวิธีรวมตามสัดสวนแบบใดแบบหนึ่งตามท่ีระบุไวในยอหนาท่ี 34 

33. วิธีรวมตามสัดสวนคือ การรวมสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคา และหนี้สิน 

ท่ีรับผิดชอบรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคาไวในงบแสดงฐานะการเงินของผูรวมคา และรวม

รายไดและคาใชจายของกิจการท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคาไวในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของผูรวมคา วิธีรวมตามสัดสวนในหลายขั้นตอนมีลักษณะเชนเดียวกับการจัดทํา 

งบการเงินรวมสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

34. วิธีรวมตามสัดสวนมีรูปแบบในการรายงานที่แตกตางกัน ผูรวมคาอาจนําสินทรัพย หนี้สิน รายได

และคาใชจายแตละรายการของกิจการท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคามารวมกับรายการ

ท่ีคลายคลึงกันในงบการเงินของผูรวมคาโดยใชเกณฑรวมแตละบรรทัด ตัวอยางเชน ผูรวมคานํา

สินคาคงเหลือของกิจการท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคามารวมกับสินคาคงเหลือของตน

และนําท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกิจการท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคามารวมกับ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณของตน อีกทางเลือกหนึ่ง ผูรวมคาอาจจะนําสินทรัพย หนี้สิน รายไดและ

คาใชจายของกิจการท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคามาแสดงแยกเปนแตละบรรทัดใน 
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งบการเงินของผูรวมคา ตัวอยางเชน ผูรวมคานําสินทรัพยหมุนเวียนของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน

เฉพาะสวนของผูรวมคามาแสดงแยกบรรทัดไวโดยถือเปนสวนหนึ่งในสินทรัพยหมุนเวียนของตน 

หรือผูรวมคานําท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกิจการท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคามา

แสดงแยกบรรทัดไวโดยถือเปนสวนหนึ่งในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของตน วิธีรวมตามสัดสวน 

ท้ัง 2 แบบใหผลท่ีมีจํานวนเทากันไมวาจะเปนกําไรหรือขาดทุน การจัดประเภทหลักของสินทรัพย 

หนี้สิน รายไดและคาใชจาย โดยท้ังสองวิธีเปนท่ียอมรับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

35. ไมวาผูรวมคาจะเลือกวิธีรวมตามสัดสวนรูปแบบใด ผูรวมคาตองไมนําสินทรัพยและหนี้สิน  

หรือรายไดและคาใชจายมาหักกลบกัน เวนแตผูรวมคาจะมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบ  

และการหักกลบนั้นแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจของผูรวมคาท่ีจะไดรับสินทรัพยหรือจายชําระหนีสิ้น 

ดวยยอดสุทธิเทานั้น 

36. ผูรวมคาตองเลิกใชวิธีรวมตามสัดสวนนับต้ังแตวันท่ีผูรวมคาหมดอํานาจควบคุมรวม 

ในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

37. ผูรวมคาตองเลิกใชวิธีรวมตามสัดสวนนับตั้งแตวันท่ีผูรวมคาหมดอํานาจควบคุมรวมในกิจการท่ี

ควบคุมรวมกัน กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเม่ือผูรวมคาจําหนายสวนไดเสียของตน หรือเม่ือมีขอจํากัด 

จากภายนอกท่ีมีผลตอกิจการท่ีควบคุมรวมกันซ่ึงทําใหผูรวมคาไมมีอํานาจควบคุมรวมอีกตอไป 

วิธีสวนไดเสีย  

38. ผูรวมคาตองรับรูสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันดวยวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงเปนทางเลือก 

จากวิธีรวมตามสัดสวนตามที่กลาวในยอหนาที่ 30  

39. ผูรวมคารับรูสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกันโดยใชวิธีสวนไดเสีย ท้ังนี้โดยไมคํานึงถึงการท่ี 

ผูรวมคามีเงินลงทุนในบริษัทยอยดวยหรือไม หรือผูรวมคาเรียกงบการเงินท่ีนําเสนอวางบการเงิน

รวมหรือไม 

40. ผูรวมคาบางรายรับรูสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกันโดยวิธีสวนไดเสียตามท่ีระบุไวใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม ผูสนบัสนุนการใช

วิธีสวนไดเสียใหเหตุผลวา เปนการไมเหมาะสมท่ีจะรวมรายการที่กิจการมีอํานาจควบคุม 

เขาดวยกันกับรายการท่ีกิจการมีอํานาจควบคุมรวม และมีผู ท่ี เ ช่ือวาผูรวมคามีอิทธิพล 

อยางมีนัยสําคัญมากกวาการมีอํานาจในการควบคุมรวมกันในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับนี้ไมไดสนับสนุนใหใชวิธีสวนไดเสีย เนื่องจากวิธีรวมตามสัดสวนสะทอนถึงเนื้อหา 

และความเปนจริงทางเศรษฐกิจของสวนไดเสียของผูรวมคาในกิจการท่ีควบคุมรวมกันไดดีกวา 

กลาวคือเปนการควบคุมสวนไดเสียของผูรวมคาในผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต อยางไร 

ก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหใชวิธีสวนไดเสียเปนแนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบัติใน 

การรับรูสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
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41. ผูรวมคาตองเลิกใชวิธีสวนไดเสียนับต้ังแตวันท่ีผูรวมคาหมดอํานาจควบคุมรวม หรือ 

ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

ขอยกเวนการไมใชวิธีรวมตามสัดสวนและวิธีสวนไดเสีย 

42. สวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันซ่ึงจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ีถือไวเพื่อขายตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียน

ถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกลาว  

43. เม่ือสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกันซ่ึงเคยถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ีถือไวเพ่ือขาย 

ไมเขาเกณฑตามท่ีจัดประเภทไวแลว กิจการตองบันทึกเงินลงทุนดังกลาวโดยใชวิธีรวมตาม 

สัดสวนหรือวิธีสวนไดเสีย และปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับชวงระยะเวลานับตั้งแตวันท่ีมี 

การจัดประเภทเงินลงทุนนั้นเปนถือไวเพ่ือขาย 

44. (ยอหนานี้ไมใช) 

45. เมื่อผูลงทุนหมดอํานาจในการควบคุมรวมในกิจการ โดยที่กิจการที่ควบคุมรวมกันเดิม ไมได

กลายมาเปนบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของผูลงทุน ผูลงทุนตองบันทึกบัญชีสําหรับเงินลงทุน 

ท่ีคงเหลืออยูในกิจการตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู และ

การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) นับต้ังแตวันท่ีหมดอํานาจ 

ควบคุมรวม เมื่อวันท่ีกิจการที่ควบคุมรวมกันไดกลายสภาพเปนบริษัทยอย ผูลงทุนตองบันทึก

บัญชีสําหรับสวนไดเสียดังกลาวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) นอกจากนี้ เมื่อ 

วันท่ีกิจการที่ควบคุมรวมกันไดกลายสภาพเปนบริษัทรวม ผูลงทุนตองบันทึกบัญชีสําหรับ 

สวนไดเสียดังกลาวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุน 

ในบริษัทรวม ในการสูญเสียอํานาจในการควบคุมรวม ผูลงทุนตองวัดมูลคาเงินลงทุน 

ท่ีคงเหลืออยูในกิจการที่ควบคุมรวมกันเดิมดวยมูลคายุติธรรมและตองรับรูผลตางระหวาง

มูลคาตอไปนี้ในกําไรหรือขาดทุน  

45.1 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีคงเหลืออยู และเงินท่ีไดรับจากการขายสวนไดเสีย 

ในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และ  

45.2  มูลคาตามบญัชีของเงนิลงทนุดังกลาว ณ วันท่ีสญูเสยีอํานาจในการควบคุมรวม  

45ก. เมื่อการลงทุนสิ้นสุดสภาพการเปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน และถูกบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู และการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช) มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันท่ีสิ้นสุดการเปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

ถือเปนมูลคายุติธรรมเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39

เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 
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45ข. หากผูลงทุนหมดอํานาจในการควบคุมรวม ผูลงทุนตองบันทึกบัญชีสําหรับทุกจํานวนท่ีเคยรับรู 

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเก่ียวกับกิจการนั้น ๆ เสมือนวากิจการท่ีควบคุมรวมกันไดทําการขาย

สินทรัพย หรือหนี้สินท่ีเก่ียวของนั้นออกไป ดังนั้นหากผลกําไรหรือผลขาดทุนท่ีเคยรับรูในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจัดประเภทใหมไปเปนกําไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายสินทรัพยหรือหนี้สิน 

ท่ีเก่ียวของแลว ผูลงทุนตองจัดประเภทผลกําไรหรือผลขาดทุนท่ีรับรูในสวนของเจาของไปในกําไร 

หรือขาดทุน (เปนการจัดประเภทรายการบัญชีใหม) เม่ือผูลงทุนสูญเสียอํานาจการควบคุมรวม

เชนกัน ตัวอยางเชน หากกิจการท่ีควบคุมรวมกันมีสินทรัพยทางการเงินประเภทเผื่อขาย  

และผูลงทุนสูญเสียอํานาจการควบคุมรวมในกิจการดังกลาว ผูลงทุนตองจัดประเภทผลกําไร 

หรือผลขาดทุนท่ีเก่ียวกับสินทรัพยดังกลาวท่ีเคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนใหมโดยบันทึกไป

ยังกําไรหรือขาดทุน แตถาสวนไดเสียในกจิการท่ีควบคุมรวมกันนั้นลดลง โดยท่ีการลงทุนดังกลาว

ยังคงมีสภาพเปนกิจการควบคุมรวมกันอยู ผูลงทุนตองจัดประเภทผลกําไรหรือขาดทุนเฉพาะ

สัดสวนท่ีเคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนใหอยูในกําไรหรือขาดทุน  

งบการเงินเฉพาะกิจการของผูรวมคา 

46. ผูรวมคาตองบันทึกบัญชีสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการของ 

ผูรวมคาตามขอกําหนดในยอหนาที่ 38 - 43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

47. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน 

ตอสาธารณะ 

รายการคาระหวางผูรวมคากับการรวมคา 

48. ผูรวมคาตองรับรูสวนของผลกําไรหรือผลขาดทุนท่ีเกิดจากการโอนหรือขายสินทรัพยใหแก

การรวมคาตามเนื้อหาของรายการคาที่เกิดขึ้น หากผูรวมคาโอนสินทรัพยพรอมกับความเสีย่ง

และผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของใหแกการรวมคาและการรวมคายังคง

ครอบครองสินทรัพยนั้นอยูผูรวมคาตองรับรูผลกําไรหรือผลขาดทุนเฉพาะสวนท่ีเปนสวนได

เสียของผูรวมคาอ่ืน
1
 อยางไรก็ตาม ผูรวมคาตองรับรูผลขาดทุนท้ังจํานวนเมื่อมีหลักฐาน

สนับสนุนวาสินทรัพยท่ีโอนหรือขายใหมีมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของสินทรัพยหมุนเวียนลดลง

หรือมีผลขาดทุนจากการดอยคาเกิดขึ้น 

49. เมื่อผูรวมคาซื้อสินทรัพยจากการรวมคา ผูรวมคาตองไมรับรูสวนแบงของตนในกําไร 

ท่ีการรวมคาไดรับจากการขายสินทรัพยนั้นจนกวาผูรวมคาจะไดขายสินทรัพยดังกลาว 

ใหกับบุคคลที่สามที่มีความเปนอิสระจากผูรวมคา และการรวมคา ผูรวมคาตองรับรูสวนแบง

                                 
1
 ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี เร่ือง กิจการท่ีควบคุมรวมกัน-การโอนสินทรัพยท่ีไมเปนตัวเงินของผูรวมคา  

(เม่ือมีการประกาศใช) 
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ของตนในขาดทุนท่ีเกิดขึ้นกับการรวมคาจากการขายสินทรัพยนั้นใหกับตนในลักษณะเดียวกับ

การรับรูรายการกําไร เวนแตขาดทุนดังกลาวเกิดขึ้นทันทีเมื่อมูลคาสุทธิท่ีจะได รับ 

ของสินทรัพยหมุนเวียนลดลง หรือมีผลขาดทุนจากการดอยคาเกิดขึ้นใหผูรวมคาตองรับรู 

ผลขาดทุนนั้นทันที 

50. ในการประเมินวาสินทรัพยท่ีมีการโอนระหวางผูรวมคา และการรวมคาดอยคาลงหรือไม ผูรวมคา

ตองกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีโอนระหวางกันตามขอกําหนดท่ีระบุไวใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย โดยการกําหนด

มูลคาจากการใช ผูรวมคาตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากการ 

ใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง และกระแสเงินสดจากการจําหนายสินทรัพยโดยการรวมคานัน้ไปในท่ีสุด 

การแสดงสวนไดเสียในการรวมคาในงบการเงินของผูลงทุน 

51. ผูลงทุนซ่ึงไมมีอํานาจควบคุมรวมในการรวมคา ตองบันทึกเงินลงทุนตามขอกําหนดที่ระบุไว

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู และการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน  

(เมื่อมีการประกาศใช) หรือหากผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในการรวมคา ผูลงทุน 

ตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

เงินลงทุนในบริษัทรวม  

ผูดําเนินการของการรวมคา 

52. ผูดําเนินการ หรือผูจัดการของการรวมคาตองบันทึกคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตามขอกําหนด 

ท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได (เมื่อมีการประกาศใช) 

53. ผูรวมคารายใดรายหนึ่ง หรือมากกวาอาจทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการหรือผูจัดการในการรวมคา 

โดยปกติผูดําเนินการมักจะไดรับคาธรรมเนียมการจัดการสําหรับหนาท่ีดังกลาว และการรวมคา

ตองบันทึกคาธรรมเนียมนี้เปนคาใชจาย 

การเปดเผยขอมูล 

54. ผูรวมคาตองเปดเผยจํานวนรวมของรายการหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นทุกขอตอไปนี้แยกตางหาก

จากรายการหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นอ่ืน ยกเวนกรณีท่ีความนาจะเปนของผลขาดทุนจากรายการ

ดังกลาวอยูในระดับที่ไมนาจะเกิดขึ้น 

54.1 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงผูรวมคาเปนผูกอใหเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการมีสวนไดเสีย 

ในการรวมคา และสวนแบงของตนในหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเกิดขึ้นรวมกับผูรวมคาอ่ืน 

54.2 สวนแบงของหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นของการรวมคา เฉพาะสวนท่ีผูรวมคาอาจตอง

รับผิดชอบ  
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54.3 รายการหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการที่ผูรวมคาอาจตองรับภาระหนี้สินของผูรวมคาอ่ืน

ในการรวมคา 

55. ผูรวมคาตองเปดเผยจํานวนรวมของภาระผูกพันของตนที่เกิดจากการมีสวนไดเสียในการ 

รวมคาทุกขอดังตอไปนี้แยกตางหากจากภาระผูกพันอ่ืน  
55.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับการลงทุนของผูรวมคาที่เกิดจากการมีสวนไดเสียในการรวมคา

และสวนแบงของตนในภาระผูกพันท่ีเก่ียวกับการลงทุนท่ีเกิดขึ้นรวมกับผูรวมคาอ่ืน  

55.2 สวนแบงในภาระผูกพันท่ีเก่ียวกับการลงทุนของการรวมคา 

56. ผูรวมคาตองเปดเผยรายการและคําอธิบายเก่ียวกับสวนไดเสียในการรวมคาที่มีนัยสําคัญ

และสัดสวนของสวนไดเสียในสวนของเจาของที่มีในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ผูรวมคาที่รับรู

สวนไดเสียของตนในกิจการที่ควบคุมรวมกันโดยนํารายการตางๆ ของกิจการที่ควบคุม

รวมกันมารวมกับรายการที่คลายคลึงกันในงบการเงินของตนเปนรายบรรทัดตามวิธีรวม 

ตามสัดสวนหรือรับรูตามวิธีสวนไดเสียใหเปดเผยจํานวนรวมของสวนไดเสียแตละรายการ 

ท่ีตนมีในการรวมคาโดยแยกเปนสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินระยะยาว รายไดและคาใชจายที่เก่ียวของในการรวมคา 

57. ผูรวมคาตองเปดเผยวิธีการที่ใชในการรับรูสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

วันถือปฏิบัติ 

58. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ 

หลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ท้ังนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ 

นํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมกอนวันท่ี 1 มกราคม 2554 

กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย 

58ก. (ยอหนานี้ไมเก่ียวของ) 

58ข. (ยอหนานี้ไมเก่ียวของ) 

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 

59. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  

สวนไดเสียในการรวมคา 




