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บทคัดยอ 
งบการเงินรวมเปนขอมูลที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจของประเทศ จะเห็นไดจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก 

ทรัพยแหงประเทศไทยสวนใหญตองจัดทําและนําสงงบการเงินรวม โดยการจัดทํางบการเงินรวมจะตองปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 44: งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทยไดประกาศใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2543 เปนตนมา สําหรับงานวิจัยนี้จะเปนการ 
ศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชีผูมีหนาที่จัดทํางบการเงินรวม ตอปญหาในการปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
44 เพื่อใหทราบความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะชวยเพิ่มความเขาใจในปญหาและแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

ผูวิจัยไดออกแบบสอบถามนักบัญชีผูมีหนาที่จัดทํางบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน 158 คน โดยรายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําการสืบคนมา
จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่สงงบการเงินรวมใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2545 และมีสํานักงานใหญอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สําหรับเครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ไดรับ
การตรวจสอบดานเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิแลว วิธีการทางสถิติที่ใชและสรุปผล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะหความแปรปรวนตัวแปรพหุ 
(MANOVA) และ Post Hoc Tests Multiple Comparisons ดวยวิธีของ Scheffe โดยทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา นักบัญชีมีความคิดวาแนวทางปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีปญหาในการปฏิบัติงานแตกตางกันทุกประเด็น
ปญหา โดยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 มีปญหามากกวาการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอื่นในประเด็นตอไปนี้ 
การจัดประเภทกิจการที่ไปลงทุนเปนบริษัทยอยโดยพิจารณาจากการมีอํานาจควบคุม การนําบริษัทยอยทุกประเภทไมวา
ดําเนินกิจการประเภทใดมาจัดทํางบการเงินรวม การนําบริษัทยอยไมวามีรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับบริษัทใหญหรือไมก็ตาม 
มาจัดทํางบการเงินรวม การกําหนดมูลคายุติธรรมสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย ณ วันที่มีการซื้อหุนทุนเพื่อหาคาความนิยม 
กรณีมีรายการคาระหวางบริษัทในเครือจํานวนมากตองตัดรายการคานั้นทุกรายการ 

นอกจากนี้นักบัญชีมีความคิดวา แนวทางปฏิบัติงานที่แตกตางกันทําใหคุณภาพของงบการเงินรวมแตกตางกันทุกประ 
เด็นปญหา (ยกเวนประเด็นบริษัทใหญและบริษัทยอยมีรอบระยะเวลาบัญชีแตกตางกัน) โดยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 44 ทําใหงบการเงินรวมมีคุณภาพมากกวาการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอื่นในทุกประเด็น 



นักบัญชีในกลุมกิจการที่ลักษณะพื้นฐานของบริษัทแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาในการปฏิบัติงานบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ไมแตกตางกัน ยกเวนนักบัญชีในกลุมบริษัทใหญที่บริษัทยอยมีลักษณะการบันทึกบัญชีเหมือน
บริษัทใหญ และแตกตางจากบริษัทใหญ และนักบัญชีในกลุมบริษัทใหญที่มีจํานวนของบริษัทยอยที่นํามาจัดทํางบการเงิน
รวมแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาในการปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 แตกตางกัน 

 
ABSTRACT 

Consolidated financial statements play a vital role in the country’s economy.  One of the empirical 
evidences is the fact that the Stock Exchange of Thailand (SET) requires all listed companies to submit their 
consolidated financial statements.  The preparation of the statements must conform to the Accounting Standard 
No. 44: Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries.  The Standard was 
issued effective by the Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand since the accounting period of 
January 1, 2000 onward.  This research paper aims to study the attitudes of accountants towards the problems 
occurred in the implementation of the Accounting Standard No. 44.  The findings would lead to a more profound 
understanding of the obstacles and their plausible solutions.  

The research sample covered 158 accountants who provided consolidated financial statements for the listed 
companies of the SET.  The list of the companies was derived from those who submitted their statements to SET 
during the accounting period that ended on December 31, 2002.  The head offices of these companies are all 
located in Bangkok or Greater Bangkok.  The survey questionnaire was approved by experts in the related fields.  
The statistical analysis includes percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, MANOVA, and 
multiple comparisons of Scheffe’s Post Hoc Tests.  

The research findings reveal that different accounting practices had different drawbacks in all aspects.  
Nonetheless, the implementation of the Accounting Standard No. 44 encountered more problems than other 
practices.  Some of the major problems were classifying subsidiaries on the basis of the controlling authority, 
requiring all subsidiaries to submit the consolidated financial statements despite the different accounting periods 
from those of their parent companies, determining fair values of subsidiaries’ net assets on the acquisition date, 
and eliminating all transactions among members of the group should there be a large number of transactions. 

Furthermore, the different accounting practices would lead to a different degree of quality of the 
consolidated financial statements in every aspect (except that of the different accounting periods of the parent 
and subsidiary companies).  The Accounting Standard No. 44 initiates more quality consolidated financial 
statements than other accounting practices. 

In addition, the accountants from different companies contributed similar attitudes towards the Accounting 
Standard No. 44. However, the accountants from group companies where parent and subsidiary companies 
shared the same accounting systems and those whose parent and subsidiary companies used different accounting 
systems tend to have different attitudes towards the Standard.  Another group that also had different attitudes 
towards the Standard were the accountants from group companies whose numbers of subsidiaries differ 
accordingly.  
 
บทนํา 

งบการเงินเปนขอมูลที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐ- 
กิจของประเทศ เปนขอมูลที่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศใชประกอบการพิจารณากอนการตัดสินใจลง 
ทุน ดังนั้นขอมูลจะตองเปนขอมูลที่มีคุณภาพ มีความนา 
เช่ือถือ และเปดเผยนัยสําคัญอยางเพียงพอ (พิสิฐ  ล้ีอาธรรม, 
2541) ในปจจุบันงบการเงินรวมเปนงบการเงินที่มีบทบาท
สําคัญ เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยมีจํานวนถึงรอยละ 67 ที่ตองจัดทําและนําสงงบ
การเงินรวม (ขอมูลงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2545 สืบคนไดจาก http://www.set.or.th) การจัด 
ทํางบการเงินรวมจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 44: งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน

บริษัทยอยซึ่งสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทยไดประกาศใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2543 เปนตนมา โดยมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ใชมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่27 
(International Accounting Standard No.27 ) เปนเกณฑใน
การกําหนดมาตรฐานเพื่อใหงบการเงินรวมมีคุณภาพเทียบ 
เทาสากล (นนทพล  นิ่มสมบุญ, 2542) แตการจัดทํางบการ 
เงินรวมเปนเรื่องที่ยุงยากในทางปฏิบัติ จะเห็นไดจาก
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทยไดออกประกาศฉบับที่ 004/2544–2546 เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชีที่ยกเวนการบังคับใชกับธุรกิจที่ไมใชบริษัทมหาชน 
จํากัด โดยมีเนื้อความยกเวนใหบริษัทที่มิใชมหาชนจํากัด



ไมตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 โดยระบุวา
มาตรฐานการบัญชีบางฉบับที่มีความยุงยากและซับซอนไม
เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้นจึงเห็น
ควรศึกษาวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 มีปญหาในการ
ปฏิบัติงานอยางไร เพราะหากการจัดทํางบการเงินรวมมี
ปญหาและอุปสรรค อาจสงผลใหงบการเงินรวมไมมีคุณภาพ
เทาที่ควร ซึ่งจะทําใหงบการเงินรวมไมเปนที่นาเชื่อถือใน
มุมมองของนักลงทุน และจะกอใหเกิดผลเสียอยางใหญ
หลวงตอเศรษฐกิจของประเทศ 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ 
งานจัดทํางบการเงินรวม นักบัญชีผูปฏิบัติงานอาจเกิดคําถาม
ตอไปนี้ในระหวางการปฏิบัติงาน  

1.  แนวทางปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีปญหาในการปฏิ- 
บัติงานแตกตางกันหรือไม หากแตกตางกัน แนวทางปฏิบัติ 
งานใดมีปญหานอยที่สุด 

2.  แนวทางปฏิบัติงานที่แตกตางกันทําใหคุณภาพของ
งบการเงินรวมแตกตางกันหรือไม หากแตกตางกัน แนว 
ทางปฏิบัติงานใดมีคุณภาพมากที่สุด 

3.  บริษัทที่มีลักษณะพื้นฐานแตกตางกัน มีปญหาใน
การปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 แตก 
ตางกันหรือไม 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่สอดคลองตอการตอบ
ปญหาของงานวิจัยดังตอไปนี้ 

1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักบัญชีตอปญหาใน
การปฏิบัติงานบัญชีระหวางแนวทางปฏิบัติงานที่แตกตาง  
กัน  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักบัญชีตอคุณภาพ
ของงบการเงินรวมระหวางแนวทางปฏิบัติงานบัญชีที่แตก 
ตางกัน โดยแนวทางปฏิบัติงานที่แตกตางกันในวัตถุประสงค
ที่ 1 และ 2 จะศึกษาในประเด็นการจัดประเภทกิจการที่ไปลง 
ทุนเปนบริษัทยอย บริษัทใหญและบริษัทยอยดําเนินกิจการ
ตางประเภทกัน บริษัทใหญและบริษัทยอยมีรอบระยะเวลา
บัญชีตางกัน บริษัทใหญและบริษัทยอยมีนโยบายการบัญชี
ตางกัน การกําหนดมูลคาของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย 
ณ วันที่มีการซื้อหุนทุน การนําเสนอคาความนิยมในงบการ 
เงิน การตัดรายการคาระหวางกันในงบการเงินรวม 

3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอปญหาในการปฏิ- 
บัติงานบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ของนักบัญชี
ในกลุมกิจการตามลักษณะพื้นฐานของบริษัทใหญที่แตกตาง
กัน อันไดแก ประเภทกิจการของบริษัทใหญตามที่ระบุใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประเภทกิจการของบริษัท
ใหญตามลักษณะการบันทึกบัญชี ความเหมือนและความ
แตกตางของประเภทกิจการตามลักษณะการบันทึกบัญชี
ระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอย ขนาดของบริษัทใหญ
และจํานวนของบริษัทยอยที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลการวิจัยจะเปนองคความรูที่สามารถนําไปใชประ 
กอบการเรียนการสอน นักศึกษาจะไดรับรูปญหาในการ
ปฏิบัติงานการจัดทํางบการเงินรวม และไดทราบความคิด 
เห็นตอแนวทางแกไขปญหาของนักบัญชีผูปฏิบัติงานและ
เกี่ยวของกับปญหาเหลานั้น ซึ่งอยูนอกเหนือจากทฤษฎี      
ที่นักศึกษาสามารถคนควาจากตําราเรียน ทําใหนักศึกษา
สามารถเตรียมความพรอมที่จะเผชิญปญหาในอนาคต 

2. ทําใหนักบัญชีผูมีหนาที่จัดทํางบการเงินรวมไดมอง 
เห็นปญหาและแนวทางแกไขจากมุมมองของผูปฏิบัติงาน
ทานอื่น และสามารถเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอผูมี
อํานาจในการสั่งการขององคกร เพื่อขจัดปญหาในการจัดทํา
งบการเงินรวมใหลดลง 

3. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีบทบาทในการกําหนดมาตรฐาน
การบัญชีไทยจะไดรับทราบความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับปญหาในการจัดทํางบการเงินรวมและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการแกไขปญหาดังกลาว 

4. นักลงทุนและผูสนใจอื่นๆสามารถใชผลการวิจัยใน
การเพิ่มแนวคิดทางดานการบัญชีทั้งทางทฤษฎีและทาง
ปฏิบัติในอีกแงมุมหนึ่ง  

 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของและเอกสารอางอิง 

มาตรฐานการบัญชีทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ
รวมทั้งหนังสือบทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหา
ในการจัดทํางบการเงินรวมตามประเด็นปญหาที่ทําการศึกษา
มีดังนี้ 

 
 
 



1.  การจัดประเภทกิจการที่ไปลงทุนเปนบริษัทยอย 
Warfield และคณะ (1996: 182-185) กลาววาความยาก 

ลําบากในการปฏิบัติงานของการทํางบการเงินรวมอยูที่
ความหมายของการควบคุม เนื่องจากคําวาการควบคุมเปน
สิ่งที่ยืดหยุนได ไมสามารถเปนเกณฑที่แนนอนเชนการ
กําหนดโดยใชรอยละของความเปนเจาของ มาตรฐานการ
บัญชีไทยฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชี
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยไดใหคํานิยามของคําวา
บริษัทยอยไวดังนี้ “บริษัทยอยหมายถึงกิจการซึ่งอยูภายใต
การควบคุมของกิจการอื่นซึ่งเปนบริษัทใหญ” และไดใหคํา
นิยามของการควบคุมไวดังนี้ “การควบคุมหมายถึงอํานาจ
ในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ
กิจการเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของ
กิจการนั้น” นอกจากนี้ผลงานวิจัยของ Nobes (2000) พบวา
ขอกําหนดทางการบัญชีของประเทศตางๆ ไดจัดประเภท
กิจการที่ไปลงทุนเปนบริษัทยอยโดยพิจารณาจากสัดสวน
การถือหุนทุนดังประเทศตอไปนี้ ประเทศอารเจนตินา 
สาธารณรัฐเช็ก ประเทศฮังการี ประเทศไตหวัน 

2.  บริษัทใหญและบริษัทยอยดําเนินกิจการตางประเภท
กัน 

ยอหนาที่ 12 ของมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 44 
เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัท
ยอย ระบุวา “การที่กิจการไมรวมงบการเงินของบริษัทยอย
ในการจัดทํางบการเงินรวมโดยใหเหตุผลวาการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทยอยไมคลายคลึงกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อื่นที่อยูในกลุมกิจการเหตุผลดังกลาวไมใชขออางอันสม 
ควร เนื่องจากขอมูลที่แสดงในงบการเงินรวมที่รวมบริษัท
ยอยและขอมูลเพิ่มเติมที่เปดเผยในงบการเงินรวมเกี่ยวกับ
ความแตกตางในการดําเนินธุรกิจเปนขอมูลที่ใหประโยชน
ตอผูใชงบการเงินมากขึ้น ตัวอยางเชน การเปดเผยขอมูลทาง
การเงินจําแนกตามสวนงานทําใหเห็นถึงขอแตกตางที่สําคัญ
ระหวางการดําเนินธุรกิจของกิจการในกลุม” สําหรับผลงาน 
วิจัยของ Nobes (2000) พบวา ขอกําหนดทางการบัญชีของ
ประเทศตางๆ หลายประเทศ บริษัทใหญสามารถไมนําบริษัท
ยอยที่ดําเนินธุรกิจแตกตางจากบริษัทใหญมาจัดทํางบการ 
เงินรวม ดังประเทศตอไปนี้ ประเทศอารเจนตินา ประเทศ
ออสเตรีย ประเทศเบลเยียม ประเทศไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก 
ประเทศเดนมารก ประเทศเยอรมนี ประเทศกรีซ เขต
บริหารพิเศษฮองกง ประเทศไอซแลนด  

3.  บริษัทใหญและบริษัทยอยมีรอบระยะเวลาบัญชี
ตางกัน 

ยอหนาที่  18 ของมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 44 
เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัท
ยอยระบุวา “ตามปกติงบการเงินของบริษัทใหญและบริษัท
ยอยที่ใชในการจัดงบการเงินรวมจะมีวันที่ในงบการเงินวัน
เดียวกัน หากวันที่ในงบการเงินของบริษัทใหญและบริษัท
ยอยแตกตางกันบริษัทยอยมักจัดทํางบการเงินใหมเพื่อให
สิ้นสุดวันเดียวกับงบการเงินของกิจการในกลุมที่นํามาจัดทํา
งบการเงินรวม อยางไรก็ตามหากไมสามารถทําไดในทาง
ปฏิบัติ กลุมกิจการอาจนํางบการเงินซึ่งมีวันที่แตกตางกันไม
เกิน 3 เดือน มาจัดทํางบการเงินรวม แตชวงเวลาของงบการ 
เงินและความแตกตางของวันที่ในงบการเงินจะตองเหมือน 
กันในทุกๆ งวด เพื่อใหเปนไปตามหลักความสม่ําเสมอ”   
แต Epstein และ Mirza (2001: 479) ไดกลาวถึงปญหากรณี
บริษัทใหญและบริษัทยอยมีรอบระยะเวลาบัญชีแตกตางกัน
วา ในทางปฏิบัติการเตรียมจัดทํางบการเงินรวมจะพิจารณา
เหตุการณทางการเงินทั้งหมดจนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทใหญ หากบริษัทยอยมีรอบระยะเวลาบัญชี
แตกตางจากบริษัทใหญอาจจัดทํางบการเงินของบริษัทยอย
ใหมใหมีรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับบริษัทใหญ เพื่อจัดทํา
งบการเงินรวม แตมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับ 
ที่  27 ไดอนุญาตใหบริษัทใหญนําบริษัทยอยที่มีรอบระยะ 
เวลาบัญชีแตกตางกันมาจัดทํางบการเงินรวมได โดยไมตอง
จัดทํางบการเงินของบริษัทยอยใหม หากรอบระยะเวลาบัญชี
นั้นแตกตางกันไมเกิน 3 เดือน แนชัดวาหากเลือกปฏิบัติตาม
แนวทางนี้การตัดรายการคาระหวางบริษัทในเครือเพื่อจัดทํา
งบการเงินรวมจะยุงยากและซับซอนเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุ  
ผลวารายการคานั้นจะเปนรายการนอกงบการเงินหากเหตุ 
การณนั้นเกิดขึ้นหลังวันปดบัญชีของงวดบัญชีแรกแตเกิด 
ขึ้นกอนวันปดบัญชีของอีกงวดบัญชีหนึ่ง 

4. บริษัทใหญและบริษัทยอยมีนโยบายการบัญชี
ตางกัน 

ยอหนาที่  20 ของมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 44 
เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัท
ยอยระบุวา “ตามปกติในการจัดทํางบการเงินรวมหากกิจการ
ในกลุมใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกันสําหรับรายการ
บัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึงกัน 
กิจการที่อยูในกลุมตองปรับปรุงงบการเงินใหเปนนโยบาย



การบัญชีเดียวกัน” แต Epstein และ Mirza (2001: 479) ได
กลาวถึงปญหากรณีบริษัทใหญและบริษัทยอยมีนโยบายการ
บัญชีแตกตางกันวา มีหลายคนที่สันนิษฐานเอาเองวาบริษัท
ในเครือทั้งหมดที่จะนํามาจัดทํางบการเงินรวมควรใช
นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับสถานการณ และรายการคา
ที่คลายคลึงกัน อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติอาจเกิดกรณีที่
บริษัทใหญและบริษัทยอยใชนโยบายการบัญชีแตกตางกัน 
เชน บริษัทยอยตีราคาสินคาคงเหลือดวยวิธีเขากอนออกกอน 
ขณะที่บริษัทใหญใชวิธีเขาทีหลังออกกอน Epstein และ 
Mirza ตีความมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 27 
วาไมไดตองการใหบริษัทใดบริษัทหนึ่งตองเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีใหเหมือนกับนโยบายการบัญชีของบริษัท
ในกลุม เพียงแตใหเปดเผยถึงนโยบายการบัญชีที่แตละ
บริษัทใชอยางเพียงพอ 

5.  การกําหนดมูลคาของสินทรัพยสุทธิของบริษัท
ยอย ณ วันที่มีการซื้อหุนทุน 

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจได
กลาวถึงการกําหนดมูลคาของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย 
ณ วันที่มีการซื้อหุนทุน ซึ่งเชื่อมโยงกับปญหาในการจัดทํา
งบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 โดยกําหนด 
ใหใชมูลคายุติธรรม แตผลงานวิจัยของ Nobes (2000) พบวา
ขอกําหนดทางการบัญชีของประเทศตางๆ หลายประเทศกํา 
หนดมูลคาของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย ณ วันที่มีการ
ซื้อหุนทุนโดยใชราคาตามบัญชีดังประเทศตอไปนี้ ประ เทศ
อาร เจนตินา ประเทศบราซิล สาธารณรัฐเช็ก ประเทศ
โปแลนด ประเทศรัสเซีย 

6.  การนําเสนอคาความนิยมในงบการเงิน  
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจ

ไดกลาวถึงการนําเสนอคาความนิยมในงบการเงิน ซึ่งเชื่อม 
โยงกับปญหาในการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 44 โดยกําหนดใหนําเสนอคาความนิยมใน
งบการเงินเปนสินทรัพย แตผลงานวิจัยของ Nobes (2000) 
พบวาขอกําหนดทางการบัญชีของประเทศตางๆ หลายประ 
เทศ การนําเสนอคาความนิยมในงบการเงินรวม สามารถ
นําเสนอโดยหักจากสวนของผูถือหุน ดังประเทศตอไปน้ี 
ประเทศออสเตรีย ประเทศเดนมารก ประเทศเยอรมนี ประ 
เทศกรีซ เขตบริหารพิเศษฮองกง ประเทศอิตาลี ประเทศ 
ลักเซมเบิรก ประเทศสิงคโปร 

 

7.  การตัดรายการคาระหวางกันในงบการเงินรวม 
ยอหนาที่ 16 ของมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 44 

เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัท
ยอยระบุวา “ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการ 
ในกลุมรวมถึงรายไดจากการขาย คาใชจายและเงินปนผล 
รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นซึ่งเปนผลมาจากรายการบัญชี
ระหวางกิจการในกลุมจะรวมอยูในราคาตามบัญชีของสิน 
ทรัพย เชน สินคาคงเหลือ ที่ดินอาคารและอุปกรณ รายการ
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นที่เกิดจากรายการบัญชีระหวางกิจการ
ในกลุมซึ่งจะทําใหราคาตามบัญชีของสินทรัพยลดลง กิจการ
ตองตัดบัญชีรายการดังกลาวขางตนใหหมดไป” แตวรศักดิ์  
ทุมมานนท (2538: 72) ไดกลาวถึงการตัดรายการคาระหวาง
บริษัทในเครือเพื่อจัดทํางบการเงินรวมวา “การตัดกําไรใน
สินคาคงเหลือคอนขางเปนเรื่องยุงยากหากนักบัญชีจะทําใน
รายละเอียด ในความเปนจริงแลวนักบัญชีไมควรที่จะทําใน
รายละเอียดจนเกินไป แตควรจะทําอยางมีเหตุมีผลและ  
อาศัยการประมาณเขาชวยในบางครั้งนักบัญชีเปนคนที่ทํา 
งานละเอียดมากจนเกินไปและพยายามที่จะตัดรายการกําไร 
ที่รวมอยูในราคาขายของสินคาที่ซื้อขายระหวางกันใหได
ครบทุกรายการ ทําใหเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน” 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ระเบียบวิธีการวิจัยของงานวิจัยมีดังนี้ 
1.  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ

แบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลจากนักบัญชีผูมีหนาที่จัดทํางบ
การเงินรวม โดยปญหาตางๆ ในการจัดทํางบการเงินรวม 
และแนวทางปฏิบัติที่ทําการศึกษาไดมาจากการศึกษาทฤษฎี 
ทั้งมาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการบัญชีตางประเทศ 
หนังสือ บทความ งานวิจัย รวมทั้งจากการสัมภาษณนักบัญชี
ผูจัดทํางบการเงินรวมจํานวนหนึ่ง ทําใหผูวิจัยสามารถสราง
แบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชีผูมีหนาที่
จัดทํางบการเงินรวมตอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ 
งานบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 งบการเงินรวม
และการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย สําหรับราย 
ละเอียดของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ 
 



ก. เนื้อหาและความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จะมีการตรวจสอบ

เนื้อหาและความนาเชื่อถือของแบบสอบถามใหมีความ
ครบถวนตามกระบวนการวิจัย และเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการวิจัยโดยการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา 
(Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิและทดสอบความ
นาเชื่อถือ (Reliability) ดวยคา Cronbach’s alpha ในการ
วิจัย 

ข. ลักษณะและรูปแบบของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวยสวนสําคัญทั้งหมด 

4 สวนคือ 
สวนที่ 1 เปนขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบ 

สอบถาม และขอมูลพ้ืนฐานบริษัทที่ผูตอบแบบสอบถาม
ปฏิบัติงาน ซึ่งในสวนขอมูลพ้ืนฐานบริษัทจะเปนตัวแปร
อิสระซึ่งอาจมีผลตอความคิดเห็นที่มีตอปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 
ประกอบดวยคําถาม 8 คําถาม 

สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอปญ- 
หาในการปฏิบัติงานโดยมีตัวแปรอิสระ คือ แนวทางปฏิบัติ 
งานตางๆ ที่ทําการศึกษา ประกอบดวยคําถาม 14 คําถาม 

สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอคุณ- 
ภาพของงบการเงินรวม โดยมีตัวแปรอิสระ คือ แนวทาง
ปฏิบัติงานตางๆ ที่ทําการศึกษา ประกอบดวยคําถาม 14 
คําถาม  

สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอสา- 
เหตุของปญหาประกอบดวย 14 คําถามใหญ เพื่อครอบคลุม
แนวทางปฏิบัติงานที่ทําการศึกษาในแตละคําถามจะแบงเปน 
4 ขอยอย เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสาเหตุของปญหา
และขอเสนอแนะในการแกปญหา 

2.  แหลงขอมูล 
ผูวิจัยไดใชขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ทั้ง 2 ประเภท 

คือ ขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ 
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่เกี่ยวของ

กับปญหาในการจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งรวบรวมมาจาก
มาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีตางประเทศ 
รวมทั้งหนังสือบทความและงานวิจัย สวนขอมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) เปนขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม และขอมูลพ้ืนฐานบริษัทที่ผูตอบแบบสอบ 
ถามปฏิบัติงาน รวมทั้งความคิดเห็นที่มีตอปญหาและอุป- 

สรรคในการจัดทํางบการเงินรวม เก็บรวบรวมไดจากกลุม
ตัวอยางโดยตรงดวยการตอบแบบสอบถาม  

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชี

ผูมีหนาที่จัดทํางบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
ปญหาที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ สาเหตุที่ทําการศึกษาเฉพาะ
บริษัทจัดทํางบการเงินรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเนื่องจากบริษัทเหลานี้จะถูกกํากับดูแลอยาง
เขมงวดจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก 
ทรัพย (ก.ล.ต.) ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอยางเครง 
ครัด ดังนั้นบริษัทเหลานี้จะตองประสบกับปญหาหลาก 
หลายที่กําลังทําการศึกษา 

จากขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (http:// 
www.set.or.th) พบวามีบริษัทจดทะเบียนซึ่งสงงบการเงิน
รวมประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และมีสํานัก 
งานใหญ ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จํานวน 216 บริษัท การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจะใช
ตารางสําเร็จรูป Yamane (1967) กําหนดขนาดของกลุมตัว 
อยางโดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต และคา
ความคลาดเคลื่อนบวกลบ 5 เปอรเซ็นต และเนื่องจากไม
ทราบจํานวนของนักบัญชีผูมีหนาที่จัดทํางบการเงินรวมทั้ง 
หมดจากบริษัท 216 บริษัท ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางจาก
ตารางสําเร็จรูปมีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยทําการสุมนัก
บัญชีผูมีหนาที่จัดทํางบการเงินรวมจากบริษัท 216 บริษัท 
บริษัทละ 2 คน 

4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประ 
เทศไทยซึ่งมีสํานักงานใหญต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยและผูชวยวิจัยจะนําแบบสอบถามไปสงและเก็บรวบ 
รวมดวยตนเอง 

2.  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประ 
เทศไทย ซึ่งมีสํานักงานใหญต้ังอยูในเขตปริมณฑล ผูวิจัย 
จะสงแบบสอบถามทางไปรษณียพรอมซองเปลาติดแสตมป 
เพื่อใหนักบัญชีผูจัดทํางบการเงินรวมไดสงแบบสอบถาม
กลับคืนทางไปรษณีย ในการนี้ผูวิจัยจะติดตอกับนักบัญชี
ผูจัดทํางบการเงินรวมทางโทรศัพทโดยตรงเพื่อขอความ
อนุเคราะหใหชวยตอบแบบสอบถาม และกําหนดระบุวันที่



ขอแบบสอบถามกลับคืน ยกเวนบางกรณีที่ไมสามารถติด 
ตอกับนักบัญชีผูจัดทํางบการเงินรวมได ผูวิจัยจึงจะสงแบบ 
สอบถามไปถึงหัวหนาหนวยงานเพื่อขอความรวมมือชวย
กรุณาแจกแบบสอบถามใหแกนักบัญชีผูจัดทํางบการเงิน
รวมในองคกร 

5. วิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูล  
การใชวิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 

1.  การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของนัก
บัญชีจะใชการวิเคราะหทางสถิติแบบเชิงพรรณนา (Descrip- 
tive Statistics) โดยรายงานผลเปนคารอยละ (Percentage) 

2.  การทดสอบความความแตกตางของความคิดเห็น
ที่มีตอปญหาในการปฏิบัติงานบัญชีตามแนวทางปฏิบัติ
ตางๆ ในประเด็นปญหาที่ทําการศึกษา และการทดสอบความ
แตกตางของความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพของงบการเงินรวม
ตามแนวทางปฏิบัติตางๆ ในประเด็นปญหาที่ทําการศึกษา 
จะใชวิธีการทดสอบดวยคาสถิติ MANOVA และ Dependent 
Sample t-test 

3.  การทดสอบความแตกตางในเรื่องปจจัยพ้ืนฐาน
ของบริษัทตอความคิดเห็นที่มีตอปญหาในการปฏิบัติงาน
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 จะใชวิธีการทดสอบ 
ดวยคาสถิติ Independent Sample t-test และ One-way 
ANOVA รวมทั้ง Post Hoc Tests Multiple Comparisons   
ดวยวิธีของ Scheffe 

การทดสอบคาทางสถิติทุกคาจะทําการทดสอบที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 

6.  สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 สมมติฐานที่ 1 นักบัญชีมีความคิดวาแนวทางปฏิบัติ 
งานที่แตกตางกัน มีปญหาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 นักบัญชีมีความคิดวาแนวทางปฏิบัติ 
งานที่แตกตางกัน ทําใหคุณภาพของงบการเงินรวมแตกตาง
กัน 

 สมมติฐานที่ 3 นักบัญชีในกลุมของบริษัทใหญที่มี
ประเภทกิจการตามที่ระบุในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาในการปฏิบัติงาน
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 4 นักบัญชีในกลุมของบริษัทใหญที่มี
ประเภทกิจการตามลักษณะการบันทึกบัญชีแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอปญหาในการปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 44 แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 5 นักบัญชีในกลุมของบริษัทใหญที่มี
บริษัทยอย มีประเภทกิจการตามลักษณะการบันทึกบัญชี
เหมือนบริษัทใหญและแตกตางจากบริษัทใหญ มีความคิด 
เห็นตอปญหาในการปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 44 แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 6 นักบัญชีในกลุมของบริษัทใหญที่มี
ขนาดของกิจการแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาในการ
ปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 แตกตาง
กัน 

 สมมติฐานที่ 7 นักบัญชีในกลุมของบริษัทใหญที่มี
จํานวนของบริษัทยอยที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมแตกตาง
กัน มีความคิดเห็นตอปญหาในการปฏิบัติงานบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 แตกตางกัน 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยอธิบายตามสมมติฐานที่ผูวิจัยกําหนดไว
ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 จากผลการวิจัยพบวา นักบัญชีมีความคิด
วาแนวทางปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีปญหาในการปฏิบัติงาน
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทุกประเด็นปญหาที่ทํา 
การศึกษา หากเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
ในแตละประเด็นปญหาวามีปญหาในการปฏิบัติงานมากหรือ
นอยกวาอีกแนวทางปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของ
ปญหาสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
 
 
 



ตารางที่ 1  ความคิดเห็นของนักบัญชีตอแนวทางปฏิบัติงานที่มีปญหามากหรือปญหานอย เมื่อเทียบกับอีกแนวทางปฏิบัติงาน     
ในแตละประเด็นปญหา 

ประเด็นปญหา แนวปฏิบัติงานที่มีปญหามาก แนวปฏิบัติงานที่มีปญหานอย 
1. การจัดประเภทกิจการที่ไปลงทุน

เปนบริษัทยอย 
 

การจัดประเภทกิจการที่ไปลงทุนเปน
บริษัทยอยโดยพิจารณาจากการมีอํานาจ
ควบคุม 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44) 

การจัดประเภทกิจการที่ไปลงทุนเปน
บริษัทยอยโดยพิจารณาจากสัดสวนการ
ถือหุนทุน 

(แนวทางปฏิบัติอื่น) 
2. บริษัทใหญและบริษัทยอยดําเนิน

กิจการตางประเภทกัน 
การนําบริษัทยอยทุกประเภทไมวาดํา 
เนินกิจการประเภทใดมาจัดทํางบการ 
เงินรวม 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44) 

การนําบริษัทยอยที่ดําเนินกิจการประ 
เภทเดียวกับบริษัทใหญเทานั้นมาจัดทํา
งบการเงินรวม 

(แนวทางปฏิบัติอื่น) 
3. บริษัทใหญและบริษัทยอยมีรอบ

ระยะเวลาบัญชีตางกัน 
การนําบริษัทยอยไมวามีรอบระยะเวลา
บัญชีตรงกับบริษัทใหญหรือไมก็ตาม 
มาจัดทํางบการเงินรวม 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44) 

การนําบริษัทยอยที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีตรงกับบริษัทใหญเทานั้นมาจัดทํา
งบการเงินรวม 

(แนวทางปฏิบัติอื่น) 
4. บริษัทใหญและบริษัทยอยมีนโย- 

บายการบัญชีตางกัน 
การจัดทํางบการเงินรวมโดยไมตองปรับ
นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยให
เหมือนของบริษัทใหญ 

(แนวทางปฏิบัติอื่น) 

การปรับนโยบายการบัญชีของบริษัท
ยอยใหเหมือนของบริษัทใหญกอนจัด 
ทํางบการเงินรวม 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44) 
5. การกําหนดมูลคาของสินทรัพย

สุทธิของบริษัทยอย ณ วันที่มีการ
ซื้อหุนทุน 

การกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
สุทธิของบริษัทยอย ณ วันที่มีการซื้อ
หุนทุน เพื่อหาคาความนิยม 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44) 

การใชราคาตามบัญชีสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทยอยแทนมูลคายุติธรรม ณ วันที่มี
การซื้อหุนทุน เพื่อหาคาความนิยม 

(แนวทางปฏิบัติอื่น) 
6. การนําเสนอคาความนิยมในงบ

การเงิน 
 

การแสดงคาความนิยมในงบดุลรวมโดย
หักจากสวนของผูถือหุน 

(แนวทางปฏิบัติอื่น) 

การแสดงคาความนิยมในงบดุลรวมเปน
สินทรัพย 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44) 
7. การตัดรายการระหวางกันในงบ

การเงินรวม 
 

กรณีมีรายการคาระหวางบริษัทในเครือ
จํานวนมาก ตองตัดรายการคานั้นทุก
รายการ 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44) 

กรณีมีรายการคาระหวางบริษัทในเครือ
จํานวนมาก จะตัดเฉพาะรายการที่มี
นัยสําคัญ 

(แนวทางปฏิบัติอื่น) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



สมมติฐานที่ 2 จากผลการวิจัยพบวา นักบัญชีมีความคิด
วาแนวทางปฏิบัติงานที่แตกตางกันทําใหงบการเงินรวมมี
คุณภาพแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทุกประเด็น ยก 
เวนการนําบริษัทยอยไมวามีรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับ
บริษัทใหญหรือไมก็ตามมาจัดทํางบการเงินรวมและการนํา
บริษัทยอยที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับบริษัทใหญเทานั้น

มาจัดทํางบการเงินรวมที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 หากเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
ในแตละประเด็นปญหาวางบการเงินรวมมีคุณภาพมากหรือ
นอยกวาอีกแนวทางปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของ
คุณภาพของงบการเงินรวมสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
ตารางที่ 2   ความคิดเห็นของนักบัญชีตอแนวทางปฏิบัติงานที่งบการเงินรวมมีคุณภาพมากหรือคุณภาพนอย เมื่อเทียบกับอีก  

แนวทางปฏิบัติงานในแตละประเด็นปญหา 

ประเด็นปญหา แนวปฏิบัติงานที่ทําใหงบการเงินรวมมี
คุณภาพมาก 

แนวปฏิบัติงานที่ทําใหงบการเงินรวม
มีคุณภาพนอย 

1. การจัดประเภทกิจการที่ไปลง 
ทุนเปนบริษัทยอย 

 

การจัดประเภทกิจการที่ไปลงทุนเปน
บริษัทยอยโดยพิจารณาจากการมีอํานาจ
ควบคุม 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44) 

การจัดประเภทกิจการที่ไปลงทุนเปน
บริษัทยอยโดยพิจารณาจากสัดสวนการ
ถือหุนทุน 

(แนวทางปฏิบัติอื่น) 
2. บริษัทใหญและบริษัทยอย

ดําเนินกิจการตางประเภทกัน 
การนําบริษัทยอยทุกประเภทไมวาดําเนิน
กิจการประเภทใดมาจัดทํางบการเงินรวม 
 
(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44) 

การนําบริษัทยอยที่ดําเนินกิจการประ 
เภทเดียวกับบริษัทใหญเทานั้นมาจัดทํา
งบการเงินรวม 

(แนวทางปฏิบัติอื่น) 
3. บริษัทใหญและบริษัทยอยมี

รอบระยะเวลาบัญชีตางกัน 
การนําบริษัทยอยไมวามีรอบระยะเวลา
บัญชีตรงกับบริษัทใหญหรือไมก็ตามมา
จัดทํางบการเงินรวม 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44) 

การนําบริษัทยอยที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีตรงกับบริษัทใหญเทานั้นมาจัด 
ทํางบการเงินรวม 

(แนวทางปฏิบัติอื่น) 
4. บริษัทใหญและบริษัทยอยมี

นโยบายการบัญชีตางกัน 
การปรับนโยบายการบัญชีของบริษัทยอย
ใหเหมือนของบริษัทใหญกอนจัดทํางบ
การเงินรวม 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44) 

การจัดทํางบการเงินรวมโดยไมตอง
ปรับนโยบายการบัญชีของบริษัทยอย
ใหเหมือนของบริษัทใหญ 

(แนวทางปฏิบัติอื่น) 
5. การกําหนดมูลคาของสินทรัพย

สุทธิของบริษัทยอย ณ วันที่มี
การซื้อหุนทุน 

การกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
สุทธิของบริษัทยอย ณ วันที่มีการซื้อหุน
ทุน เพื่อหาคาความนิยม 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44) 

การใชราคาตามบัญชีสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทยอยแทนมูลคายุติธรรม ณ วันที่มี
การซื้อหุนทุน เพื่อหาคาความนิยม 

(แนวทางปฏิบัติอื่น) 
6. การนําเสนอคาความนิยมในงบ

การเงิน 
 

การแสดงคาความนิยมในงบดุลรวมเปน
สินทรัพย 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44) 

การแสดงคาความนิยมในงบดุลรวมโดย
หักจากสวนของผูถือหุน 

(แนวทางปฏิบัติอื่น) 
7. การตัดรายการระหวางกันในงบ

การเงินรวม 
 

กรณีมีรายการคาระหวางบริษัทในเครือจํา 
นวนมาก ตองตัดรายการคานั้นทุกรายการ 
 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44) 

กรณีมีรายการคาระหวางบริษัทในเครือ
จํานวนมาก จะตัดเฉพาะรายการที่มี
นัยสําคัญ 

(แนวทางปฏิบัติอื่น) 



สมมติฐานที่ 3 - สมมติฐานที่ 7 สามารถแสดงผลการวิจัยดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 3  ความคิดเห็นของนักบัญชีตอปญหาในการปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44  

สมมติฐาน กลุมของนักบัญชีโดยเรียงตามคาเฉลี่ยของปญหา 
จากมากไปหานอย 

ความคิดเห็นที่มีตอปญหา 
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 
 

1. กลุมสินคาอุปโภคบริโภค 
2. กลุมบริการ 
3. กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
4. กลุมเทคโนโลยี 
5. กลุมธุรกิจการเงิน 
6. กลุมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม 
7. กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 
8. กลุมหมวดอื่น ๆ 
9. กลุมทรัพยากร 

นักบัญชีมีความคิดเห็น 
ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 4 1. กลุมกิจการซื้อขายสินคา 
2. กลุมกิจการใหบริการ 
3. กลุมกิจการผลิตสินคาและจําหนาย 
4. กลุมกิจการที่มี ลักษณะการบันทึกบัญชีมากกวา  

1 ประเภท 

นักบัญชีมีความคิดเห็น 
ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 5 1. กลุมที่บริษัทยอยมีประเภทกิจการตามลักษณะการ
บันทึกบัญชีแตกตางจากบริษัทใหญ 

2. กลุมที่บริษัทยอยมีประเภทกิจการตามลักษณะการ
บันทึกบัญชีเหมือนบริษัทใหญ 

นักบัญชีมีความคิดเห็น 
แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 6 1. กลุมกิจการมูลคาสินทรัพยมากกวา 10,000 ลานบาท 
2. กลุมกิจการมูลคาสินทรัพยต้ังแต 2,000 ถึง 10,000 

ลานบาท 
3. กลุมกิจการมูลคาสินทรัพยนอยกวา 2,000 ลานบาท 

นักบัญชีมีความคิดเห็น 
ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 7 1. กลุมกิจการที่มีบริษัทยอยนอยกวา 3 บริษัท 
2. กลุมกิจการที่มีบริษัทยอยต้ังแต 3 ถึง 6 บริษัท 
3. กลุมกิจการที่มีบริษัทยอยมากกวา 6 บริษัท 

นักบัญชีมีความคิดเห็น 
แตกตางกัน 

  
สรุปและอภิปรายผล 

การทดสอบความคิดเห็นของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานใน
บริษัทที่มี ลักษณะพื้นฐานแตกตางกันตอปญหาในการ
ปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 พบวามี
เพียงสมมติฐานที่ 5 และสมมติฐานที่ 7 เทานั้น ที่ผลการวิจัย
สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว นอกนั้นผลการวิจัยไม 
 

สอดคลองกับสมมติฐานที่ 3 สมมติฐานที่ 4 และสมมติฐาน 
ที่ 6 หากพิจารณาโดยรวมนักบัญชีทั้งหมดมีความคิดเห็นตอ
แนวทางปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีปญหาในการปฏิบัติงาน
แตกตางกันทุกประเด็นปญหาที่ทําการศึกษาสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ 1 ที่กําหนดไว โดยพิจารณาแตละประเด็นปญหา
ไดดังนี้ 

 



1.  การจัดประเภทกิจการที่ไปลงทุนเปนบริษัทยอยโดย
พิจารณาจากการมีอํานาจควบคุม ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 มีปญหาในการปฏิบัติงาน
มากกวาการจัดประเภทกิจการที่ไปลงทุนเปนบริษัทยอยโดย
พิจารณาจากสัดสวนการถือหุนทุน ซึ่งสอดคลองกับการ 
ศึกษาของ Warfield และคณะ (1996) นอกจากนี้ผลการวิจัย
ของ Nobes (2000) พบวาขอกําหนดทางการบัญชีของประ 
เทศอารเจนตินา สาธารณรัฐเช็ก ประเทศฮังการี และประเทศ
ไตหวัน ไดใหคําจํากัดความหมายของคําวาบริษัทยอยโดย
พิจารณาจากสัดสวนการถือหุนทุน 

2.  การนําบริษัทยอยทุกประเภทไมวาดําเนินกิจการประ 
เภทใดมาจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 มีปญหาในการปฏิบัติงาน
มากกวาการนําบริษัทยอยที่ดําเนินกิจการประเภทเดียวกับ
บริษัทใหญเทานั้นมาจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งสอดคลอง
ผลการวิจัยของ Nobes (2000) ที่พบวา ขอกําหนดทางการ
บัญชีของประเทศอารเจนตินา ประเทศออสเตรีย ประเทศ
เบลเยียม ประเทศไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก ประเทศเดนมารก 
ประเทศเยอรมนี ประเทศกรีซ เขตบริหารพิเศษฮองกง 
ประเทศไอซแลนด ระบุวาหากมีบริษัทยอยที่ดําเนินกิจการ
แตกตางจากบริษัทใหญ สามารถที่จะไมนํามารวมไวในงบ
การเงินรวม 

3.  การนําบริษัทยอยไมวามีรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับ
บริษัทใหญหรือไมก็ตามมาจัดทํางบการเงินรวมซึ่งเปนแนว 
ทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 มีปญหาในการ
ปฏิบัติงานมากกวาการนําบริษัทยอยที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ตรงกับบริษัทใหญเทานั้นมาจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งสอด 
คลองกับ Epstein และ Mirza (2001) 

4.  การปรับนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยใหเหมือน
ของบริษัทใหญกอนจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งเปนแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 มีปญหาในการ
ปฏิบัติงานนอยกวาการจัดทํางบการเงินรวม โดยไมตองปรับ
นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยใหเหมือนของบริษัทใหญ 
สอดคลองกับแนวปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการ
บัญชีไทยฉบับที่ 44 ยอหนาที่ 19 และ 20 รวมทั้งมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 27 ยอหนาที่ 21 และ 22 

5.  การกําหนดมูลคายุติธรรมสินทรัพยสุทธิของบริษัท
ยอย ณ วันที่มีการซื้อหุนทุนเพื่อหาคาความนิยม เปนแนว 
ทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 ซึ่งเชื่อมโยงกับ

ปญหาในการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 44 มีปญหาในการปฏิบัติงานมากกวาการใชราคา
ตามบัญชีสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยแทนมูลคายุติธรรม 
ณ วันที่มีการซื้อหุนทุนเพื่อหาคาความนิยม สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Nobes (2000) ที่พบวาขอกําหนดทางการ
บัญชีของประเทศอารเจนตินา ประเทศบราซิล สาธารณรัฐ 
เช็ก ประเทศโปแลนด และประเทศรัสเซีย ระบุวาคาความ
นิยมใหคํานวณโดยใชราคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยแทนมูลคายุติธรรม 

6.  การแสดงคาความนิยมในงบดุลรวมเปนสินทรัพย 
เปนแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 ซึ่ง
เช่ือมโยงกับปญหาในการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 44 มีปญหาในการปฏิบัติงานนอยกวาการ
แสดงคาความนิยมในงบดุลรวมโดยหักจากสวนของผูถือหุน 
สอดคลองกับแนวปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการ
บัญชีไทยฉบับที่ 43 ยอหนาที่ 41 และ 44 รวมทั้งมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศฉบับที่ 22 ยอหนาที่ 40 และ 42 

7.  กรณีมีรายการคาระหวางบริษัทในเครือจํานวนมาก 
ตองตัดรายการคานั้นทุกรายการ ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 มีปญหาในการปฏิบัติงานมาก 
กวากรณีมีรายการคาระหวางบริษัทในเครือจํานวนมาก จะตัด
เฉพาะรายการที่มีนัยสําคัญสอดคลองกับ วรศักดิ์  ทุมมานนท 
(2538) 

แนวทางการปฏิบัติงานในแตละประเด็นปญหาตามที่
ศึกษาทั้งหมดหากพิจารณาในอีกแงมุมหนึ่งนอกเหนือจาก
ปญหาในการปฏิบัติงานแลว ควรพิจารณาถึงผลลัพธของการ
ปฏิบัติงานอันไดแกงบการเงินรวมวาแนวทางปฏิบัติงานใด
ทําใหงบการเงินรวมมีคุณภาพมากที่สุด จากผลการวิจัยพบ 
วานักบัญชีมีความคิดวาแนวทางปฏิบัติงานที่แตกตางกันทํา
ใหคุณภาพของงบการเงินรวมแตกตางกัน สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ 2 ที่กําหนดไวทุกประเด็นปญหา ยกเวนการนํา
บริษัทยอยไมวามีรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับบริษัทใหญ
หรือไมก็ตามมาจัดทํางบการเงินรวม และการนําบริษัทยอยที่
มีรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับบริษัทใหญเทานั้นมาจัดทํางบ
การเงินรวม ที่งบการเงินรวมมีคุณภาพไมแตกตางกัน หาก
พิจารณาแนวทางปฏิบัติงานที่งบการเงินรวมมีคุณภาพมาก 
กวา จะพบวาแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 44 นั้นงบการเงินรวมมีคุณภาพมากกวาแนวปฏิบัติ
อื่นทุกประเด็นปญหา สอดคลองดังที่ ผูทรงคุณวุฒิใน



สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ไดทําการกลั่นกรองเนื้อความในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
44 มาแลวเปนอยางดี ดังนั้นหากตองการใหงบการเงินรวมมี
คุณภาพ ซึ่งจะเปนขอมูลที่สําคัญของนักลงทุนในการ
ตัดสินใจ อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ ควรจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 
อยางเครงครัด แตควรจะมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให
สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกขึ้น เพื่อเปนการขจัดปญหาใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ใหลดนอย 
ลง ตามขอเสนอแนะของนักบัญชีผูจัดทํางบการเงินรวมซึ่ง
เปนผูปฏิบัติงานและเกี่ยวของกับปญหาเหลานี้โดยตรง โดย
จะนําเสนอตามแนวทางปฏิบัติงานบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 44 ที่ระบุวามีปญหามากกวาแนวทางปฏิบัติอื่น 
ดังนี้ 

1.  การจัดประเภทกิจการที่ลงทุนเปนบริษัทยอยโดย
พิจารณาจากการมีอํานาจควบคุมนักบัญชีไดเสนอแนะการ
แกปญหาสําหรับแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 - กําหนดความหมายของคําวา “การมีอํานาจควบ 
คุม” ใหชัดเจนขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติ
ตามไดในทิศทางเดียวกัน 

2.  การนําบริษัทยอยทุกประเภทไมวาดําเนินกิจการประ 
เภทใดมาจัดทํางบการเงินรวม นักบัญชีไดเสนอแนะการ
แกปญหาสําหรับแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 - กําหนดใหบริษัทยอยทุกบริษัทที่จะนํามาจัดทํางบ
การเงินรวมจัดทําผังบัญชีใหม โดยใหผังบัญชีของบริษัท
ใหญและบริษัทยอยมีรหัสบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชี
ประเภทเดียวกันหรือคลายคลึงกัน เพื่อความสะดวกในการ
รวมบัญชีเขาดวยกันในการจัดทํางบการเงินรวม 

3.  การนําบริษัทยอยไมวามีรอบระยะเวลาบัญชีตรง
กับบริษัทใหญหรือไมก็ตามมาจัดทํางบการเงินรวม นัก
บัญชีไดเสนอแนะการแกปญหาสําหรับแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

- กําหนดใหบริษัทยอยทุกบริษัทเปลี่ยนรอบระยะ 
เวลาบัญชีใหมเพื่อใหตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
ใหญ 

4.  การกําหนดมูลคายุติธรรมสินทรัพยสุทธิของบริษัท
ยอย ณ วันที่มีการซื้อหุนทุนเพื่อหาคาความนิยม นักบัญชี
ไดเสนอแนะการแกปญหาสําหรับแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 - เนื่องจากความไมนาเชื่อถือของมูลคายุติธรรมที่ผู 
เช่ียวชาญแตละทานประเมินไดไมเทากัน อาจแกปญหาโดย
จัดตั้งหนวยงานกลางขึ้นในประเทศไทย ซึ่งหนวยงานนี้จะ
ทําการฝกฝนใหมีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานในการกําหนดมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพย ซึ่งหนวยงานนี้จะตองเปนที่ยอมรับ
และเชื่อถือของคนในวงการธุรกิจ จะทําใหมูลคายุติธรรมที่
กําหนดโดยผูเช่ียวชาญนั้นเปนมูลคาที่ผูปฏิบัติงานทุกฝาย
ยอมรับ 

 - หากมูลคายุติธรรมเปนมูลคาที่ไมนาเชื่อถือ และ
ราคาตามบัญชีเปนมูลคาที่ลาสมัยเกินไป อาจแกปญหาโดยใช
ราคาตามบัญชีเปนราคาหลักและมีการปรับเปลี่ยนราคาใหม 
โดยใชการปรึกษารวมกันระหวางบุคคล 2 ฝาย คือ บริษัท
ใหญและบริษัทยอย ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับปญหานี้โดยตรง 

5.  กรณีมีรายการคาระหวางบริษัทในเครือจํานวนมาก 
ตองตัดรายการคานั้นทุกรายการ นักบัญชีไดเสนอแนะการ
แกปญหาสําหรับแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 - เนื่องจากรายการคาระหวางบริษัทในเครือมีจํานวน
มาก ทําใหการตัดรายการคาระหวางกันทั้งหมดและการ
จัดทํางบการเงินรวมเสร็จไมทันกําหนดเวลา อาจแกปญหา
โดยกําหนดใหบริษัทยอยทุกบริษัทสงงบการเงินและขอมูล
รายการคาระหวางบริษัทในเครือใหบริษัทใหญเร็วที่สุด ซึ่ง
เปนเวลาที่บริษัทใหญกําหนด เพื่อใหบริษัทใหญมีเวลาจัดทํา
งบการเงินรวมมากขึ้น 

 - บริษัทใหญและบริษัทยอยทุกบริษัทควรใช
บริการผูสอบบัญชีคนเดียวกันเพื่อใหสามารถควบคุม
รายการคาระหวางบริษัทในเครือไดครบถวน 
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