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บทคัดย่อ
	 จากการที่สภาวิชาชีพได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่ 27	 (ปรับปรุง	 2550)	 เรื่อง	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการนั้น	ประเด็นที่น่าสนใจจากมาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวคือ	หลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงอำานาจในการควบคุมของบริษัทใหญ่

ต่อบริษัทย่อยว่าเข้าเงื่อนไขในการจัดทำางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญช	ีฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2550)	เรื่อง	งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการหรือไม	่ ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาอำานาจในการควบคุมจะมีผลต่อการจัดทำางบการเงินรวมที่น่าเชื่อถือ	 เนื่องจาก

แนวทางในการพิจารณาอำานาจในการควบคุมดังกล่าวได้ยึดหลักเนื้อหาสำาคัญกว่ารูปแบบเพื่อให้เป็นไปตามที่แม่บทการบัญชีได้กำาหนด	

นอกจากนั้นยังได้มีการแสดงตัวอย่างการตัดรายการระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเพื่อจัดทำากระดาษทำาการงบการเงินรวมสำาหรับ

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่ 27	 (ปรับปรุง	 2550)	 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ
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ABSTRACT
	 Since	 The	 Federation	of	Accounting	Professions	 launched	 the	Accounting	 Standard	No.	 27	 (revised	2007)	

“Consolidated	and	Separate	Financial	Statements”,	the	interesting	issue	is	criteria	in	determining	a	power	of	control	of	a	

parent	company	on	subsidiaries.	Criteria	in	determining	a	power	of	control	have	to	follow	the	substance	over	the	form	

according	to	the	accounting	framework	in	order	to	prepare	reliable	consolidated	financial	statements.	Moreover,	there	

are	some	examples	of	the	adjustment	and	elimination	transactions	between	the	parent	company	and	the	subsidiaries	

for	the	preparation	a	consolidated	financial	statement	to	comply	with	the	Accounting	Standard	No.	27	(revised	2007)	

“Consolidated	and	Separate	Financial	Statements”.
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บทนำา
	 จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2550)	เรื่อง	งบการเงินรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการ	 ซึ่งมีผลให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2550	 เป็นต้น

ไปนั้น	 	 ผู้ทำาบัญชีรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่อาจยังมี

ความสับสนในการพิจารณาอำานาจในการควบคุมของบริษัทใหญ	่

รวมทั้งการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยว่าควรบันทึกบัญชี

ด้วยวิธีใด	 อย่างไร	 อีกทั้งรายการปรับปรุงและตัดบัญชีระหว่าง

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเพื่อตัดทำากระดาษทำาการงบการเงิน

รวมควรจัดทำาในลักษณะอย่างไร

	 ทั้งนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 27	 (ปรับปรุง	 2550)	

เรื่อง	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 เป็นไปตาม

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	12/2552	เรื่อง	การจัดเลขระบุ

ฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศ	

วัตถุประสงค์
	 เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงอำานาจใน

การควบคุมของบริษัทใหญ่ต่อบริษัทย่อยว่าเข้าเงื่อนไขในการจัด

ทำางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 27	 (ปรัปปรุง	

2550)เรื่อง	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือไม่	

รวมทั้งได้แสดงตัวอย่างการตัดรายการระหว่างบริษัทใหญ่และ

บริษัทย่อยเพื่อจัดทำากระดาษทำาการงบการเงินรวมสำาหรับบริษัท

ใหญ่และบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ

ปรับปรุงดังกล่าว

ปัจจุบันความน่าเชื่อถือของงบการเงินเป็นสิ่งสำาคัญ

ต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างมากเพื่อใช้ตัวเลขในงบการเงินในการ

วิเคราะห์ผลการดำาเนินงานของกิจการดังกล่าวรวมทั้งฐานะ

ทางการเงินที่แท้จริง  ดังนั้นการจัดทำางบการเงินจะต้องยึดหลัก

การตามที่มาตรฐานการบัญชีของไทยระบุไว้อย่างเคร่งครัด รวม

ทั้งมาตรฐานการบัญชีของไทยแต่ละฉบับก็ยังต้องมีแนวทาง

การปฏิบัติและกรอบแนวความคิดในแนวเดียวกัน นั่นคือ

ตาม “แม่บทการบัญชี” ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีมี

ความประสงค์ที่จะใช้แม่บทการบัญชีเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และพัฒนามาตรฐาน

การบัญชีที่จะใช้ในอนาคตให้สอดคล้องกันและสอดคล้องกับ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

	 ประเด็นที่น่าสนใจในการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

ของไทยฉบับที่	 27	 (ปรับปรุง	 2550)	 เรื่อง	 งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ	 คือ	 เรื่องการพิจารณาอำานาจในการ

ควบคุม	 โดยมาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับที	่ 27	 (ปรับปรุง	

2550)	เรื่อง	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ได้ให้คำา

จำากัดความไว้ว่า	(สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	:	7-8)

	 งบการเงินรวม	 หมายถึง	 งบการเงินของกลุ่มกิจการ

ที่นำาเสนอเสมือนว่าเป็นงบการเงินของหน่วยงานทางเศรษฐกิจ

หน่วยงานเดียว

	 การควบคุม	 หมายถึง	 อำานาจในการกำาหนดนโยบาย

ทางการเงินและการดำาเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้รับประโยชน์

จากกิจกรรมต่าง	ๆ	ของกิจการนั้น

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	หมายถึง	งบการเงินที่นำาเสนอ

โดยบริษัทใหญ่	หรือโดยผู้ลงทุนในบริษัทร่วมหรือโดยผู้ร่วมค้าใน

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	 ซึ่งการบันทึกบัญชีเงินลงทุนเป็นไปตาม

เกณฑ์ส่วนได้เสียของเจ้าของโดยตรงมิใช่ตามเกณฑ์ของผลการ

ดำาเนินงานที่เกิดขึ้นและสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ถูกลงทุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2550)	นี้	

กำาหนดให้ถือปฏิบัติกับการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินรวม

สำาหรับกลุ่มกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทใหญ่	 ซึ่ง

เกณฑ์ในการพิจารณาอำานาจในการควบคุมจะมีผลต่อการ

จัดทำางบการเงินรวมที่น่าเชื่อถือ	 เพื่อให้แสดงภาพที่ชัดเจนถึง

ทรัพยากรทั้งหมดของกลุ่มกิจการที่อยู่รวมกันภายใต้การควบคุม

ของบริษัทใหญ่	

การพิจารณาอำานาจในการควบคุม
มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมได้ระบุว่าบริษัทใหญ่จะมี

อำานาจในการควบคุมเมื่อบริษัทใหญ่มีอำานาจในการออกเสียง

เกินกว่ากึ่งหนึ่งในกิจการอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 ยกเว้น	

บริษัทใหญ่มีหลักฐานชัดเจนว่าอำานาจในการออกเสียงนั้น	 ไม่

ทำาให้บริษัทสามารถควบคุมกิจการดังกล่าวได	้

	 สำาหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่ 27	 (ปรับปรุง	2550)	

เรื่อง	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ได้กำาหนดให้

บริษัทใหญ่ยังคงถือว่ามีอำานาจในการควบคุมแม้จะถือหุ้นเท่ากับ
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หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของอำานาจในการออกเสียงเมื่อเป็นไปตาม

ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้	(สภาวิชาชีพบัญช	ีในพระบรมราชูปถัมภ	์

:	9)

	 -บริษัทใหญ่มีอำานาจในการออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง

เนื่องจากข้อตกลงที่มีกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

	 -บริษัทใหญ่มีอำานาจตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงใน

การกำาหนดนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของกิจการ

อื่น	

	 -บริษัทใหญ่มีอำานาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคล

ส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่มีอำานาจ

ควบคุมกิจการ

	 -บริษัทใหญ่มีอำานาจในการออกเสียงส่วนใหญ่ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่มีอำานาจ

ควบคุมกิจการ

จะเห็นได้ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้จะมุ่ง

เน้นการพิจารณาอำานาจการควบคุมของบริษัทใหญ่ที่มีต่ออีก

บริษัทไม่ว่าจะเป็นอำานาจในด้านการออกเสียง การกำาหนด

นโยบายทางการเงินและการดำาเนินงาน ความสามารถในการ

แต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอำานาจ

ต่าง ๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถเข้าควบคุมอีก

บริษัทหนึ่งได้ถึงแม้ว่าบริษัทจะถือหุ้นเท่ากับหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของอำานาจในการออกเสียงก็ตาม ซึ่งหลักการพิจารณาดังกล่าว

เป็นไปตามที่ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินที่ว่าข้อมูลในงบ

การเงินจะต้องแสดงตามเนื้อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ

มิใช่รูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวตามที่ระบุในแม่บทการ

บัญชี (เนื้อหาสำาคัญกว่ารูปแบบ : Substance over legal form)  

ตัวอย่างเช่น

 ตัวอย่างที่ 1	 บริษัท	A	 จำากัด	 ไม่ได้ถือหุ้น	 บริษัท	B	

จำากัด	หรือถือหุ้นเพียงเล็กน้อย	แต่บริษัท	A	จำากัด	 ให้เงินกู้ยืม

เป็นส่วนใหญ่ในบริษัท	B	จำากัด

 

 ตัวอย่างที่ 2	 บริษัท	A	 จำากัด	 ไม่ได้ถือหุ้น	 บริษัท	B	

จำากัด	หรือถือหุ้นเพียงเล็กน้อย	แต่บริษัท	A	จำากัด	ได้เข้าไปคำ้า

ประกันเงินกู้ในบริษัท	B	จำากัด 

	 จากตัวอย่างที่	1	และตัวอย่างที่	2	ข้างต้นการที่บริษัท	

A	 จำากัดให้เงินกู้ยืมจำานวนมากซึ่งถือเป็นเงินกู้ส่วนใหญ่ในบริษัท	

B	 จำากัด	 หรือการที่บริษัท	 A	 จำากัดได้เข้าไปคำ้าประกันเงินกู้

ของบริษัท	B	จำากัดนั้น	 ในทางบัญชีถือว่าบริษัท	A	จำากัดอาจมี

อำานาจในการเข้าไปมีส่วนในการกำาหนดนโยบายในการดำาเนิน

งานและนโยบายทางการเงินของบริษัท	B	จำากัดได	้ดังนั้นบริษัท	

A	จำากัด	จะต้องนำาบริษัท	B	จำากัดมาจัดทำางบการเงินรวมด้วย

 ตัวอย่างที่ 3	 บริษัท	A	 จำากัด	 ไม่ได้ถือหุ้น	 บริษัท	B	

จำากัด	 หรือถือหุ้นเพียงเล็กน้อย	 แต่บริษัท	A	 จำากัด	 ได้ทำาการ

ขายสินค้า	หรือวัตถุดิบ	ด้วยเครดิตที่ยาวกว่าปกติให้กับบริษัท	B	

จำากัด	 โดยที่บริษัท	B	 จำากัดได้นำาสินค้าหรือวัตถุดิบดังกล่าวมา

ขาย	หรือผลิตสินค้าแล้วขายด้วยเครดิตสั้น	ๆ	

	 จากตัวอย่างที	่3	ข้างต้นการที่บริษัท	A	จำากัดมีการให้

เครดิตที่ยาวกว่าปกติแก่บริษัท	 B	 จำากัดนั้น	 เสมือนเป็นการให้

เงินกู้บริษัท	B	จำากัดทางอ้อม	โดยว่าบริษัท	A	จำากัดอาจมีอำานาจ

ในการเข้าไปมีส่วนในการกำาหนดนโยบายในการดำาเนินงานและ

นโยบายทางการเงินของบริษัท	B	จำากัดได	้ดังนั้นบริษัท	A	จำากัด	

จะต้องนำาบริษัท	B	จำากัดมาจัดทำางบการเงินรวมด้วย

 ตัวอย่างที่ 4 บริษัท	 A	 จำากัด	 (บริษัทใหญ่)	 ได้ขาย

บริษัท	B	 จำากัด	(บริษัทย่อย)	 ไปให้กับบริษัทในเครือเก็บไว้	 แต่

บริษัท	A	จำากัด	ยังสามารถเข้าไปกำาหนดนโยบายในการดำาเนิน

งานและนโยบายทางการเงินของบริษัท	B	จำากัดได้

	 จากตัวอย่างข้างต้นยังคงถือว่าบริษัท	A	 จำากัด	 ยังคง

มีอำานาจในการควบคุมบริษัท	B	จำากัด	จึงยังคงต้องนำาบริษัท	B	

จำากัดมาทำางบการเงินรวมด้วย

	 โดยในการที่บริษัท	A	จำากัดขายบริษัท	B	จำากัดนั้นการ

บันทึกบัญชีควรเป็นดังนี	้:-

เดบิท	เงินสด	 	 	 xx

	 เครดิท	เงินกู้ยืม	 	 	 xx

	 บริษัท	A	จำากัด	ยังไม่ควรล้างบัญชีเงินลงทุนในบริษัท	

B	จำากัดออกไปและยังคงต้องนำาบริษัท	B	จำากัด	มาจัดทำางบการ

เงินรวมอีกด้วย

	 นอกจากนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่ 27	 (ปรับปรุง	

2550)	 เรื่อง	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ยังได้

ระบุการประเมินสิทธิในการออกเสียงที่จะเกิดขึ้น	 (Potential	
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Voting	 Rights)	 โดยระบุว่าในการประเมินว่ากิจการมีอำานาจใน

การกำาหนดนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของกิจการ

อื่นหรือไม่	 ต้องพิจารณาถึง	 สิทธิในการออกเสียงที่จะเกิดขึ้น	

(Potential	Voting	Rights)	 ที่กิจการถืออยู่	 และผลกระทบจาก

การใช้สิทธิหรือแปลงสถาพตราสารนั้นรวมถึงสิทธิในการออก

เสียงที่จะเกิดขึ้นที่กิจการอื่นถืออยู่ด้วย	 นั่นคือ	 การมองสิทธิใน

การออกเสียงห้ามมองสิทธิออกเสียงเท่าที่มีในปัจจุบัน	 (Existing	

Voting	 Rights)	 ให้มองสิทธิออกเสียงอันอาจเกิดขึ้นหากมีการ

ใช้สิทธินั้น	 ซึ่งประเด็นในการพิจาณาสิทธิในการออกเสียงที่จะ

เกิดขึ้นนี้ตามาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมไม่มีข้อกำาหนดในเรื่องนี้

แต่อย่างใด	 ซึ่งอาจส่งผลให้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงการจัด

ทำางบการเงินรวมได้	 เช่น	กิจการมีสิทธิการแปลงสภาพที่แฝงใน

หุ้นกู้แปลงสภาพ	 และถ้ากิจการใช้สิทธิการแปลงสภาพดังกล่าว

อาจมีผลทำาให้สิทธิทั้งหมดที่มีในอีกกิจการหนึ่งเกินกึ่งหนึ่งได้	

ซึ่งกิจการดังกล่าวจะต้องจัดทำางบการเงินรวมด้วย	 (สภาวิชาชีพ

บัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	:	9-10)

	 อย่างไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 27	 (ปรับปรุง	

2550)	 เรื่อง	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ได้ระบุ

ว่า	 บริษัทใหญ่ไม่จำาเป็นต้องนำาเสนองบการเงินรวม	 หากเป็นไป

ตามลักษณะที่กำาหนดทุกข้อดังนี้ (สภาวิชาชีพบัญช	ีในพระบรม

ราชูปถัมภ	์:	8-9)

	 1.บริษัทใหญ่มีฐานะเป็นบริษัทย่อยซ่ึงถูกกิจการอ่ืนควบ

คุมอยู่ทั้งหมด	 หรือบางส่วน	 โดยที่ผู้ถือหุ้นอื่นของกิจการ	 รวม

ทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบและไม่คัดค้านในการ

ที่บริษัทใหญ่จะไม่นำาเสนองบการเงินรวม

	 2.ตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของบริษัทใหญ่ไม่มีการซื้อ

ขายในตลาดสาธารณะ	(ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ

หรือต่างประเทศหรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์	 รวมทั้ง

ตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค)

	 3.บริษัทใหญ่ไม่ได้นำาส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการ

นำาส่งงบการเงินของบริษัทให้แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำากับดูแลอื่น	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

ออกขายหลักทรัพย์ใด	ๆ	ในตลาดสาธารณะ

	 4.บริษัทใหญ่ในลำาดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ในระหว่าง

กลางได้จัดทำางบการเงินรวมเผยแพร่เพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ

ชนซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

	 โดยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมได้ระบุเพียงแค่

บริษัทใหญ่ต้องนำาเสนองบการเงินรวม	 ยกเว้น	 บริษัทใหญ่ที่มี

ฐานะเป็นบริษัทย่อยที่ถูกกิจการอื่นควบคุมอยู่ทั้งหมดหรือเกือบ

ทั้งหมด	 โดยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่านั้นซึ่งจะเห็น

ว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที	่ 27	 ที่ปรับปรุงใหม่นั้นได้ชี้แจงราย

ละเอียดข้อยกเว้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงการ

จัดทำางบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทที่อยู่ในการควบคุมของ

บริษัทเดียวกัน

การนำาเสนองบการเงิน
 กรณีที่กิจการที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 ต้องนำาเสนอ

งบการเงิน	 2	 งบ	 คือ	 งบการเงินรวม	 และงบการเงินเฉพาะ

กิจการ	 	 โดยในงบการเงินเฉพาะกิจการจะแสดงเงินลงทุนใน

บริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน	เพื่อให้กำาไรสุทธิของบริษัทใหญ่แสดง

ยอดกำาไรที่แท้จริง	 ไม่มีการรวมรายได้จากบริษัทย่อยซึ่งไม่ได้รับ

เงินจริงในทางปฏิบัติตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับก่อนให้ใช้วิธี

ส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 ตัวอย่างการตัดรายการระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัท

ย่อยเพื่อจัดทำากระดาษทำาการงบการเงินรวมมีดังนี้ :-

	 บริษัท	พาณี	จำากัดได้เข้าซื้อส่วนได้เสีย	80%	ในบริษัท	

สดใส	จำากัด	เมื่อวันที	่1	มกราคม	25X1	ในราคาตามมูลค่า		โดย	

ณ	วันดังกล่าว	บริษัท	สดใส	จำากัด	มีส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบ

ด้วย	ทุนหุ้นสามัญ	200,000	บาท	และกำาไรสะสม	50,000	บาท	

(สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท	 สดใส	 จำากัด	 ได้ถูกบันทึกไว้ใน

ราคายุติธรรมทั้งสิ้น)	

	 บริษัท	 พาณี	 จำากัด	 บันทึกเงินลงทุนในบริษัทสดใส	

ด้วยวิธีราคาทุน
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ข้อมูลงบการเงินของบริษัท พาณี จำากัด และบริษัท สดใส จำากัด ประจำาปี 25X1 มีดังต่อไปนี้ : (หน่วย:บาท)

ชื่อบัญชี บริษัท พาณี บริษัท สดใส
เงินสด 85,000 50,000
ลูกหนี้การค้าสุทธิ 82,000 65,000
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 30,000 -
สินค้าคงเหลือ(ปลายงวด) 80,000 45,200
ที่ดิน 569,500 216,800
อาคาร-สุทธิ 250,000 170,000
อุปกรณ์-สุทธิ 100,000 80,000
เงินลงทุนในบริษัทสดใส 200,000 -
เจ้าหนี้การค้า 174,500 100,000
เงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ - 30,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 67,200 47,100
เงินกู้ 300,000 100,000
หุ้นกู้	6% 108,000 -
ทุนหุ้นสามัญ 500,000 200,000
กำาไรสะสม-ต้นงวด 120,000 50,000
เงินปันผลจ่าย 30,000 10,000
ขาย 1,000,000 600,000
กำาไรจากการขายที่ดิน 70,000 -
กำาไรจากการขายอุปกรณ์สำานักงาน - 8,000
เงินปันผลรับจากบริษัท	สดใส 8,000 -
ต้นทุนขาย 610,000 380,000
ค่าเสื่อมราคา 50,000 30,000
ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ 164,000 41,000
ดอกเบี้ยจ่าย 30,000 -
ภาษีเงินได้ 67,200 47,100

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

 1.เมื่อป	ี 25X1	 บริษัท	 พาณ	ี จำากัดได้ขาย	 สินค้าให้

บริษัท	 สดใส	 จำากัด	 ในราคา	 480,000	 บาท	 โดยมีราคาทุน	

400,000	บาท	

	 2.สินค้าคงเหลือของบริษัท	 สดใส	 จำากัด	 วันที่	 31	

ธันวาคม	25X1	มีกำาไรที่ยังไม่สามารถรับรู้ได้	20,000	บาท	 

	 3.บริษัท	พาณ	ีจำากัดขายที่ดินราคาทุน	120,000	บาท	

ให้บริษัท	 สดใส	 จำากัด	 ในราคา190,000	 บาท	 	 เมื่อวันที	่ 1	

กุมภาพันธ์	25X1	 โดยบริษัท	 สดใส	 ยังคงใช้ที่ดินในการดำาเนิน

งานจนถึงวันที่	31	ธันวาคม	25X1

	 4.บริษัท	สดใส	จำากัดขายอุปกรณ	์สำานักงานให	้บริษัท	

พาณี	 จำากัด	 ในวันที่	 2	 มกราคม	 25X1โดยอุปกรณ์มีราคาทุน	

35,000	บาท	ค่าเสื่อมราคาสะสม	ณ	วันที่	2	มกราคม	25X1	มี

จำานวน	10,000	บาท	มีอายุการใช้งานเหลืออีก	4	ปี	นับจากวัน

ที่ขาย	โดยบริษัท	สดใส	จำากัดได้ขายให	้บริษัท	พาณี	จำากัดใน

ราคา	33,000	บาท	

การบันทึกรายการปรับปรุงและตัดบัญชีเพื่อจัดทำากระดาษ

ทำาการงบการเงินรวมของบริษัท พาณี จำากัด และบริษัท  จำากัด 

(บริษัทย่อย) สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 มีดังนี้ :

บันทึกการตัดรายการที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าระหว่างบริษัท
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ใหญ่และบริษัทย่อย

1.	ขาย	 					 				480,000

				 ต้นทุนขาย	 					 480,000

ตัดรายการขายระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยประจำาปี	25X2

2.	ต้นทุนขาย	 										20,000

			 	สินค้าคงเหลือปลายงวด				20,000

ปรับปรุงรายการกำาไรที่ยังไม่สามารถรับรู้ได้ในสินค้าปลายงวด

ของบจ.พาณี

บันทึกการตัดรายการที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดินระหว่างบริษัท

ใหญ่และบริษัทย่อย

3.	กำาไรจากการขายที่ดิน						70,000

	 ที่ดิน	 	 			 	70,000

ปรับปรุงตัดรายการกำาไรจากการขายที่ดินระหว่างกัน

บันทึกการตัดรายการที่เกี่ยวข้องกับการขายอุปกรณ์สำานักงาน

ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

4.	กำาไรจากการขายอุปกรณ์				8,000

				 อุปกรณ์สำานักงาน				 8,000

ปรัปปรุงตัดรายการกำาไรจากการขายอุปกรณ์สำานักงานระหว่าง

กัน

5.	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์	2,000

				 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์	 2,000

ปรับปรุงลดค่าเสื่อมราคาลงปีละ	8,000/4=2,000	บาท

บันทึกการตัดรายการเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

6.	เงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่				30,000

			 	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	 		30,000

ปรับปรุงตัดรายการเงินกู้ยืมระหว่างบริษัท

บันทึกการตัดรายการเงินปันผลรับและเงินปันผลจ่ายระหว่าง

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

7.	เงินปันผลรับ						8,000

			 	เงินปันผลจ่าย	 			 	8,000

ปรับปรุงตัดรายการเงินปันผลรับและเงินปันผลจ่ายระหว่าง

บริษัท

บันทึกกำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยประจำาปี	25X1

8.กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย20,780

(	109,900-8000+2000)	x	20%

								เงินปันผลจ่าย	 	 										2,000

								ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยปลายงวด				18,780

ปรับปรุงกำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยคำานวณจาก

กำาไรสุทธิของบริษัทย่อย	 109,900	 บาทปรับกับรายการที่บริษัท

ย่อยขายอุปกรณ์ให้บริษัทใหญ่ประกอบด้วยกำาไรจากการขาย	

8000	บาท	และกระทบค่าเสื่อมราคาปีนี	้2000	บาท

บันทึกการตัดรายการส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยพร้อมทั้งตัด

บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย

9.	ทุนหุ้นสามัญ-บจ.สดใส													200,000

				กำาไรสะสมต้นงวด-บจ.สดใส								50,000

									เงินลงทุนในบริษัทสดใส	 				 200,000

								(	250,000x80%)

									ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยต้นงวด				 50,000

								(	250,000x20%)

ปรับปรุงตัดรายการเงินลงทุนในบริษัทสดใส	

แสดงการคำานวณส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ณ 31 ธันวาคม 25X2

ทุนหุ้นสามัญ-บจ.สดใส	(200,000	x	20%)	 40,000	บาท	

กำาไรสะสมต้นงวด-บจ.สดใส	(50,000	x	20%)	 10,000	บาท	

เงินปันผลจ่าย-บจ.สดใส	(	10,000	x	20%)	 (2,000)	บาท	

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย							20,780	บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	ณ	31	ธ.ค.25X2	 68,780	บาท
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รายการ บจ.พาณี บจ.สดใส
รายการปรับปรุงและตัดบัญชี

งบการเงินรวม
เดบิต เครดิต

งบดุล

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด 85,000 50,000 135,000

ลูกหนี้การค้า 82,000 65,000 147,000

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 30,000 6)	30,000 0

สินค้าคงเหลือ 80,000 45,200 2)	20,000 105,200

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน 569,500 216,800 3)	70,000 716,300

อาคารสุทธิ 250,000 170,000 420,000

อุปกรณ์สุทธิ 100,000 80,000 5)	2,000 4)	8,000 174,000

เงินลงทุนในบจ.สดใส 200,000 9)	200,000 0

รวมสินทรัพย์ 1,369,500 627,000 1,697,500

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้า 174,500 100,000 274,500

เงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ 30,000 6)	30,000 0

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 67,200 47,100 114,300

เงินกู้ 300,000 100,000 400,000

หุ้นกู้ 108,000 108,000

รวมหนี้สิน 649,700 277,100 896,800

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนหุ้นสามัญ 500,000 200,000 9)	200,000 500,000

กำาไรสะสมปลายปี 246,800 149,900 231,920

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 8)	18,780 68,780

9)	50,000

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 746,800 349,900 800,700

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,396,500 627,000 1,697,500

งบกำาไรขาดทุน

รายได้

ขายสินค้า 1,000,000 600,000 1)	480,000 1,120,000

เงินปันผลรับ-บจ.สดใส 8,000 - 7)	8,000 0

กำาไรจากการขายที่ดิน 70,000 - 3)	70,000 0

กำาไรจากการขายอุปกรณ์ - 8,000 4)	8,000 0

รวมรายได้ 1,078,000 608,000 1,120,000

ค่าใช่จ่าย

ต้นทุนขาย 610,000 380,000 2)	20,000 1)	480,000 530,000

ค่าเสื่อมราคา 50,000 30,000 5)	2,000 78,000

ค่าใช่จ่ายอื่น	ๆ	 164,000 41,000 205,000

รวมค่าใช้จ่าย 824,000 451,000 813,000

กำาไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี 254,000 157,000 307,000

ดอกเบี้ยจ่าย 30,000 - 30,000

ภาษีเงินได้ 67,200 47,100 114,300

กำาไรหลังภาษีเงินได้ 156,800 109,900 162,700

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 8)	20,780 (20,780)

กำาไรสุทธิ 156,800 109,900 141,920

กำาไรสะสมต้นปี 120,000 50,000 9)	50,000 120,000

เงินปันผล 30,000 10,000 7)	8,000 30,000

8)	2,000

กำาไรสะสมปลายปี 246,800 149,900 231,920

บริษัท พาณี จำากัด และบริษัทย่อย กระดาษทำาการงบการเงินรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1( หน่วย : บาท )
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>>  รองเอก วรรณพฤกษ์
จบการศึกษาระดับปริญญาโท	 Macquarie	 University	 ออสเตรเลีย	 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร	์ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	1)	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 ปัจจุบันทำางานในตำาแหน่ง	

อาจารย์ประจำาคณะบัญชี	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 ผลงานทางวิชาการ	 เช่น	 ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ทำา

บัญชีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	56	เรื่อง	การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้,	การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

สรุป
	 กล่าวโดยสรุปการพิจารณาอำานาจในการควบคุมของ

บริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยเพื่อการจัดทำางบการเงินรวมนั้น	 กิจการ

ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่จะต้องมองตามหลักเนื้อหาที่สำาคัญกว่ารูป

แบบ	 ตามที่ระบุในแม่บทการบัญชี	 โดยห้ามยึดแต่รูปแบบทาง

กฎหมายคือดูตามอำานาจในการออกเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งใน

กิจการอื่นเพียงอย่างเดียวไม่ได	้ จะต้องดูอำานาจในการควบคุม

ที่แท้จริงแม้ว่ากิจการนั้น	ๆ	จะถือหุ้นเท่ากับหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของอำานาจในการออกเสียง	 และในการจัดทำางบการเงินรวมนั้น

บริษัทใหญ่จะต้องทำาการปรับปรุงและตัดบัญชีต่างๆ	 ระหว่าง

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยออก	 เพื่อให้รายการที่แสดงในงบการ

เงินรวมนั้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกจริงๆ	 เท่านั้น	

เพื่อจะไม่ทำาให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจรรายการในงบการเงินผิด

พลาดได้	 รวมทั้งงบการเงินรวมจะให้ภาพที่ชัดเจนถึงทรัพยากร

ทั้งหมดของกิจการทุกกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท

ใหญ่

บรรณานุกรม
ดุษฎี	สงวนชาติ	และ	วรศักดิ	์ทุมมานนท์.		

2550.	 การบัญชีชั้นสูง 1.	 กรุงเทพฯ:	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.

ธาริณ	ี พงศ์สุพัฒน์.	 2552.	 การบัญชีชั้นสูง 2.	 กรุงเทพฯ:	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วรศักดิ์	 ทุมมานนท์.	2550.	 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ.	 กรุงเทพฯ:	 บริษัทฝึกอบรม

และสัมมนาธรรมนิติจำากัด.

สภาวิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ์.	 2552.	 “ประกาศสภา

วิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	12/2552.”	(ออนไลน์)	 เข้าถึงเมื่อ

วันที่	25	 ตุลาคม	2552	 จาก	http://www.fap.or.th/

fap/index.php?q=node/384

สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์.	2552.	“มาตรฐานการ	

	 บัญชีฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2550)	เรื่อง	งบการ

	 เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ.”	(ออนไลน์)	เข้า

	 ถึงเมื่อวันที	่25	ตุลาคม	2552	จาก

 http://www.fap.or.th/fap/?q=system/files/acc_

	 standard_44%282550%29.pdf

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.	

2544.	 “มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่ 44	 เรื่อง	 งบการ

เงินรวมและการบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย.”	

มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย ฉบับร่วมเล่ม พ.ศ.

2544 เล่ม 1.	กรุงเทพฯ:	พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
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