
 
 
 
 

เอกสารเผยแพร 
เลขท่ี อช. 6/2547 

 

“การจัดทํางบการเงินรวม” 
 

เอกสารฉบับน้ีจัดทําโดย 
 
 
 
 
 
 

 
      สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย   สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
                      และตลาดหลักทรัพย            แหงประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เผยแพรเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2547 
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็น  31 ธันวาคม 2547 
ทานสามารถ download เอกสารเผยแพรฉบับนี้ ไดจาก www.sec.or.th 

และ 

http://www.sec.or.th/


 
 
 
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม และ 
ใหผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมีวิชาชีพดานบัญชีหรือการเงิน ไดแสดงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตอ 
แนวคิดดังกลาว กอนที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสมาคม 
นักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต จะนํามากําหนดเปนวิธีปฏิบัติทางบัญชี เพื่อใชบังคับสําหรับ  
บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน ตอไป 
 
โปรดแจงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของทาน กลับไปยัง  
   ฝายกํากับบัญชีตลาดทุน 
   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
   ช้ัน 16 อาคารดีทแฮลม ทาวเวอรส บี 93/1 
   ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
หรือ 
   โทรสาร 0-2256-7755  
หรือ 
   Email : oca@sec.or.th 

 
 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็น  31 ธันวาคม 2547 
 

2 



 
 เอกสารรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ  

“การจัดทํางบการเงินรวม”  
 
วัตถุประสงคของการจัดทํางบการเงินรวม 

การจัดทํางบการเงินรวม มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ของกลุมบริษัทใหญและบริษัทยอยเสมือนวาเปนบริษัทเดียวกัน ซ่ึงชวยใหผูใชงบการเงินสามารถ
วิเคราะหและประเมินไดวา ทรัพยากรของบริษัทที่ใชไปในการลงทุนหรือใหความชวยเหลือแก 
บริษัทยอย เกิดประโยชนหรือมีความเสียหายที่จะกระทบตอบริษัทหรือไมเพียงใด งบการเงินรวม 
จึงมีประโยชนทั้งสําหรับผูบริหารเพื่อใชประกอบการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรในการลงทุนหรือ 
ใหความชวยเหลือบริษัทยอย รวมทั้งบริหารบริษัทยอยใหไดประโยชนสูงสุดแกบริษัท  สวนผูลงทุน 
ก็ใชงบการเงินรวมในการประเมินความสามารถของผูบริหาร รวมทั้งใชในการตัดสินใจลงทุนใน 
บริษัทนั้น 
 
ประเด็นปญหา 

บริษัทใหญไดนําบริษัทยอยมาจัดทํางบการเงินรวม ครบทุกบริษัทแลวหรือไม ? 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44  เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน

บริษัทยอย กําหนดใหบริษัทใหญตองนําบริษัทยอยซ่ึงอยูภายใตการควบคุมมาจัดทํางบการเงินรวม   
และกําหนดวา “การควบคุม” หมายถึงการมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน
ของกิจการเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตาง ๆ ของกิจการนั้น   

ปญหาที่พบบอย ๆ ก็คือผูปฏิบัติมักจะตีความวา ที่มาของอํานาจในการควบคุมนั้น  
มาจากการที่บริษัทใหญถือหุนเกิน 50% ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยเทาน้ัน  เนื่องจาก ชัดเจน  
เขาใจงาย และไมตองใชดุลยพินิจในการตัดสิน  จนละเลยที่มาของอํานาจการควบคุมลักษณะอื่น เชน 
การใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนดานการเงินอยางมีนัยสําคัญ (เชน ใหกูยืมเงิน หรือค้ําประกัน)   
การทําสัญญาในลักษณะที่ใหอํานาจในการตัดสินใจ ใหผลประโยชน หรือตองเปนผูรับความเสี่ยง 

การที่บริษัทใหญไมนําบริษัทที่อยูภายใตการควบคุม มาจัดทํางบการเงินรวม  
จะทําใหงบการเงินขาดขอมูลที่เปนสาระสําคัญตอกับการตัดสินใจ (เชน สินทรัพย และหนี้สินของ 
กิจการนั้น ซ่ึงบริษัทมีสวนไดเสียหรือตองรับความเสี่ยงสวนใหญ) ซ่ึงเปนผลใหผูใชงบการเงิน 
เขาใจหรือสําคัญผิด เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่แทจริงของกลุมบริษัทได 
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ขอเสนอ 
เพื่อความชัดเจนและลดการใชดุลยพินิจในการพิจารณาวากรณีใดถือวามี “การควบคุม” 

อันจะทําใหบริษัทจดทะเบียนจัดทํางบการเงินรวมไดอยางถูกตอง ครบถวน และใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการตัดสินใจของผูลงทุน  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี 
รับอนุญาตแหงประเทศไทย จึงมีแนวความคิดที่จะระบุลักษณะความสัมพันธที่เปนขอบงชี้ถึง  
“การควบคุม” นอกเหนือจากการถือหุนเกิน 50% เพื่อใหบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน  
และผูสอบบัญชี ใชเปนแนวทางในการพิจารณาจัดทํางบการเงินรวมตอไป ดังน้ี 

 
1. หลักการและเหตุผล 
จากนิยามของคําวา “การควบคุม”  ตามมาตรฐานการบัญชี  สามารถอนุมานไดวา 

การควบคุม ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ 
(1) ความสามารถที่จะกําหนด นโยบายการเงินและการดําเนินงาน ของกิจการ 
(2) ความสามารถที่จะใชอํานาจเพื่อรักษา ปกปอง หรือเพิ่มผลประโยชนท่ี 

บริษัทจะไดรับจากกิจการ 
(3) ความสามารถที่จะใชอํานาจเพื่อจํากัดความเสี่ยงจากกิจการนั้นที่อาจกระทบ 

ตอการดําเนินงานของบริษัท หรือเพิ่มภาระหนี้สินใหแกบริษัท 
  ในสถานการณทั่วไป เครื่องมือที่แสดงถึงการมีอํานาจควบคุม ก็คือ “หุน” กลาวคือ 

บุคคลที่ถือหุนขางมากจะถือวามีการควบคุมกิจการนั้น  อยางไรก็ดี มีหลายกรณี ซ่ึงผูถือหุนขางมาก  
ก็ไมสามารถควบคุมกิจการได เนื่องจากมีการทําขอตกลงหรือสัญญาตาง ๆ ทําใหบริษัทอื่นสามารถ 
ควบคุมกิจการได 

  ดังนั้น แมบทการบัญชี จึงใหถือหลัก “เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ” โดยกําหนดวา  
ขอมูลทางบัญชี ตองบันทึกตามเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใชตามรูปแบบทางกฎหมาย   
หากโดยสภาพความเปนจริงแลว ผูถือหุนขางมากไมมีอํานาจควบคุมกิจการ  แตบริษัท (ซ่ึงถือหุน 
ขางนอยหรือไมถือหุน)  มีกลไกหรือเครื่องมืออ่ืนที่ทําใหบริษัทสามารถเขาไปจัดการหรือใชทรัพยสิน
ของกิจการ เพ่ือประโยชนของบริษัทได จะถือวาบริษัท มีการควบคุมกิจการ และตองนํากิจการนั้น  
มาจัดทํางบการเงินรวม 
 

2. ขอบงช้ีของ “การควบคุม” 
ลักษณะความสัมพันธที่เปนขอบงชี้วาบริษัทมี “การควบคุม” ในกิจการ แมวาจะ 

ถือหุนกิจการนั้นไมถึง 50% ไดแก 
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(1) บริษัทเปนแหลงเงินทุนสวนใหญของกิจการ  
แมวาบริษัทจะถือหุนในกิจการนอยกวา 50%  หรือไมถือหุนเลย แตหากบริษัท  

เปนแหลงเงินทุนสวนใหญของกิจการนั้น กลาวคือ เมื่อรวมการลงทุนหรือการใหความชวยเหลือทาง 
การเงินของบริษัทในกิจการ (ไมวาจะเปนการลงทุนในรูปของ หุน หุนกู  เงินใหกูยืม  การให credit  
ทางการคา และการค้ําประกันการกูยืมเงินของกิจการ) แลวมีจํานวนเกิน 50% ของสินทรัพยรวมของ 
กิจการ (กรณีกิจการมีสวนของผูถือหุนเปนบวก) หรือเกิน 50% ของหนี้สินรวมของกิจการนั้น (กรณี 
กิจการมีสวนของผูถือหุนเปนลบ)  โดยคํานวณจากตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น   
กรณีเชนนี้ ถือวาบริษัทมีอํานาจควบคุมกิจการและตองนํากิจการนั้นมาจัดทํางบการเงินรวม 

ทั้งนี้ ในการคํานวณสัดสวนที่บริษัทใหความชวยเหลือทางการเงินแกกิจการ  
ใหนับรวมการใหความชวยเหลือทางการเงิน ที่กระทําผานบริษัทยอยของบริษัท ดวย 

เหตุผล การที่บริษัท ใหการสนับสนุนดานการเงินแกกิจการอยางเปนสาระสําคัญ  
ในขณะที่ผูถือหุนสวนใหญที่เปนเจาของไมใหเงินทุนแกกิจการใหเพียงพอตอการดําเนินงานได จนตอง
พึ่งพิงเงินทุนจากบริษัท  เปนขอบงชี้วาบริษัทมีอํานาจควบคุมและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ 
กิจการได เพื่อที่จะควบคุมหรือปองกันความเสี่ยงจากการที่กิจการนั้นดําเนินงานไปในทางที่ไมกอให 
เกิดประโยชนหรือเพิ่มความเสี่ยงใหแกบริษัท 

 
(2) บริษัทเปนผูรับผลเสียหายหรือความเสี่ยงสวนใหญจากการดําเนินงานของกิจการ 

แมวาบริษัทจะถือหุนในกิจการนอยกวา 50% หรือไมถือหุนเลย แตหากมี 
การทําขอตกลงในลักษณะท่ีหากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับกิจการ บริษัทตองเปนผูรับความเสี่ยง เชน 
ตองชดใชความเสียหายใหแกผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ ของกิจการ กรณีเชนนี้ถือวาบริษัทมีอํานาจควบคุม
กิจการและตองนํากิจการนั้นมาจัดทํางบการเงินรวม  

เหตุผล ผูรับความเสี่ยงมากจะตองพยายามใหไดมาซึ่งอํานาจควบคุมกิจการ  
เพื่อจํากัดหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับตน 

 
3. ขอยกเวน 

 การใหความชวยเหลือทางการเงินแกกิจการในลักษณะตอไปนี้ ไดรับยกเวน ไม
ตองนํามาคํานวณสัดสวนการใหความชวยเหลือทางการเงินที่เปนขอบงชี้ของ “การควบคุม” ตามขอ 2  

(1). การใหกูยืมเงิน  หรือการออกหนังสือค้ําประกันการดําเนินงาน ใหแกกิจการอื่น 
เปนธุรกิจปกติของบริษัท (เชน ธุรกิจสถาบันการเงิน)  

(2). การให credit ทางการคาที่เปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติของอุตสาหกรรมนั้น 
ในกรณีที่ ความสัมพันธระหวางบริษัทและกิจการอื่น เขาลักษณะการมีอํานาจควบ

คุม ตามขอบงชี้ในขอ 2 และไมเขาขอยกเวนขางตน แตบริษัทเห็นวา ตนไมมีการควบคุมกิจการนั้น  
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และหากนํากิจการนั้นมาจัดทํางบการเงิน จะทําใหงบการเงินรวมไมสะทอนภาพที่แทจริงในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท บริษัทตองอธิบายขอเท็จจริงที่เปนเหตุใหบริษัทไมมีอํานาจควบคุมกิจการนั้น  และ
เปดเผยธุรกรรมระหวางบริษัทและกิจการนั้น ไวในงบการเงินของบริษัท 

 
ตัวอยางของการมีอํานาจควบคุม 
ตัวอยางที่ 1  ไมถือหุน แตค้ําประกันหนี้สินทั้งหมด 

บริษัท ก ไมไดถือหุน บริษัท ข  แตบริษัท ก ค้ําประกันเงินกู 100% ของบริษัท ข และ 
บริษัท ข มีทุนจากสวนของเจาของไมเพียงพอตอการดําเนินงาน  

ความเห็น 
บริษัท ก ตองนําบริษัท ข มาจัดทํางบการเงินรวม แมวาจะไมไดถือหุน เนื่องจาก บริษัท ก  

มีความเสี่ยงจากการค้ําประกันหนี้สินของบริษัท ข 
 

ตัวอยางที่ 2  ถือหุนบางสวน และค้ําประกันหนี้สินสวนใหญ 
บริษัท ง ถือหุนโดยบริษัท ก บริษัท ข และบริษัท ค ในสัดสวน 40% 30% และ 30%  

ตามลําดับ  และบริษัท ก มีการค้ําประกันเงินกูของบริษัท ง ประมาณ 75% ของเงินกูท้ังหมด 
ความเห็น 
บริษัท ก ตองนําบริษัท ง มาจัดทํางบการเงินรวม  เนื่องจาก บริษัท ก มีความเสี่ยงจาก 

การดําเนินงานของบริษัท ง มากกวาผูถือหุนอื่นของบริษัท ง 
 
ตัวอยางที่ 3  ขายหุนไปแลว แตยังมีเงินใหกูและภาระค้ําประกันหน้ีสิน คางอยูจํานวนมาก 

เดิม บริษัท ก ถือหุน 100% ในบริษัท ข  และมีเงินใหกูและค้ําประกันหนี้สินทั้งหมดของ
บริษัท ข 

ตอมาบริษัท ข มีผลขาดทุนจนเกินทุนชําระแลว  บริษัท ก จึงขายหุน 51% ของบริษัท ข  
ใหบุคคลอื่น ทําใหถือหุนบริษัท ข ลดลงเหลือ 49%  บริษัท ก จึงเลิกนําบริษัท ข มาจัดทํางบการเงิน
รวม 

แต บริษัท ก ยังมีเงินใหกูและภาระค้ําประกันหนี้สินของบริษัท ข คางอยู ซ่ึงมีจํานวน 
รวมกันเกิน 50% ของสินทรัพยรวมของบริษัท ข  โดยผูถือหุนใหมของบริษัท ข มิไดมีแผนเพิ่มทุนหรือ
แผนการดําเนินงานใด ๆ ที่จะชําระภาระหนี้สินหรือฟนฟูกิจการของบริษัท ข 

ความเห็น 
บริษัท ก ตองนําบริษัท ข มาจัดทํางบการเงินรวม แมจะถือหุนนอยกวา 50% เนื่องจาก 

บริษัท ก ยังคงรับความเสี่ยงสวนใหญจากการดําเนินงานของบริษัท ข 
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ตัวอยางที่ 4 ขายหุนทั้งหมด เปลี่ยนเปนลูกหนี้คาหุนแทน 
เดิม บริษัท ก ถือหุน 100% ในบริษัท ข  
ตอมา บริษัท ก ขายหุนทั้งหมดของบริษัท ข ใหแกบริษัทยอยของบริษัท ข. โดยยังไมได 

รับชําระคาหุน  แตบริษัท ก  ไมนําบริษัท ข มาจัดทํางบการเงินรวม 
และเนื่องจากบริษัทยอยของบริษัท ข มีผลการดําเนินงานขาดทุนจํานวนมาก  บริษัท ก   

จึงตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนสําหรับ ลูกหนี้คาหุน 
ความเห็น 
บริษัท ก ตองนําบริษัท ข มาจัดทํางบการเงินรวม เชนเดิม เนื่องจากบริษัทยอยของบริษัท 

ข ไมมีความสามารถชําระคาหุนได  บริษัท ก จึงยังคงรับความเสี่ยงสวนใหญ จากการดําเนินงานของ 
บริษัท ข และบริษัทยอยของบริษัท ข 
 
ตัวอยางที่ 5  เปนเจาหนี้รายใหญและรายเดียว 

บริษัท ก ถือหุน 16% ในบริษัท ข 
บริษัท ก ขายสินคาทั้งหมดผานบริษัท ข   และบริษัท ข ก็ขายสินคาของบริษัท ก เพียง 

อยางเดียว 
บริษัท ข มีทุนชําระแลวเพียง 1 แสนบาท ซ่ึงไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนิน

งาน  แตบริษัท ข ไดรับเงินทุนจากบริษัท ก ในรูปเจาหนี้การคา  ทําใหบริษัท ข สามารถดําเนินธุรกิจ
ตอไปได 

ความเห็น 
บริษัท ก ตองนําบริษัท ข มาจัดทํางบการเงินรวม แมจะถือหุนเพียงเล็กนอย เนื่องจาก 

บริษัท ก ไดรับผลประโยชนและความเสี่ยงสวนใหญ จากการดําเนินงานของบริษัท ข จึงสามารถควบ
คุมการดําเนินงานของบริษัท ข ได 
 
การดําเนินการตอไป 

หากทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด ตอขอเสนอขางตน   
ทานสามารถสงความเห็นของทานมาไดที่  ฝายกํากับบัญชีตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ช้ัน 16 อาคารดีทแฮลม ทาวเวอรสบี 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
โทรสาร 0-2256-7755 หรือ e-mail: oca@sec.or.th ภายในวันศุกรท่ี 31 ธันวาคม 2547 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะนําขอคิดเห็น 
ที่ไดรับไปพิจารณารวมกับสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย เพื่อกําหนด 
วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการจัดทํางบการเงิน เพื่อใหบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน และ 
ผูสอบบัญชี ใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
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เปรียบเทียบผลของการจัดทํางบการเงินรวม และไมจัดทํางบการเงินรวม 
ตัวอยาง  บริษัท ก ถือหุน บริษัท ข 10% (1 ลานบาท) ใหกูยืมเงินแกบริษัท ข (90 ลานบาท) และ 
ค้ําประกันเงินกูของบริษัท ข (10 ลานบาท)   
 

งบดุลบริษัท ก 
หุนบริษัท ข   1 หนี้สิน  100 
เงินใหกูบริษัท ข  90 ทุน          50 
สินทรัพยอื่น  69 กําไรระหวางป 10     60 
  160    160 
 

งบดุลบริษัท ข 
สินทรัพยอื่น 85 เงินกูจากบริษัท ก 90 
 หนี้สินอื่น 10 
 ทุน 10 
 ขาดทุน (25) (15) 
  85    85 

งบดุลบริษัท ก 
หุนบริษัท ข   1 หนี้สิน  100 
เงินใหกูบริษัท ข  90 ทุน           50 
สินทรัพยอื่น  69 กําไรระหวางป  10    60 
  160    160 

D/E = 1.67 เทา 

 หากบริษัท ก นํางบการเงินของบริษัท ข มาจัดทํางบการเงินรวม 

งบกําไรขาดทุน บริษัท ก 
กําไรสุทธิ           10 
 

 หากบริษัท ก บันทึกเงินลงทุนในหุนบริษัท ข ดวยวิธีราคาทุน 

งบกําไรขาดทุนรวมบริษัท ก และบริษัท ข 
กําไรสุทธิบริษัทแม ก      10 
ขาดทุนสุทธิบริษัทยอย ข             (25) 
รวม               (15) 
บวก ขาดทุนสวนของ minority  
(90% * ขาดทุน 25)                    22.5 
กําไรขาดทุนรวม                   7.5 

งบดุลรวมบริษัท ก และบริษัท ข 
หุนบริษัทยอย ข   0 หนี้สิน             110 
เงินใหกูบริษัทยอย ข 0 สวนผูถือหุน 
สินทรัพยอื่น (69+85)         154 - ทุน-บริษัทแม ก  50 
 - กําไร                  7.5 
 - Minortity            (13.5)     44 
 (ทุน 9 หัก ขาดทุน 22.5)        
              154               154 

D/E = 2.5 เทา 
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