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Interesting Issues Regarding the Consolidated Financial Statements 

 
รองเอก วรรณพฤกษ1 

 
บทน า 

 
 จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีผลให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไปนั้น ผู้ท าบัญชีรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วน
ใหญ่อาจยังมีความสับสนในการพิจารณาอ านาจในการควบคุมของบริษัทใหญ่รวมทั้งการบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทย่อยว่าควรบันทึกบัญชีด้วยวิธีใด อย่างไร อีกทั้งรายการปรับปรุงและตัดบัญชี
ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเพ่ือตัดท า กระดาษท า การงบการเงินรวมควรจัดท าในลักษณะ
อย่างไร ทั้งนี้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับ
มาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ เพ่ือให้ทราบถึงหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาถึงอ านาจในการควบคุมของบริษัทใหญ่ต่อบริษัทย่อยว่าเข้าเงื่อนไขในการจัดท างบ
การเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรัปปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือไม่ รวมทั้งได้แสดงตัวอย่างการตัดรายการระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเพ่ือ
จัดท ากระดาษท าการงบการเงินรวมส าหรับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับปรับปรุงดังกล่าว  

ปัจจุบันความน่าเชื่อถือของงบการเงินเป็นสิ่งส าคัญต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างมากเพ่ือใช้ตัวเลข
ในงบการเงินในการวิเคราะห์ผลการด า เนินงานของกิจการดังกล่าวรวมทั้งฐานะทางการเงินที่แท้จริง 
ดังนั้นการจัดท างบการเงินจะต้องยึดหลักการตามที่มาตรฐานการบัญชีของไทยระบุไว้อย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีของไทยแต่ละฉบับก็ยังต้องมีแนวทางการปฏิบัติและกรอบแนวความคิดใน
แนวเดียวกัน นั่นคือตาม “แม่บทการบัญชี” ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีมีความประสงค์ที่จะ
ใช้แม่บทการบัญชีเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และพัฒนามาตรฐาน
การบัญชีที่จะใช้ในอนาคตให้สอดคล้องกันและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ประเด็นที่น่าสนใจในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ เรื่องการพิจารณาอ านาจในการควบคุม โดย
มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ได้ให้ค าจ า กัดความไว้ว่า (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์: 7-8)   

งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินของกลุ่มกิจการที่น าเสนอเสมือนว่าเป็นงบการเงินของ
หน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว 

การควบคุม หมายถึง อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของ
กิจการเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการนั้น 

                                                           
1อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบัญช ีคณะบัญช ีมหาวิทยาลัยศรีปทุมสถาบันวทิยาการจัดการแหง่แปซิฟิค 

3.5 เซนติเมตร 2.5 cm. 



 
(ตวัอยา่งการเขียนบทความจากงานวจิยั) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง งบการเงินที่น า เสนอโดยบริษัทใหญ่ หรือโดยผู้ลงทุนใน
บริษัทร่วมหรือโดยผู้ร่วมค้าในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งการบันทึกบัญชีเงินลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์
ส่วนได้เสียของเจ้าของโดยตรงมิใช่ตามเกณฑ์ของผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นและสินทรัพย์สุทธิของ
กิจการที่ถูกลงทุน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) นี้ก าหนดให้ถือปฏิบัติกับการจัดท าและ
น าเสนองบการเงินรวม ส าหรับกลุ่มกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่ ซึ่งเกณฑ์ในการ
พิจารณาอ านาจในการควบคุมจะมีผลต่อกาจัดท างบการเงินรวมที่น่าเชื่อถือ เพ่ือให้แสดงภาพที่
ชัดเจนถึงทรัพยากรทั้งหมดของกลุ่มกิจการที่อยู่รวมกันภายใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่ 
 
การพิจารณาอ านาจในการควบคุม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมได้ระบุว่าบริษัทใหญ่จะมีอ านาจในการควบคุมเมื่อบริษัทใหญ่มี
อ านาจในการออกเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งในกิจการอ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ยกเว้นบริษัทใหญ่มี
หลักฐานชัดเจนว่าอ านาจในการออกเสียงนั้น ไม่ท าให้บริษัทสามารถควบคุมกิจการดังกล่าวได้ 

ส าหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ได้ก าหนดให้บริษัทใหญ่ยังคงถือว่ามีอ านาจในการควบคุมแม้จะถือหุ้นเท่ากับ หรือน้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของอ านาจในการออกเสียงเมื่อเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  (สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์: 9) 

บริษัทใหญ่มีอ านาจในการออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง เนื่องจากข้อตกลงที่มีกับผู้ถือหุ้นรายอื่น 
  -บริษัทใหญ่มีอ านาจตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงในการก าหนดนโยบายทางการ

เงินและการด า เนินงานของกิจการอ่ืน 
  -บริษัทใหญ่มีอ านาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลส่วนใหญ่ในคณะกรรมการ

บริษัทหรือคณะผู้บริหารอ่ืนที่มีอ านาจควบคุมกิจการ 
  -บริษัทใหญ่มีอ านาจในการออกเสียงส่วนใหญ่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

หรือคณะผู้บริหารอ่ืนที่มีอ านาจควบคุมกิจการ 
จะเห็นได้ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้จะมุ่งเน้นการพิจารณาอ านาจการควบคุมของ

บริษัทใหญ่ที่มีต่ออีก บริษัทไม่ว่าจะเป็นอ านาจในด้านการออกเสียง การก าหนดนโยบายทางการเงิน
และการด าเนินงาน ความสามารถในการแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอ านาจ
ต่าง ๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถเข้าควบคุมอีกบริษัทหนึ่งได้ถึงแม้ว่าบริษัทจะถือหุ้นเท่ากับ
หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอ านาจในการออกเสียงก็ตาม ซึ่งหลักการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปตามที่
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินที่ว่าข้อมูลในงบการเงินจะต้องแสดงตามเนื้อหาและความเป็นจริง
เชิงเศรษฐกิจมิใช่รูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวตามที่ระบุในแม่บทการบัญชี (เนื้อหาส าคัญกว่า
รูปแบบ : Substance over legal form) ตัวอย่างเช่น  

ตัวอย่างที่ 1 บริษัท A จ า กัด ไม่ได้ถือหุ้น บริษัท B จ ากัด หรือถือหุ้นเพียงเล็กน้อย แต่บริษัท 
A จ ากัด ให้เงินกู้ยืมเป็นส่วนใหญ่ในบริษัท B จ ากัด 

ตัวอย่างที่ 2 บริษัท A จ า กัด ไม่ได้ถือหุ้น บริษัท B จ ากัด หรือถือหุ้นเพียงเล็กน้อย แต่บริษัท 
A จ ากัด ได้เข้าไปค ้าประกันเงินกู้ในบริษัท B จ ากัด 

จากตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 ข้างต้นการที่บริษัท A จ ากัด ให้เงินกู้ยืมจ านวนมากซึ่งถือ
เป็นเงินกู้ส่วนใหญ่ในบริษัท B จ ากัด หรือการที่บริษัท A จ ากัด ได้เข้าไปค้ าประกันเงินกู้ของบริษัท B 



 
(ตวัอยา่งการเขียนบทความจากงานวจิยั) 

จ ากัดนั้น ในทางบัญชีถือว่าบริษัท A จ ากัด อาจมีอ านาจในการเข้าไปมีส่วนในการก าหนดนโยบายใน
การด าเนินงานและนโยบายทางการเงินของบริษัท B จ ากัด ได้ดังนั้นบริษัท A จ ากัด จะต้องน าบริษัท 
B จ ากัด มาจัดท างบการเงินรวมด้วย 

ตัวอย่างที่ 3 บริษัท A จ ากัด ไม่ได้ถือหุ้น บริษัท B จ ากัด หรือถือหุ้นเพียงเล็กน้อย แต่บริษัท 
A จ ากัด ได้ท าการขายสินค้า หรือวัตถุดิบ ด้วยเครดิตที่ยาวกว่าปกติให้กับบริษัท B จ ากัด โดยที่บริษัท 
B จ ากัด ได้น าสินค้าหรือวัตถุดิบดังกล่าวมาขาย หรือผลิตสินค้าแล้วขายด้วยเครดิตสั้น ๆ  

จากตัวอย่างที่ 3 ข้างต้นการที่บริษัท A จ ากัดมีการให้เครดิตที่ยาวกว่าปกติแก่บริษัท B จ ากัด
นั้น เสมือนเป็นการให้เงินกู้บริษัท B จ ากัด ทางอ้อม โดยว่าบริษัท A จ ากัด อาจมีอ านาจในการเข้าไป
มีส่วนในการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานและนโยบายทางการเงินของบริษัทB จ ากัด ได้ดังนั้น
บริษัท A จ ากัด จะต้องน าบริษัท B จ ากัด มาจัดท างบการเงินรวมด้วย 

ตัวอย่างที่ 4 บริษัท A จ ากัด (บริษัทใหญ่) ได้ขายบริษัท B จ ากัด (บริษัทย่อย) ไปให้กับบริษัท
ในเครือเก็บไว้ แต่บริษัท A จ ากัด ยังสามารถเข้าไปก าหนดนโยบายในการด าเนินงานและนโยบาย
ทางการเงินของบริษัท B จ ากัด ไดจ้ากตัวอย่างข้างต้นยังคงถือว่าบริษัท A จ ากัด ยังคงมีอ านาจในการ
ควบคุมบริษัท B จ ากัด จึงยังคงต้องน าบริษัท B จ ากัด มาท างบการเงินรวมด้วย 

นอกจากนั้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการยังได้ระบุการประเมินสิทธิในการออกเสียงที่จะเกิดขึ้นว่าในการประเมินว่า
กิจการมีอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการอ่ืนหรือไม่ ต้อง
พิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงที่จะเกิดขึ้น  (Potential Voting Rights) ที่กิจการถืออยู่ และ
ผลกระทบจากการใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้น รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่จะเกิดขึ้นที่กิจการ
อ่ืนถืออยู่ด้วย นั่นคือ การมองสิทธิในการออกเสียงห้ามมองสิทธิออกเสียงเท่าที่มีในปัจจุบัน (Existing 
Voting Rights) ให้มองสิทธิออกเสียงอันอาจเกิดขึ้นหากมีการใช้สิทธินั้น ซึ่งประเด็นในการพิจาณา
สิทธิในการออกเสียงที่จะเกิดขึ้นนี้ตามาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไม่มีข้อก าหนดในเรื่องนี้แต่อย่างใด 
ซึ่งอาจส่งผลให้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงการจัดท างบการเงินรวมได้ เช่น กิจการมีสิทธิการแปลง
สภาพที่แฝงในหุ้นกู้แปลงสภาพ และถ้ากิจการใช้สิทธิการแปลงสภาพดังกล่าวอาจมีผลท าให้สิทธิ
ทั้งหมดที่มีในอีกกิจการหนึ่งเกินกึ่งหนึ่งได้ ซึ่งกิจการดังกล่าวจะต้องจัดท างบการเงินรวมด้วย (สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์: 9-10) 

อย่างไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ได้ระบุว่า บริษัทใหญ่ไม่จ าเป็นต้องน าเสนองบการเงินรวม หากเป็นไปตาม
ลักษณะที่ก าหนดทุกข้อดังนี้ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์: 8-9) 

1. บริษัทใหญ่มีฐานะเป็นบริษัทย่อยซึ่งถูกกิจการอ่ืนควบคุมอยู่ทั้งหมด หรือบางส่วน โดยที่ผู้
ถือหุ้นอื่นของกิจการ รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบและไม่คัดค้านในการที่บริษัทใหญ่
จะไม่น าเสนองบการเงินรวม 

2. ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใหญ่ไม่มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ไม่ว่าจะเป็น
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศหรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดใน
ท้องถิ่นและในภูมิภาค) 

3. บริษัทใหญ่ไม่ได้น า ส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการน าส่งงบการเงินของบริษัทให้แก่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการออก
ขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในตลาดสาธารณะ 



 
(ตวัอยา่งการเขียนบทความจากงานวจิยั) 

4.บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ในระหว่างกลางได้จัดท างบการเงินรวมเผยแพร่
เพ่ือประโยชน์ของสาธารณะชนซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว 

โดยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมได้ระบุเพียงแค่บริษัทใหญ่ต้องน าเสนองบการเงินรวม 
ยกเว้น บริษัทใหญ่ที่มีฐานะเป็นบริษัทย่อยที่ถูกกิจการอ่ืนควบคุมอยู่ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด โดย
ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่านั้นซึ่งจะเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 ที่ปรับปรุงใหม่นั้น
ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อยกเว้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงการจัดท างบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษัทที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทเดียวกัน การน าเสนองบการเงินกรณีที่กิจการที่มีเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย ต้องน าเสนองบการเงิน 2 งบ คือ งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยในงบ
การเงินเฉพาะกิจการจะแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน เพ่ือให้ก าไรสุทธิของบริษัทใหญ่
แสดงยอดก าไรที่แท้จริง ไม่มีการรวมรายได้จากบริษัทย่อย ซึ่งไม่ได้รับเงินจริงในทางปฏิบัติตามที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับก่อนให้ใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บทสรุป 

กล่าวโดยสรุปการพิจารณาอ านาจในการควบคุมของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยเพ่ือการจัดท า 
งบการเงินรวมนั้น กิจการซึ่งเป็นบริษัทใหญ่จะต้องมองตามหลักเนื้อหาที่ส าคัญกว่ารูปแบบตามที่ระบุ
ในแม่บทการบัญชี โดยห้ามยึดแต่รูปแบบทางกฎหมายคือดูตามอ านาจในการออกเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ในกิจการอื่นเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องดูอ านาจในการควบคุมที่แท้จริงแม้ว่ากิจการนั้น ๆ จะถือหุ้น
เท่ากับหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอ านาจในการออกเสียง และในการจัดท า งบการเงินรวมนั้น  บริษัท
ใหญ่จะต้องท า การปรับปรุงและตัดบัญชีต่างๆ ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยออก เพ่ือให้รายการ
ที่แสดงในงบการเงินรวมนั้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกจริงๆ เท่านั้น เพ่ือจะไม่ท าให้ผู้ใช้
งบการเงินเข้าใจรายการในงบการเงินผิดพลาดได้ รวมทั้งงบการเงินรวมจะให้ภาพที่ชัดเจนถึง
ทรัพยากรทั้งหมดของกิจการทุกกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท 
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