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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันถือเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการ
เปดเผยขอมูล เนื่องจากเกี่ยวของกับความเกี่ยวโยงของรายการ และความเปนอิสระของกรรมการ
นอกจากนี้ ความสัมพันธที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาวอาจมีผลกระทบตอ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และการตัดสินใจของกิจการได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กัน กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เพื่อใหผูใชงบ
การเงินไดทราบถึงความสัมพันธของกิจการกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ และสามารถใชประโยชน
จากงบการเงิน อีกทั้งประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนไดอยางถูกตอง
1.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ตามประกาศของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ไดมีมติให
ใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 13 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของกิจการที่เกี่ยวของ
มาตรฐานฉบับนี้ เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ ฉบับปรับปรุงรูปแบบ ป
1994 โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญไมแตกตางกัน
คํานิยาม
คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน มีความหมายเฉพาะดังนี้
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บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่สามารถควบคุมบุคคลหรือ
กิจการอื่น หรื อสามารถใช อิทธิพลอยางเปน สาระสําคัญในการตัดสิ นใจดานการเงินหรื อการ
ดําเนินงานของบุคคลหรือกิจการอื่น
รายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ หมายถึง การโอนทรัพยากรหรือภาระ
ผูกพันระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันโดยไมคํานึงวาไดมีการคิดราคาระหวางกันหรือไม
การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ
กิจการเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของกิจการนั้น ความหมายของการควบคุมตาม
มาตรฐานฉบับนี้ตองนํามาถือปฏิบัติ โดยอางอิงกับขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง
งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44)
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ หมายถึง อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ แตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบาย
ดังกลาว ความหมายของการมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตามมาตรฐานฉบับนี้ตองนํามาถือ
ปฏิบัติโดยอางอิงกับขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทรวม (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45)
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน ไดกําหนดเรื่องบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ และการเปดเผยขอมูล ดังนี้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
1. การที่กิจการมีความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเปนเรื่องปกติทางการคา
และการประกอบธุรกิจ ตัวอยางเชน กิจการอาจใหบริษัทยอยหรือบริษัทรวมคาดําเนินงานแตละ
สวนของกิจการ หรือกิจการอาจซื้อสวนไดเสียในกิจการอื่นเพื่อการลงทุนหรือเพื่อการคาในสัดสวน
ที่จะทําใหกิจการมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอการตัดสินใจทางการเงิน
และการดําเนินงานของกิจการที่ไปลงทุน
2. ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของกิจการที่เสนอรายงาน เนื่องจากกิจกรรมระหวางกิจการที่เสนอรายงานกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจจะไมเกิดขึ้นหากบุคคลหรือกิจการนั้นไมเกี่ยวของกับกิจการที่
เสนอรายงาน หรือเนื่องจากรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีจํานวนที่
แตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
3. ความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของกิจการที่เสนอรายงานแมวารายการบัญชีระหวางกิจการที่เสนอรายงานกับ
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บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันจะไมเกิดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความสัมพันธดังกลาวอาจสงผลกระทบ
ต อ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกิ จ การที่ เ สนอรายงานกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งกั น หรื อ มี
ผลกระทบตอรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ตัวอยางเชน บริษัทยอยอาจ
เลิกความสัมพันธกับคูคาเมื่อบริษัทใหญเขาซื้อบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งซึ่งทําการคาประเภทเดี่ยวกับ
คูคารายเกา ในทํานองเดียวกันบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
ตอกิจการที่เสนอรายงานทําใหกิจการที่เสนอรายงานละเวนจากการประกอบกิจกรรมบางอยาง เชน
บริษัทยอยอาจไดรับคําสั่งจากบริษัทใหญไมใหทําการวิจัยและพัฒนาที่เปนของบริษัทเอง
4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่
เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของหากรายการบัญชีระหวางกันไมเกิดขึ้น
เนื่องจากผลกระทบดังกลาวยากที่จะกําหนดได
5. ตามปกติ การโอนทรัพยากรระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกิดขึ้นตามราคาที่ทั้งสองฝาย
ตกลงแลกเปลี่ยนกัน การตอรองราคาที่ใชในการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของ
กันมักทําขึ้นอยางเปนอิสระ ในขณะที่การตอรองราคาระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันจะมี
ความยืดหยุนกวาการตอรองราคาที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
6. การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจทําได
หลายวิธี
7. การกําหนดราคาของรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจทําได
โดยการใชวิธีเปรียบเทียบกับราคาภายนอก การกําหนดราคาวิธีนี้ทําโดยการอางอิงกับราคาของ
สินคาแบบเดียวกันที่ซื้อขายกันในตลาดภายใตสภาพเศรษฐกิจเดียวกัน และเปนราคาที่ผูซื้อและ
ผูขายตกลงกันในลักษณะของผูที่ไมเกี่ยวของกัน การกําหนดราคาวิธีนี้มักใชกับการใหบริการหรือ
การขายสินคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่เปนการคาตามปกติ หรือใชในการกําหนด
ตนทุนทางการเงิน
8.การกําหนดราคาของรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจทําไดอีก
วิธีหนึ่ง คือ วิธีขายตอ วิธีนี้มักนํามาใชเมื่อมีการโอนสินคาระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
กอนที่สินคานั้นจะขายใหกับบุคคลหรือกิจการภายนอก การกําหนดราคาวิธีนี้ใชราคาขายตอเปน
เกณฑในการกําหนดราคาโอน โดยนําราคาขายตอมาหักดวยจํานวนตนทุนและกําไรที่ผูขายควร
ไดรับจากการขายตอ ปญหาในทางปฏิบัติของวิธีขายตอ คือ การกําหนดจํานวนตนทุนและกําไรที่
เหมาะสมซึ่งเปนเรื่องที่ตองใชดุลยพินิจ วิธีขายตอนี้มักใชในการโอนทรัพยากรที่เปนสิทธิหรือที่
เปนการใหบริการ
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9. วิธีการกําหนดราคาของรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันวิธีที่สาม
คือ วิธีราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม ซึ่งเปนวิธีที่นํากําไรสวนเพิ่มที่เหมาะสมมาบวกกับราคาทุนของ
สินคา ปญหาในทางปฏิบัติของวิธีนี้ คือ การกําหนดจํานวนตนทุนและกําไรสวนเพิ่มเพื่อใชในการ
คํานวณราคาโอน ในกรณีนี้ ผูขายอาจใชผลตอบแทนตอยอดขายหรือผลตอบแทนตอเงินลงทุน
ของอุตสาหกรรมที่คลายคลึงกนมาเปนเกณฑในการกําหนดจํานวนกําไรสวนเพิ่มที่ตองใชในการ
คํานวณ
10. กิจการที่เสนอรายงานอาจไมไดกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีระหวางกันตามวิธีที่
ระบุไว (ตามขอ 7 ถึง 9) ในบางครั้งกิจการที่เสนอรายงานอาจไมคิดราคาใดๆ ในการโอนทรัพยากร
ระหวางกัน ตัวอยางเชน การใหบริการจัดการโดยไมคิดคาบริการ และการใหสินเชื่อโดยไมคิด
ดอกเบี้ย
11. ในบางกรณี รายการบั ญชี จ ะไมเ กิด ขึ้น หากบุค คลหรื อกิ จ การไม มี ค วามสัม พั น ธ
ระหวางกัน ตัวอยางเชน กิจการขายผลผลิตสวนใหญใหกับบริษัทใหญดวยราคาตนทุน กิจการนั้น
อาจไมสามารถหาลูกคารายอื่นไดหากบริษัทใหญไมซื้อสินคา
การเปดเผย
1. มาตรฐานการบั ญชีหลายฉบับกําหนดให กิจการตอ งเปดเผยข อมู ลเกี่ ยวกั บ รายการ
ระหว า งบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น มาตรฐานการบั ญ ชี เ รื่ อง การนํ า เสนองบการเงิ น
กําหนดใหกิจการเปดเผยรายการระหวางกันที่เปนสาระสําคัญ เงินลงทุน และยอดคงเหลือของ
กิจการในกลุมและบริษัทรวม มาตรฐานการบัญชี เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย และเรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม กําหนดใหกิจการตอง
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบริษัทรวมและบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญ
2. ตัวอยางของรายการบัญชีที่กิจการอาจตองเปดเผยขอมูลในงวดบัญชีที่รายการเหลานี้มี
ผลกระทบ
2.1 การซื้อหรือขายสินคาสําเร็จรูปหรือสินคาระหวางผลิต
2.2 การซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพยหรือสินทรัพยอื่น
2.3 การใหหรือรับบริการ
2.4 การเปนตัวแทน
2.5 การมีสัญญาเชาระยะยาว
2.6 การใหหรือรับขอมูลจากการวิจัยและพัฒนา
2.7 การใหสิทธิในการใชสินทรัพย
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2.8 การจั ด หาเงิ น ลงทุ น (รวมถึ ง เงิ น กู แ ละส ว นทุ น ที่ จ า ยในรู ป ของเงิ น สดหรื อ
สินทรัพยอื่น)
2.9 การค้ําประกันหรือการใหหลักประกัน
2.10 การมีสัญญาการจัดการ
3. กิจการตองเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในทุกกรณีที่มี
การควบคุมเกิดขึ้นไมวารายการบัญชีระหวางกันจะเกิดขึ้นหรือไม ทั้งนี้เพื่อใหขอมูลกับผูใชงบ
การเงินเกี่ยวกับผลกระทบที่ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอาจมีตอกิจการที่
เสนอรายงาน
4. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน รวมทั้งเปดเผยถึงประเภทและองคประกอบของรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันหากการเปดเผยขอมูลนั้นจําเปนตอความเขาใจในงบการเงินที่นําเสนอ
ตามปกติ องคประกอบของรายการบัญชีที่จําเปนตอความเขาใจในงบการเงินที่นําเสนอ
ประกอบดวยรายการตอไปนี้
4.1 ปริมาณของรายการคาไมวาจะเปนจํานวนเงินหรือเปนอัตรารอยละ
4.2 จํานวนเงินหรืออัตรารอยละของยอดคงคาง
4.3 นโยบายการกําหนดราคา
5. กิจการอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยรวมรายการที่มีลักษณะคลายคลึงกันไวดวยกัน เวนแตการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะจําเปนตอ
ความเขาใจในผลกระทบที่รายการนั้นมีตองบการเงินของกิจการที่เสนอรายงาน
6. กิจการไมจะเปนตองเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมเกี่ยวกับรายการบัญชีที่เกิดขึ้น
ระหวางกิจการในกลุม เนื่องจากงบการเงินรวมถือวาบริษัทใหญและบริษัทยอยเปนกิจการที่เสนอ
รายงานเดียวกัน แตกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการบัญชีตามสวนวิธีไดเสียที่มีกับบริษัท
รวม โดยถือเปนรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
1.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
ตามประกาศของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ไดมีมติให
ใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
เรื่อง สินทรัพยหมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ขอมูลที่
ควรเปดเผยในงบการเงิน
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มาตรฐานฉบับนี้ เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ฉบับปรับปรุง ป 19947 โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญไมแตกตาง
กัน ยกเวน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหใชหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเปนมาตรฐาน
การบัญชีของไทย มิใชมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 ไดกลาวถึงงบการเงินที่สมบูรณ ตองประกอบดวย
1. งบดุล
2. งบกําไรขาดทุน
3. งบใดงบหนึ่งดังตอไปนี้
3.1 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ
3.2 งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
4. งบกระแสเงินสด
5. นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอมูลที่ตองแสดงในงบดุล
งบดุลตองแสดงรายการแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงิน
ดังตอไปนี้ เปนอยางนอย
1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
2. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
3. สินคาคงเหลือ
4. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
5. สินทรัพยทางการเงิน (ไมรวมจํานวนเงินที่กลาวถึงในขอ 1, 2 และ 4)
6. สินทรัพยไมมีตัวตน
7. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
8. เจาหนาการคาและเจาหนี้อื่น
9. หนี้สินหรือสินทรัพยที่เกี่ยวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
10. ประมาณการหนี้สิน
11. หนี้สินไมหมุนเวียนที่มีภาระดอกเบี้ย
12. สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอย
13. ทุนที่ออกและสํารองตางๆ
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โดยรายการแตละบรรทัดที่ระบุไว เปนรายการที่กําหนดไวอยางกวางๆ ตามลักษณะและ
ไมไดจํากัดเฉพาะรายการที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีเทานั้น ตัวอยางเชน สินทรัพยไมมีตัวตน
อาจรวมถึงคาความนิยม คาสิทธิ และสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ
ในการพิจารณาวารายการใดควรแยกแสดงเพิ่มเติมนั้น ใหคํานึงถึง
1. ลักษณะและสภาพคลองของสินทรัพย รวมถึงความมีนัยสําคัญของรายการซึ่งตามปกติ
ถือเปนปจจัยในการแยกแสดงรายการสินทรัพยที่เปนตัวเงินจากสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน และแยก
แสดงรายการสินทรัพยหมุนเวียนจากสินทรัพยไมหมุนเวียน
2. หนาที่ของรายการที่มีตอกิจการ ซึ่งตามปกติถือเปนปจจัยในการแยกแสดงรายการ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ สินคาคงเหลือ สินทรัพยดําเนินงาน และสินทรัพย
ทางการเงิน
3. จํานวน ลักษณะ และวันครบกําหนดของหนี้สินซึ่งตามปกติถือเปนปจจัยในการแยก
แสดงรายการหนี้ สิ น ที่ ร ะบุ อั ต ราดอกเบี้ ย และที่ ไ ม ระบุ อั ต ราดอกเบี้ ย จากประมาณการหนี้ สิ น
รวมทั้ง รวมทั้งการแยกประเภทหนี้สินดังกลาวเปนหนี้สินหมุนเวียน และไมหมุนเวียน
ขอมูลที่ตองแสดงในงบดุล หรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
กิจการตองแสดงขอมูลในงบดุลหรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยการจัด
ประเภทยอยเปนรายการแตละบรรทัดตามลักษณะการดําเนินงานของกิจการ รายการบัญชีแตละ
รายการตองมีการจัดประเภทยอยตามลักษณะและจํานวนเงินที่คางรับหรือคางจายกับบริษัทใหญ
บริษัทบอย บริษัทรวม และกิจการที่เกี่ยวของกัน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการบัญชีแตละรายการ อาจมีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน
1. ลูกหนี้ ใหจัดประเภทเปนลูกหนี้การคา ลูกหนี้บริษัทในเครือ ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของ
กัน คาใชจายจายลวงหนา และอื่นๆ
2. สินคาคงเหลือ ใหจัดประเภทตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินคาคงเหลือ เชน
สินคาที่มีไวเพื่อขายหรือเพื่อการผลิต วัสดุ วัตถุดิบ งานระหวางทํา หรือสินคาสําเร็จรูป
3. สินทรัพยที่มีตัวตน ใหจัดประเภทตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ทีดิน อาคาร
และอุปกรณ
4. ประมาณการหนี้สิน ใหแยกแสดงตามลักษณะการดําเนินงานของกิจการ เชน ประมาณ
การสําหรับคาสวัสดิการของพนักงาน และประมาณการอื่น ที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของ
กิจการ
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5. สวนของเจาของ ใหแยกแสดงเปนทุนที่ไดรับ สวนเกินมูลคาหุน กําไรสะสมที่จัดสรร
แลวและที่ยังไมไดจัดสรร และอื่นๆ
ขอมูลที่ตองแสดงในงบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนตองแสดงรายการแตละบรรทัดพรอม
จํานวนเงิน ดังตอไปนี้เปนอยางนอย
1. รายได
2. คาใชจายในการขายและบริหาร
3. สวนแบงกําไรขาดทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาซึ่งคํานวณโดยวิธีสวนไดเสีย
4. คาใชจายทางการเงิน
5. คาใชจายทางภาษี
6. กําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมปกติ
7. สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอย
8. รายการพิเศษ
9. กําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด
ขอมูลที่ตองแสดงในงบกําไรขาดทุนหรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. กิจการตองเปดเผยขอมูลในงบกําไรขาดทุนหรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยการจัดประเภทคาใชจายตามลักษณะหรือหนาที่ที่มีตอกิจการ
คาใชจายแตละรายการควรมีการจัดประเภทยอย เพื่อเนนใหเห็นถึงสวนประกอบตางๆ
ของผลการดําเนินงานซึ่งอาจแตกตางกันทางดานความมีเสถียรภาพ ศักยภาพในการทํากําไร และ
ความสามารถในการคาดการณลวงหนา
2. กิจการที่จัดประเภทคาใชจายตามหนาที่ ตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของ
คาใชจายรวมทั้งคาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย และคาใชจายของพนักงาน
3. กิจการตองแสดงจํานวนเงินปนผลตอหุนในงบกําไรขาดทุน หรือเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ไมวาจะเปนเงินปนผลที่ประกาศจายหรือเสนอจัดสรรใหอนุมัติจายสําหรับ
งวดบัญชีนั้น
การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ สามารถแสดงไดใน 2 ลักษณะ กลาวคือ
1. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ ซึ่งตองแสดงรายการตอไปนี้
1.1 กําไรหรือขาดทุนสิทธิสําหรับงวดบัญชี
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1.2 รายได คาใชจาย รายการกําไรขาดทุนแตละรายการที่กําหนดใหรับรูโดยตรง
ในสวนของเจาของตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น โดยใหแสดงยอดรวมของรายการเหลานั้นไว
ดวย
1.3 ผลสะสมของการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี แ ละของการแก ไ ข
ขอผิดพลาด
1.4 รายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ไดรับจากเจาของ และการแบงปนสวนทุนใหเจาของ
1.5 ยอดคงเหลือของกําไรหรือขาดทุนสะสม ณ วันตนงวด และ ณ วันที่ในงบดุล
รวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงระหวางงวด
1.6 รายการกระทบยอดในสวนทุนแตละประเภท สวนเกินมูลคาหุน และสํารอง
แตละชนิดระหวางตนงวดกับปลายงวด โดยใหแยกแสดงการเปลี่ยนแปลงของแตละรายการ
2. งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ตองแสดงรายการตามขอ 1.1 ถึง 1.3 และเปดเผยรายการ
ตามจอ 1.4 ถึง 1.6 ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบัญชี เรื่อง งบกระแสเงินสด กําหนดใหแสดงและเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของในงบกระแสเงินสด และไดระบุวาขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดมีประโยชนตอ
ผูใชงบการเงินในการประเมินความสามารถในการกอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของ
กิจการ รวมทั้งความจําเปนของกิจการในการใชกระแสเงินสดนั้น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบดวย คําอธิบาย การวิเคราะหรายละเอียดของ
จํานวนเงินที่แสดงในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
สวนของเจาของ รวมทั้งขอมู ลเพิ่มเติม เชน หนี้สินที่อาจเกิด ขึ้นและภาระผูกพัน หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินยังรวมถึงขอมูลที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดหรือสนับสนุนใหเปดเผย และการ
เปดเผยขอมูลอื่นที่จะทําใหงบการเงินแสดงโดยถูกตองตามควร
หมายเหตุประกอบงบการเงินตองเปดเผยขอมูลตามลําดับดังตอไปนี้ เพื่อใหผูใชงบการเงิน
เขาใจและสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหวางกิจการได
1. ขอมูลที่ระบุวางบการเงินของกิจการไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
2. เกณฑการวัดคาและนโยบายการบัญชี
3. รายละเอี ย ดประกอบรายการแต ล ะบรรทั ด ตามลํ า ดั บ ที่ แ สดงในงบการเงิ น และ
ตามลําดับของงบการเงิน
4. การเปดเผยขอมูลอื่น รวมทั้ง
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4.1 ขอจํากัดตางๆ ในสิทธิที่มีอยูเหนือทรัพยสิน
4.2 หลักประกันหนี้สิน
4.3 วิธีการที่ใชปฏิบัติสําหรับโครงการเงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
4.4 สินทรัพยหรือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและใหระบุจํานวนเงินถาสามารถทําได
4.5 จํานวนเงินที่ผูกพันไวแลวสําหรับรายจายประเภททุนในอนาคต
4.6 ภาระผูกพันและขอมูลทางการเงินอื่น
4.7 ขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงิน (หากจําเปน)
การเปดเผยนโยบายการบัญชี
กิจการตองเปดเผยนโยบายการบัญชีทีเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้
1. เกณฑการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน
2. นโยบายการบัญชีที่จําเปนตอความเขาใจในงบการเงิน
ในการพิจารณาวากิจการควรเปดเผยนโยบายการบัญชีที่ใชหรือไม ฝายบริหารของกิจการ
ตองพิจารณาวาการเปดเผยนโยบายการบัญชีดังกลาวจะชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงลักษณะของ
รายการและเหตุการณทางบัญชีที่สะทอยอยูในผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินตามที่รายงาน
ไว กิจการควรเปดเผยนโยบายการบัญชีที่ใชในเรื่องตอไปนี้เปนอยางนอย
1 การรับรูรายได
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงบริษัทยอยและบริษัทรวม
3. การรวมกิจการ
4. การรวมคา
5. การรับรูรายการ การคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่มีตัวตน หรือการตัดจําหนายของ
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
6. การบันทึกตนทุนกูยืมและรายจายอื่นๆ เปนสินทรัพย
7. สัญญากอสราง
8. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย
9. เครื่องมือทางการเงินและเงินลงทุน
10. สัญญาเชา
11. ตนทุนการวิจัยและพัฒนา
12. สินคาคงเหลือ
13. ภาษีเงินไดรวมถึงภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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14. ประมารการหนี้สิน
15. ผลประโยชนของพนักงาน
16. การแปลงคาเงินตราตางประเทศและการปองกันความเสี่ยง
17. คําจํากัดความของการจําแนกขอมูลตามสวนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร และ
เกณฑการปนสวนคาใชจายระหวางสวนงาน
18. คําจํากัดความของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
19. การบัญชีในภาวะเงินเฟอ
20. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
การเปดเผยอื่นๆ
กิจการตองเปดเผยเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม หากเรื่องนั้นไมไดเปดเผยในขอมูลที่เผยแพรพรอม
กับงบการเงิน ดังตอไปนี้
1. ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของกิจการ รวมทั้งประเทศที่กิจการจัดตั้งขึ้นและที่อยู
จดทะเบียน (หรือสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจหากแตกตางไปจากที่อยูจดทะเบียน)
2. คําอธิบายลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลักของกิจการ
3. ชื่อของบริษัทใหญ และชื่อของบริษัทใหญของกลุมบริษัท
4. จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นงวดบัญชี หรือจํานวนพนักงานเฉลี่ยสําหรับงวดบัญชี
1.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามประกาศของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ไดมีมติให
ใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย
แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานฉบับนี้ เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ฉบับที่ 22 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย ฉบับปรับปรุงรูปแบบ
ป 1994 ซึ่งมีการแกไขโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูการวัดคา
เครื่องมือทางการเงิน โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญไมแตกตางกัน ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
กําหนดใหสวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยตองแสดงเปนรายการแยกตางหากตอจากกําไรสะสม
ภายใตสวนของเจาของในงบการเงินรวม เพื่อใหสอดคลองกับแมบทการบัญชี
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คํานิยาม
คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย มีความหมายเฉพาะดังนี้
การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการกําเนินงานของ
กิจการเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของกิจการนั้น
บริษัทยอย หมายถึง กิจการซึ่งอยูภายใตการควบคุมของกิจการอื่นซึ่งเปนบริษัทใหญ
บริษัทใหญ หมายถึง กิจการซึ่งมีบริษัทยอยอยางนอยหนึ่งแหง
กลุมกิจการ หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยที่เปนของบริษัทใหญนั้น
งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินที่กลุมกิจการนําเสนอเสมือนวาเปนกิจการเดียว
สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอย หมายถึง ผลการดําเนินงานสุทธิและสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทยอยเฉพาะสวนที่ไมไดเปนของบริษัทใหญทั้งโดยทางตรงหรือทางออม
บริษัทใหญตองนําเสนองบการเงินรวม ยกเวนหากบริษัทใหญนั้นมีฐานะเปนบริษัทยอย
ซึ่งถูกกิจการอื่นควบคุมอยูทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ในกรณีที่บริษัทใหญถูกกิจการอื่นควบคุมอยู
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด บริษัทใหญตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนสวนนอยที่จะไมนําเสนองบ
การเงิ น รวม บริษั ทใหญ ที่ไ ม นําเสนองบการเงินรวมต องเปดเผยเหตุ ผลในการไมนําเสนองบ
การเงินรวม รวมทั้งเปดเผยการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบริษัทยอยที่แสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัท
ใหญ นอกจากนี้บริษัทใหญตองเปดเผยชื่อและที่อยูตามที่จดทะเบียนของกลุมกิจการที่ควบคุม
บริษัทใหญอยู ซึ่งกิจการนั้นอาจถือวาเปนบริษัทใหญที่ตองนําเสนองบการเงินรวม
งบการเงินรวมตองไมรวมงบการเงินของบริษัทยอย ในกรณีตอไปนี้
1. บริษัทใหญตั้งใจที่จะควบคุมบริษัทยอยนั้นเปนการชั่วคราวเนื่องจากบริษัทใหญซื้อหรือ
ถือบริษัทยอยไวเพื่อจําหนายในอนาคตอันใกล
2. บริษัทยอยดําเนินงานภายใตขอกําหนดที่เขมงวดจากภายนอก ซึ่งมีผลระยะยาวทําให
บริษัทยอยดอยความสามารถในการโอนเงินใหกับบริษัทใหญ
กิจการตองบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบริษัทยอยดังกลาว ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การบัญชี
สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
งบการเงินรวมตองรวมงบการเงินของทุกกิจการที่บริษัทใหญควบคุมอยูนอกจากบริษัท
ยอยนั้นเปนบริษัทยอยตามขอยกเวนที่ไมตองรวมงบการเงินของบริษัทยอย หากบริษัทใหญมีสิทธิ
ออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่งในกิจการอื่นไมวาเปนทางตรงหรือทางออมโดยผานกิจการหรือบุคคลอื่น
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ใหสันนิษฐานไวกอนวาบริษัทใหญมีอํานาจควบคุมกิจการนั้น ยกเวนในกรณีพิเศษที่บริษัทใหญมี
หลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาสิทธิในการออกเสียงไมทําใหบริษัทใหญสามารถควบคุม
กิจการดังกลาวได ตัวอยางตอไปนี้ถือวาบริษัทใหญมีอํานาจควบคุมกิจการอื่น แมวาจะมีสิทธิออก
เสียงนอยกวากึ่งหนึ่ง
1. บริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่งเนื่องจากขอตกลงที่มีกับผูถือหุน
รายอื่น
2. บริษัทใหญมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามขอตกลงในการกําหนดนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงานของกิจการอื่น
3. บริษัทใหญมีอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอนบุคคลสวนใหญซึ่งทําหนาที่เปนกรรมการ
บริษัทหรือผูบริหารอื่นที่มีหนาที่เทียบเทากรรมการบริษัท
4. บริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงสวนใหญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะผูบริหารอื่นที่มีหนาที่เทียบเทากรรมการบริษัท
5. บริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงในบริษัทยอยมากกวากึ่งหนึ่งแมวาบริษัทใหญจะ
ไมไดถือหุนหรือถือหุนเพียงบางสวนในบริษัทยอย ในกรณีนี้บริษัทใหญอาจมีโครงสรางการถือ
หุนหรือการบริหารบริษัทในกลุมในลักษณะอําพรางโดยใหบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นถือหุนแทนไม
วาจะเปนทางตรงหรือทางออมเพื่อประโยชนของบริษัทใหญ
6. บริษัทใหญมีอํานาจในการออกเสียงในบริษัทยอยมากกวากึ่งหนึ่งแมวาบริษัทใหญจะ
ถือหุนเพียงบางสวนในบริษัทยอยโดยมีการถือหุนไขวกัน ในกรณีนี้บริษัทใหญอาจถือหุนจํานวน
เทากันในบริษัทสองบริษัทแมวาจํานวนหุนที่ถือจะไมเปนสาระสําคัญ แตบริษัทที่ถูกลงทุนทั้งสอง
ถือหุนที่เหลือซึ่งกันและกันทําใหบริษัทที่ถูกลงทุนทั้งสองถือเปนบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทใหญ
สามารถควบคุมและบริหารงานบริษัทที่ถูกลงทุนทั้งสองได
7. บริ ษั ท ใหญ มี อํ า นาจในการควบคุ ม กิ จ การเฉพาะกิ จ ซึ่ ง บริ ษั ท ใหญ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
ประโยชนของบริษัทใหญโดยกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายการดําเนินงานของบริษัทของ
กิ จ การนั้ น ไว ล ว งหน า ในกรณี นี้ บ ริ ษั ท ใหญ จ ะยั ง คงไว ซึ่ ง ส ว นได เ สี ย ในผลประโยชน ที่ เ ป น
สาระสําคัญ แมวาบริษัทใหญอาจมีสวนรวมในสวนของเจาของในกิจการเฉพาะกิจเพียงเล็กนอย
หรือไมมีสวนรวมเลยก็ตาม
การเปดเผยขอมูล กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในงบการเงินรวมดวย
1. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทยอยที่สําคัญ ไดแก รายชื่อของบริษัทยอย ประเทศที่จด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือสถานที่ประกอบการ สัดสวนความเปนเจาของ และสัดสวนของสิทธิ
ออกเสียงในกรณีที่ตางจากสัดสวนของความเปนเจาของ
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2. เหตุผลในการไมนําบริษัทยอยมาจัดทํางบการเงินรวม
3. ลักษณะที่บริษัทใหญสัมพันธกับบริษัทยอยในกรณีที่บริษัทใหญไมมีสิทธิออกเสียงใน
บริษัทยอยนั้นเกินกวากึ่งหนึ่งไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมโดยผานกิจการหรือบุคคลอื่น
4. ชื่อของบริษัทที่ไมถือเปนบริษัทยอยทั้งที่กิจการมีสิทธิออกเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งไมวาจะ
เปนทางตรงหรือทางออมโดยผานกิจการหรือบุคคลอื่น เนื่องจากสิทธิออกเสียงที่เกินกวากึ่งหนึ่ง
นั้นไมทําใหกิจการสามารถควบคุมกิจการได
5. ผลกระทบจากการไดมาหรือจําหนายบริษัทยอยที่มีตอฐานะการเงิน ณ วันที่ในงบดุล
และที่มีผลตอการดําเนินงานสําหรับงวดที่เสนอรายงานเปรียบเทียบกับจํานวนที่เกิดขึ้นในงวดกอน
1.4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม
ตามประกาศของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ไดมีมติให
ใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม แทนมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย
มาตรฐานฉบับนี้ เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
ฉบับที่ 28 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม ฉบับปรับปรุงรูปแบบ ป 1998 ซึ่งมีการ
แกไขโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูการวัดคาเครื่องมือทาง
การเงิน และการตีความหมายมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่อง การตัดบัญชี
รายการกําไรและรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นระหวางกิจการผูลงทุนกับบริษัทรวม โดยมีเนื้อหา
สาระสําคัญไมแตกตางกัน
คํานิยาม
คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัท
รวม มีความหมายเฉพาะดังนี้
บริษัทรวม หมายถึง กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญของผูลงทุนและไม
ถือเปนบริษัทยอยหรือบริษัทรวมคา
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ หมายถึง อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ แตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบาย
ดังกลาว
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การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินของกิจการ
เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของกิจการนั้น
บริษัทยอย หมายถึง กิจการซึ่งอยูภายใตการควบคุมของกิจการอื่นซึ่งเปนบริษัทใหญ
วิธีสวนไดเสีย หมายถึง วิธีการบัญชีซึ่งบันทึกเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุนและ
ปรับปรุงดวยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการลงทุนตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสิทธิในสินทรัพย
สุทธิของกิจการที่ไปลงทุน โดยงบกําไรขาดทุนสะทอนใหเห็นถึงสัดสวนของผูลงทุนในผลการ
ดําเนินงานของกิจการทีไปลงทุน
วิธีราคาทุน หมายถึง วิธีการบัญชีซึ่งบันทึกเงินลงทุนดวยราคาทุน โดยงบกําไรขาดทุน
สะทอนใหเห็นถึงรายไดจากการลงทุนที่ผูลงทุนไดรับการแบงปนมาจากกําไรสะสมของกิจการที่
ไปลงทุนหลังจากวันที่ลงทุนในกิจการนั้น
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
หากผูลงทุนมีสิทธิออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการที่ไปลงทุนอยางนอย
รอยละ 20 ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูลงทุนมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอกิจการที่ไปลงทุน
นอกจากผูลงทุนมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาอิทธิพลนั้นไมเกิดขึ้น ในทางกลับกันหาก
ผูลงทุนมีสิทธิออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการทีไปลงทุนนอยกวารอยละ 20 ให
สันนิษฐานไวกอนวาผูลงทุนไมมีอิทธิพลอยางเปนสาระสะสําคัญตอกิจการที่ไปลงทุน นอกจากจะ
มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาผูลงทุนมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอกิจการที่ไปลงทุน
นั้น สิทธิออกเสียงทางออมเกิดขึ้นไดในลักษณะตางๆ เชน ผูลงทุนออกเสียงโดยผานบริษัทยอย
หรือโดยผานบุคคลหรือกิจการอื่นที่ถือหุนแทนในลักษณะอําพราง การที่ผูลงทุนรายอื่นเปนเจาของ
กิจการที่ไปลงทุนอยางเปนสาระสําคัญหรือเปนสวนใหญไมไดหมายความวาผูลงทุนไมสามารถมี
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในกิจการที่ไปลงทุนได
หลักฐานตอไปนี้เปนตัวอยาที่แสดงวาผูลงทุนมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
1. มี ตั ว แทนอยู ใ นคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะผู บ ริ ห ารที่ มี อํ า นาจจั ด การเทา เที ย ม
คณะกรรมการบริษัท
2. มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
3. มีรายการบัญชีระหวางผูลงทุนกับกิจการที่ไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
4. มีการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ระดับผูบริหาร
5. มีการใหขอมูลทางเทคนิคที่สําคัญในการดําเนินงาน
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งบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทรวมตองรับรูในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนไดเสีย
เวนแตเงินลงทุนนั้นซื้อมาหรือถือไวโดยมีวัตถุประสงคที่จะจําหนายในอนาคตอันใกล ในกรณีนี้
ใหบันทึกเงินลงทุ นดั งกลาวดวยวิธีราคาทุนและปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การบัญชี
สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทรวมตองรับรูในงบการเงินเฉพาะกิจการโดย
ใชวิธีสวนไดเสีย เวนแตจะเปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เมื่อผูลงทุนไมมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทรวมถึงแมวาจะยังคงถือเงิน
ลงทุนไวทั้งหมดหรือบางสวน
2. การใชวิธีสวนไดเสียไมเหมาะสมอีกตอไป เนื่องจากบริษัทรวมดําเนินงานภายใต
ขอกําหนดที่เขมงวดจากภายนอกซึ่งมีผลระยะยาวทําใหบริษัทรวมดอยความสามารถในการโดน
เงินใหกับผูลงทุน
ซึ่งทําใหผูลงทุนตองบันทึกและแสดงเงินลงทุนดังกลาวดวยวิธีราคาทุนและปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
โดยราคาตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันที่ผูลงทุนเลิกนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติตองถือเปนราคาทุน
ของเงินลงทุนนับตั้งแตวันนั้นเปนตนไป
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
ผูลงทุนตองเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นภายหนาและเหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน ดังตอไปนี้
1. สวนรวมในหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
2. ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุนของบริษัทรวมที่ผูลงทุนอาจตองรวมรับภาระ
3. หนี้สินทั้งหมดของบริษัทรวมซึ่งผูลงทุนมีภาระผูกพันที่อาจตองจาย
การเปดเผยขอมูล
ผูลงทุนตองเปดเผยเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นภายหนาและตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้
1. รายชื่อและขอมูลเกี่ยวกับบริษัทรวมที่สําคัญรวมถึงสัดสวนของความเปนเจาของ และ
สัดสวนของสิทธิในออกเสียงในกรณีที่แตกตางจากสัดสวนของความเปนเจาของ
2. วิธีที่ใชในการบันทึกบัญชีเงินลงทุน
3. เงินลงทุนในบริษัทรวมที่บันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ตองจัดประเภทเปนสินทรัพย
ระยะยาว และแยกแสดงเปนรายการตางหากในงบดุล สวนกําไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนที่เปน
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ของผูลงทุนตองแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุน โดยแยกแสดงกําไรหรือขาดทุน
ที่เปนรายการพิเศษออกจากสวนที่เปนรายการตามปกติ
2. สรุปประเด็นการเปดเผยขอมูล ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน สามารถสรุปประเด็นได ดังนี้
1. การเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการตองเปดเผยความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในทุก
กรณีที่มีการควบคุมเกิดขึ้น ไมวารายการบัญชีระหวางกันจะเกิดขึ้นหรือไม
ลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
1. การเปนบริษัทใหญกับบริษัทยอยหรือบริษัทยอยในเครือเดียวกัน
- บริษัทใหญ หมายถึง กิจการซึ่งมีบริษัทยอยอยางนอยหนึ่งแหง ซึ่งมี
สิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่งในกิจการอื่น และ/หรือสามารถควบคุมบริษัทยอยดังกลาวได
- บริษัทยอย หมายถึง กิจการซึ่งอยูภายใตการควบคุมของกิจการอื่นซึ่ง
เปนบริษัทใหญ
2. การเปนบริษัทรวม
- บริษัทรวม หมายถึง กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
ของผูลงทุนและไมถือเปนบริษัทยอยหรือบริษัทรวมคา
3. การเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่สามารถ
ควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่น หรือสามารถใชอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในการตัดสินใจดาน
การเงินหรือการดําเนินงานของบุคคลหรือกิจการอื่น
4. การเปนผูบริหาร กรรมการ พนักงานของกิจการ ที่มีอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบในการวางแผนสั่งการ และควบคุมการดําเนินงานของกิจการ (รวมทั้งสมาชิกครอบครัว
ที่ใกลชิด และกิจการอื่นที่บุคคลดังกลาวมีอํานาจออกเสียงหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ)
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5. การเป น บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย า งเป น สาระสํ า คั ญ ต อ กิ จ การที่ เ สนอรายงาน
(รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ที่ใกลชิดและกิจการอื่นที่บุคคลดังกล าวมีอํานาจออกเสียง หรือมี
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ)
- อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ หมายถึง มีสิทธิออกเสียงทั้งโดยทางตรง
หรือทางออมในกิจการที่ไปลงทุนอยางนอยรอยละ 20 และ/หรือมีอํานาจในการเขาไปมีสวนรวม
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ แตไมถึงระดับที่จะ
ควบคุมนโยบายดังกลาว
6. กิจการที่มีเจาของผูถือหุนรายใหญ กรรมการบริหารคนสําคัญเปนบุคคลเดียว
7. ระดับของความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของวามีมากนอย
เพียงใด (ดูไดจากอัตราถือหุนของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน)
2. การเปดเผยรายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของความสัมพันธระหวางบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งเปดเผยถึงประเภทและองคประกอบของรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันหากการเปดเผยขอมูลนั้นจําเปนตอความเขาใจในงบการเงินที่นําเสนอ
รายการบัญชีระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก
1. รายการบัญชีที่เปนสินทรัพยระหวางกัน เชน ลูกหนี้การคา, เงินใหกูยืม,
ลูกหนี้อื่น, ดอกเบี้ยคางรับ และรายไดคางรับ เปนตน
2. รายการบัญชีที่เปนหนี้สินระหวางกัน เชน เจาหนี้การคา, เงินกูยืม, เจาหนี้อื่น
และคาใชจายคางจาย เปนตน
3. รายการบัญชีที่เปนเงินลงทุนระหวางกัน ไดแก การซื้อเงินลงทุน หรือการขาย
เงินลงทุนระหวางกัน
4. รายการบัญชีที่เปนรายไดระหวางกัน เชน รายไดหลักของกิจการ(ในที่นี้คือ
รายไดคารักษาพยาบาล), รายไดคาที่ปรึกษาและบริหารงาน,รายไดคาธรรมเนียม, ดอกเบี้ยรับ ,กําไร
จากการขายสินทรัพยระหวางกัน , เงินปนผล และรายไดอื่น เปนตน
5. รายการบัญชีที่เปนคาใชจายระหวางกัน ไดแก ตนทุนการบริการ, ขาดทุนจาก
การขายสินทรัพยระหวางกัน และคาใชจายอื่น เปนตน
6. ภาระผูกพันระหวางกัน ไดแก ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายที่อาจตองรวม
รับภาระ และหนี้สินที่อาจตองจายในอนาคตขางหนา
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3. การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การโอนทรัพยากรระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน อาจขาดความเปน
อิสระในการเจรจาตอรองในเรื่องของราคา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ จึงมีการกําหนดราคาคา
สําหรับรายการบัญชีที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีที่เกิดกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ไดแก
1 วิธีเปรียบเทียบกับราคาภายนอก
โดยอางอิงกับราคาสิน คา แบบเดีย วกั น ที่ซื้อขายกั น ในตลาดที่มีสภาพ
เศรษฐกิจเดียวกัน มักใชกับการขายหรือใหบริการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันในทางการคา
ตามปกติ
2 วิธีขายตอ
โดยการนําราคาขายหักดวยตนทุนและกําไรที่ผูขายควรจะไดรับจากการ
ขายตอ มักใชเมื่อมีการโดนสินคาระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกอนที่สินคานั้นจะถูก
ขายใหกับกิจการภายนอก ใชสําหรับการโอนทรัพยากรที่เปนสิทธิหรือเปนการใหบริการ ปญหาที่
พบในการกําหนดราคาแบบนี้ คือ จํานวนตนทุนและกําไรที่เหมาะสม
3 วิธีราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
โดยการนํากําไรสวนเพิ่มที่เหมาะสมบวกดวยราคาทุนของสินคา ปญหา
ที่พ บ คื อ การกํ า หนดต น ทุ น และกํ า ไรส ว นเพิ่ ม ดั ง นั้ น อาจคํ า นวณได จ ากผลตอบแทนของ
อุตสาหกรรมอื่นที่คลายคลึงกันเปนเกณฑในการพิจารณากําหนดกําไรสวนเพิ่มได
4 ไมคิดราคาใดๆ ในการโอน
เชน การใหบริการจัดการโดยไมคิดคาบริการ หรือการใหสินเชื่อโดยไม
คิดดอกเบี้ย เปนตน
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3. การทบทวนวรรณกรรม
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
นภวรรณ เชิดชูวุฒิตระกูล (2546) ไดศกึ ษาความสัมพันธระหวางลักษณะของบริษัทกับ
ระดับการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปของบริษัท
โดยศึกษาเฉพาะบริษัทในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยกับบริษัทในอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงในชวงป พ.ศ. 2543-2545
จากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของลักษณะของบริษัท กับระดับการเปดเผยขอมูลในรายงาน
ประจําปของบริษัทพบวา
กําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธทางบวกกับระดับการ
เปดเผยขอมูล ในรายงานประจําปของบริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ผลการวิจัยพบวา
บริษัทควรปรับปรุงการเปดเผยขอมูลในดานภาษาทีใ่ ชในการนําเสนอขอมูล และการรายงานขอมูล
ใหทันตอเวลาที่จะนําขอมูลใชในการตัดสินใจ นอกจากนี้ผลการวิจยั ยังพบวา หากบริษัททําการ
เปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทจะไดรบั ความนาเชื่อถือจากผูใชรายงานประจําปและ
นักลงทุนจะสนใจซื้อหลักทรัพยของบริษทั มากขึ้น
ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล (2540) ทําการศึกษาการเปดเผยขอมูลสิ่งแวดลอมสําหรับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : รูปแบบและแนวทาง โดยการศึกษาในประเด็นแรก
ใชวิธีการออกแบบขอมูลและรูปแบบของรายงาน
และสํารวจความคิดเห็นจากฝายบริหารของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผูใชขอ มูลสิ่งแวดลอม ผลของการ
สํารวจพบวา ขอมูลสิ่งแวดลอมดานนโยบาย แผนงาน ผลงาน สินทรัพยและคาใชจาย
ผลประโยชน การปฏิบัติตามกฎหมาย และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ควรมีการเปดเผยถึงระดับความ
สูงต่ําของรายการ สินทรัพยและคาใชจายควรเปดเผยมากที่สุด สวนแผนงานไดรับการสนับสนุน
ใหเปดเผยนอยที่สุด กลุมของผูใหขอมูลเห็นวาขอมูลสินทรัพยและคาใชจายสําคัญ ในขณะทีก่ ลุม
ผูใชขอมูลเห็นวาขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมายสําคัญ กลุมผูตอบทั้งหมดสนับสนุนรายงานเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมทีน่ ําเสนอ ซึ่งแยกจากงบปกติ สวนการศึกษาในประเด็นที่สอง ใชการทดสอบดาน
เศรษฐกิจและแรงกดดันจากกลุมผูเกี่ยวของ โดยอางทฤษฎีกลุมผูเกี่ยวของ ผลของการศึกษานี้
พบวาความสัมพันธอยูในเกณฑต่ํา สําหรับแรงกดดันจากผูถือหุน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลุม
ผูเกี่ยวของพบวา มีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการเปดเผยขอมูล
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อรทัย ทรายมูล (2548) ทําการศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
47 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวของกันของกลุมธนาคารพาณิชย ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผลจาการศึกษาพบวา ธนาคารพาณิชยมกี ารเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับบุคลหรือกิจการที่เกีย่ วของกัน
ตามเกณฑขั้นต่ําที่ไดกําหนดไวตามมาตรฐานการบัญชี
สวนใหญถือปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งมีรายละเอียดยอย
บังคับใหตองเปดเผยรายการที่มากกวามาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยที่อยูภายใต
การกํากับดูแลของรัฐ มีการเปดเผยขอมูลในรายละเอียดยอยนอยกวาธนาคารพาณิชยเอกชน และ
ธนาคารพาณิชยที่ไดรับการตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันจะมีการเปดเผยขอมูล
คลายคลึงกัน

