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บทคัดย่อ

	 งบการเงนิเป็นข้อมลูส�าคญัส�าหรบัการตดัสนิใจของนกัลงทนุ	เพือ่ให้ข้อมลูมคีวามโปร่งใสเป็นทีน่่าเชือ่ถอืงบการเงนิจงึถกูก�าหนด
ให้จัดท�าตามมาตรฐานการบัญช	ี ซึ่งมาตรฐานการบัญชีของไทยได้ถูกปรับเปลี่ยนหลายครั้งเพื่อพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้น
โดยมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ	ท�าให้มาตรฐานการบญัชขีองไทยมคีวามเป็นสากลเป็นทีย่อมรบัของนกัลงทนุต่างชาตมิากขึน้	ใน
ส่วนของบรษิทัใหญ่ทีม่กีารลงทนุในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม	หรอือาจลงทนุทัง้ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะมกีารน�าเสนองบการเงนิทีม่ี
ความซบัซ้อนกว่างบการเงนิของกจิการทัว่ๆ	ไป	นกัลงทนุควรท�าความเข้าใจรปูแบบการน�าเสนองบการเงนิของกจิการให้ละเอยีดเพือ่เป็น
ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น

Abstract

Financial statements are important information for decision making of investors. In order to increase its transparency 
and reliability, financial statements are regulated to be prepared according to the accounting standard. The accounting 
standard of Thailand has been adjusted many times to follow the international accounting standard, so that it is 
internationalized and accepted by international investors. In the part of parent company with investments in subsidiary 
company, associated company, or both will present more complex financial statement than ordinary company. Investors 
should thoroughly understand the form of financial statement presentation in order that it benefits the decision making of 
investors.

	 การน�าเสนองบการเงนิของกจิการต่างๆ	ได้ถกูก�าหนดให้ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช	ีซึง่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรม
ราชูปถัมภ์	เพื่อให้งบการเงินนั้นมีลักษณะเชิงคุณภาพที่ดี	ได้แก่	ความเข้าใจได้	ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ	ความเชื่อถือได้	และการ
เปรียบเทียบกันได้	ซึ่งจะน�าไปสู่การตอบสนองวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล	ซึ่งเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
	 มาตรฐานการบัญชีของไทย	(TAS:	Thai	Accounting	Standard)	ทุกฉบับได้ถูกปรับปรุงหลายครั้ง	 เพื่อพัฒนาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ทีก่�าหนดขึน้โดยมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ	(IAS:	International	Accounting	Standard	หรอื	IFRS:	International	Financial	
Reporting	Standard)	เพื่อสร้างความน่าเชื่อถอืและความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมลูให้กับผูใ้ชข้้อมลูในการลงทนุ	และยงัสามารถท�าให้
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก้าวสูต่่างประเทศ	เนือ่งจากมมีาตรฐานการบญัชเีป็นทีย่อมรบัเทยีบเท่าระดบัสากล
	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ละบริษัทในปัจจุบันมีความเกี่ยวพันระหว่างกันมากขึ้นในแง่ที่มีการ
เข้าไปลงทุนถือหุ้นในบริษัทต่างๆ	ที่ตนสนใจ	โดยที่หากมีการซื้อหุ้นทุนที่มีสิทธิออกเสียงในระดับที่สามารถเข้าไปมีอ�านาจในการก�าหนด
นโยบายทางการเงนิและการด�าเนนิงานของกจิการเพือ่ให้ได้รบัประโยชน์จากกจิกรรมต่างๆ	ของกจิการนัน้	จะท�าให้บรษิทัทีถ่กูลงทนุกลาย
เป็นบริษัทย่อย	(Subsidiary	Company)	ของบริษัทที่เข้าไปลงทุน	ซึ่งเรียกว่า	บริษัทใหญ่	(Parent	Company)	หรือหากซื้อหุ้นทุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงในระดับที่มีอ�านาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของกิจการที่ถูกลงทุน	
แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในบริษัทดังกล่าว	จะท�าให้บริษัทที่ลงทุนซึ่งเรียกว่า	บริษัทร่วม	(Associated	Company)	ของ
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บริษัทที่ลงทุนซึ่งเรียกว่า	บริษัทใหญ่	(Parent	Company)	ซึ่งทาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความหมายของ
บรษิทัใหญ่กบับรษิทัย่อยว่า	บรษิทัในเครอื	และบรษิทัใหญ่กบับรษิทั
ร่วมว่า	บรษิทัในกลุม่	การถอืหุน้ทนุในลกัษณะดงักล่าวไม่ว่าจะเป็น
บรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัในกลุม่กต็าม	ท�าให้การน�าเสนองบการเงนิ
มีความซับซ้อนกว่าการน�าเสนองบการเงินของกิจการทั่วๆ	ไป
	 หากจะกล่าวถงึการน�าเสนองบการเงนิของบรษิทัในเครอื
แล้วคงต้องกล่าวถงึบรษิทัในกลุม่ควบคูก่นัไปด้วย	เพราะการถอืหุน้
ดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิ	 เพราะหากระดบัการถอืหุน้
มกีารเปลีย่นแปลงขึน้หรอืลงกอ็าจท�าให้บรษิทั	ร่วมกลายเป็นบริษัท
ย่อยหรือบริษัทย่อยกลายเป็นบริษัทร่วมในที่สุด
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการน�าเสนองบการเงินของบริษัทดังกล่าวมีอยู่	 2	 ฉบับ	 คือ	
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2552)	 เรื่องงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	
28	(ปรับปรุง	2552)	เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยมาตรฐานการ
บัญชีทั้งสองฉบับ	 มีวันถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2554	เป็นต้นไป

การน�าเสนองบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

	 การจดัท�างบการเงนิของบรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยนัน้	ใน
ส่วนของบรษิทัใหญ่ต้องจดัท�างบการเงนิทัง้สิน้	2	ชดุ	ชดุทีห่นึง่	คอื	
งบการเงนิทีร่วมงบการเงนิของบรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยให้เป็นงบ
เดียวกันเปรียบเสมือนหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยเดียว	เรียกว่า	
งบการเงินรวม	(Consolidated	Financial	Statement)	เนื่องจาก
บริษัทใหญ่เป็นบริษัทที่มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย	 อ�านาจ
ในการควบคุมนั้นเกิดจากอ�านาจในการออกเสียง	 ไม่ว่าทางตรง
หรอืทางอ้อมโดยผ่านบรษิทัอืน่เกนิกว่ากึง่หนึง่	และถงึแม้ว่าบรษิทั
ใหญ่จะมีอ�านาจในการออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	 แต่หากเป็นไป
ตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนีก้ต้็องถอืว่าบรษิทัใหญ่มอี�านาจใน
การควบคมุและต้องน�าบรษิทันัน้มาจดัท�างบการเงนิรวม	ดงัทีร่ะบไุว้
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2552)	เรื่องงบการเงิน
และงบการเงินเฉพาะกิจการ	ย่อหน้าที่	13	ดังนี้
	 1.	บริษัทใหญ่มีอ�านาจในการออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง	
เนื่องจากข้อตกลงที่มีกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
	 2.	บรษิทัใหญ่มอี�านาจตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงใน
การก�าหนดนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทอื่น
	 3.	บรษิทัใหญ่มอี�านาจในการแต่งตัง้หรอืถอดถอนบคุคล
ส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่มีอ�านาจ
เทยีบเท่าคณะกรรมการบรษิทั	โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะ

ผู้บริหารอื่นนั้นมีอ�านาจในการควบคุมกิจการ
	 4.	บริษัทใหญ่มีอ�านาจในการก�าหนดทิศทางในการออก
เสยีงส่วนใหญ่ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะผูบ้รหิาร
อื่นที่มีอ�านาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัทโดยที่คณะกรรมการ
บริษัทและคณะผู้บริหารอื่นนั้นมีอ�าจานในการควบคุมกิจการ
	 นอกจากจะพิจารณาจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น	 สิทธิ
ในการออกเสยีงนัน้จะพจิารณาจากหุน้สามญัทีม่สีทิธอิอกเสยีงแต่
เพียงอย่างเดียวไม่ได้	 ต้องพิจารณาสิทธิในการออกเสียงที่เป็น
ไปได้ด้วย	 สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้อาจประกอบด้วยใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	(Share	Warrants)	 สิทธิการซื้อหุ้น	
(Share	Call	Options)	 ตราสารหนี้หรือตราสารทุน	(Debt	or	
Equity	 Instruments)	 ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามัญ	 โดยพิจารณาว่าหากบริษัทใหญ่เลือกใช้สิทธิหรือแปลง
สภาพตราสารดงักล่าวแล้วบรษิทัใหญ่จะมอี�านาจในการออกเสยีง
ต่อนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของกิจการนั้นมากขึ้น
จนถงึระดบัทีม่อี�านาจในการควบคมุหรอืไม่	หากเป็นเช่นนัน้บรษิทั
ใหญ่ก็จะต้องน�าบริษัทนั้นมาจัดท�างบการเงินรวมด้วย
	 บริษัทใหญ่ทุกบริษัทที่มีบริษัทย่อยอยู ่ในอ�านาจการ
ควบคุมต้องจัดท�างบการเงินรวม	 แต่หากบริษัทใหญ่อยู ่ใน
สถานการณ์ดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ	 บริษัทใหญ่ก็ไม่จ�าเป็นต้องน�า
เสนองบการเงินรวมดังที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	27	
(ปรับปรุง	2552)	เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
ย่อหน้าที่	10	ดังนี้
	 1.	บริษัทใหญ่มีฐานะเป็นบริษัทย่อย	 ซึ่งถูกกิจการอื่น
ควบคุมอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยที่ผู้ถือหุ้นอื่นของกิจการรวม
ทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบและไม่คัดค้านในการที่
บริษัทใหญ่จะไม่น�าเสนองบการเงินรวม
	 2.	ตราสารทนุหรอืตราสารหนีข้องบรษิทัใหญ่ไม่มกีารซือ้
ขายในตลาดสาธารณะ	(ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ	
หรือต่างประเทศ	 หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์	 รวมทั้ง
ตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค)
	 3.	บรษิทัใหญ่ไม่ได้น�าส่งหรอือยูใ่นกระบวนการของการน�า
ส่งงบการเงินของบริษัทให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรพัย์หรอืหน่วยงานก�ากบัดแูลอืน่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการออกขาย
หลักทรัพย์ใดๆ	ในตลาดสาธารณะ
	 4.	บริษัทใหญ่ในล�าดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ในระหว่าง
กลางได้จดัท�างบการเงนิรวมเผยแพร่เพือ่ประโยชน์ของสาธารณชน
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว
	 จากเงื่อนไขข้างต้นสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้	 สมมติ
บริษัท	A	จ�ากัด	เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท	B	จ�ากัด	และบริษัท	B	
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จ�ากัด	เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท	C	จ�ากัด	ตามหลักการแล้วบริษัท
ใหญ่ทุกบริษัทที่มีบริษัทย่อยต้องจัดท�างบการเงินรวม	 ดังนั้นทั้ง
บริษัท	A	จ�ากัด	และบริษัท	B	จ�ากัด	ก็ควรต้องท�างบการเงินรวม
ด้วยเช่นกนั	แต่เนือ่งจากบรษิทั	B	จ�ากดั	มฐีานะเป็นบรษิทัย่อยของ
บริษัท	A	จ�ากัด	และหากผู้ถือหุ้นของบริษัท	B	จ�ากัด	นอกเหนือ
จากบริษัท	A	จ�ากัด	รับทราบและไม่คัดค้านว่า	บริษัท	B	จ�ากัด	
จะไม่จัดท�างบการเงินรวม	รวมทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ของ
บรษิทั	B	จ�ากดั	ไม่มกีารซือ้ขายหรอืไม่ได้อยูใ่นกระบวนการเตรยีม
การที่จะออกซื้อขายในตลาดสาธารณะ	และบริษัท	A	จ�ากัด	ก็ได้
จัดท�างบการเงินรวมโดยรวมบริษัท	A	จ�ากัด	บริษัท	B	จ�ากัด	และ
บริษัท	C	จ�ากัด	อยู่ในงบการเงินรวมแล้ว	เช่นนี้บริษัท	B	จ�ากัด	ก็
ไม่จ�าเป็นต้องจัดท�างบการเงินรวม	โดยรวมบริษัท	B	จ�ากัด	และ
บริษัท	C	จ�ากัด	ขึ้นมาอีกงบหนึ่ง
	 ในการจัดท�างบการเงินรวมเพื่อน�าเสนอนั้น	 บริษัทใหญ่
ต้องรวมบริษัทย่อยทุกบริษัทเข้าไว้ในการจัดท�างบการเงินรวมไม่
ว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยจะไม่คล้ายคลึงกับการด�าเนิน
ธุรกิจของกิจการอื่นที่อยู่ในเครือเดียวกันก็ตาม	 เนื่องจากข้อมูล
ของบริษัทย่อยทุกบริษัทเป็นข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิน
ใจทั้งสิ้น
	 นอกจากนีใ้นการจดัท�างบการเงนิรวม	ยอดคงเหลอืและ
รายการบัญชีระหว่างกิจการในเครือทั้งหมด	เช่น	รายการกู้ยืมเงิน
ระหว่างบริษัทในเครือ	 รายการรายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทใน
เครือต้องถูกตัดทั้งจ�านวน	 เนื่องจากในการท�างบการเงินรวมได้
พจิารณาว่าบรษิทัทัง้หมดเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกจิหน่วยเดยีวจงึ
มรีายการค้าระหว่างกนัไม่ได้	และหากบรษิทัย่อยใดใช้นโยบายการ
บัญชีที่แตกต่างจากนโยบายการบัญชีของกิจการอื่นๆ	บริษัทย่อย
นั้นต้องปรับปรุงงบการเงินของตนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียว
กับบริษัทใหญ่ก่อนเพื่อการจัดท�างบการเงินรวม	 อีกทั้งบริษัทย่อย
ใดมีรอบระยะเวลาบัญชีแตกต่างจากบริษัทอื่น	 บริษัทย่อยนั้นจะ
ต้องจดัท�างบการเงนิเพิม่เตมิเพือ่ให้งบการเงนินัน้มวีนัทีเ่ดยีวกนักบั
งบการเงนิของบรษิทัใหญ่	เว้นแต่จะไม่สามารถท�าได้ในทางปฏบิตัิ	
กจ็ะต้องปรบัปรงุผลกระทบของรายการบญัชหีรอืเหตกุารณ์ทีม่นียั
ส�าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานของบรษิทัใหญ่
และบรษิทัย่อย	อย่างไรกต็ามวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั
ใหญ่และบริษัทย่อยจะแตกต่างกันได้ไม่เกินกว่า	3	 เดือน	 ทั้งนี้
ช่วงระยะเวลาของความแตกต่างของวันสิ้นรอบระยะเวลาจะต้อง
เหมือนกันในทุกๆ	งวดบัญชี
	 การจดัท�างบการเงนิของบรษิทัใหญ่	นอกจากต้องจดัท�า
งบการเงินรวมแล้ว	 บริษัทใหญ่ต้องน�าเสนองบการเงินของบริษัท
ใหญ่เองอีกหนึ่งชุด	เรียกว่า	งบการเงินเฉพาะกิจการ	(Separate	

Financial	Statement)	 เป็นการน�าเสนองบการเงินเช่นเดียวกับ
กิจการทั่วๆ	 ไป	 แต่มีข้อที่ควรพิจารณาส�าหรับงบการเงินเฉพาะ
กจิการ	คอื	การบนัทกึบญัชเีงนิลงทนุในบรษิทัย่อยในสมดุบญัชขีอง
บรษิทัใหญ่ว่าจะบนัทกึเช่นไร	ในอดตีนัน้การบนัทกึบญัชเีงนิลงทนุ
ในบริษัทย่อยเคยถูกก�าหนดให้บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	 (Equity	
Method)	 นั่นถือบันทึกผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยรับรู้เป็น
รายได้ในงบก�าไรขาดทุนของบริษัทใหญ่ตามสัดส่วนที่บริษัทใหญ่
มีสิทธิ	เนื่องจากบริษัทใหญ่มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อย	แต่
ในปัจจุบันได้ก�าหนดให้บริษัทใหญ่บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยโดยวิธีราคาทุน	(Cost	Method)	 คือ	 ไม่รับรู้ผลการด�าเนิน
งานของบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทใหญ่	 แต่ให้บันทึกรับ
รู้เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยเป็นรายได้ในงบก�าไรขาดทุน
ของบริษัทใหญ่ในรอบระยะเวลาบัญชีที่บริษัทย่อยมีการประกาศ 
จ่ายเงินปันผล	โดยมีแนวความคิดว่าผลการด�าเนินงานของบริษัท
ย่อยนั้นได้ถูกน�ามารวมกับของบริษัทใหญ่	 และน�าเสนอในงบ 
การเงินรวมแล้ว	 ดังนั้นจึงไม่จ�าเป็นต้องบันทึกในงบการเงินของ
บริษัทใหญ่อีก
	 วิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยวิธีส่วนได้
เสียและวิธีราคาทุนสามารถแสดงเปรียบเทียบให้เห็นความแตก
ต่างได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 สมมติบริษัทใหญ่ซื้อหุ้นทุนบริษัทย่อย	80%	 ของหุ้นทุน
บริษัทย่อยทั้งหมดในราคา	800,000	บาท
	 	 	 	 วิธีส่วนได้เสีย	 วิธีราคาทุน
เดบิต	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	800,000	เดบิต	
	 	 	 	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	800,000
เครดิต	เงินสด		 	 800,000		เครดิต	เงินสด	800,000
	 การบันทึกบัญชี	 ณ	 วันซื้อหุ้นทั้ง	2	 วิธีจะบันทึกเช่น
เดียวกัน
	 สมมติงวดบัญชีปัจจุบันบริษัทย่อยมีผลการด�าเนินงาน
โดยมีก�าไรสุทธิ	100,000	บาท
	 	 	 	 วิธีส่วนได้เสีย	 วิธีราคาทุน
เดบิต	เงินลงทุนในบริษัทย่อย		 	80,000	 				-	 	
เครดิต	ส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทย่อย	 	80,000
	 วิธีส่วนได้เสียจะบันทึกบัญชีโดยปรับเพิ่มสินทรัพย์คือ
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบันทึกส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัท
ย่อยเป็นรายได้ในงบก�าไรขาดทุนด้วยสัดส่วนที่บริษัทใหญ่มีสิทธิ
คือ	80%	ของก�าไรสุทธิ	100,000	บาท	ขณะที่วิธีราคาทุนจะไม่รับ
รู้ก�าไรของบริษัทย่อยในงบก�าไรขาดทุน
	 สมมติสิ้นปีบริษัทย่อยประกาศจ่ายเงินปันผล	20,000	
บาท
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	 วิธีส่วนได้เสีย	 	 	 วิธีราคาทุน
เดบิต	เงินปันผลค้างรับ	16,000	เดบิต	เงินปันผลค้างรับ	16,000
เครดติ	เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย	16,000	เครดติ	เงนิปันผลรบั	16,000
	 วิธีส่วนได้เสียจะบันทึกเงินปันผลที่ได้รับโดยปรับลดกับ
สินทรัพย์คือบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยสัดส่วนที่บริษัทใหญ่
มีสิทธิคือ	80%	ของเงินปันผลที่ประกาศจ่าย	20,000	บาท	ขณะที่
วธิรีาคาทนุจะบนัทกึเงนิปันผลทีไ่ด้รบัเป็นรายได้ในงบก�าไรขาดทนุ
	 การน�าเสนองบการเงนิของบรษิทัใหญ่เฉพาะส่วนของเงนิ
ลงทุนในบริษัทย่อยสามารถแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธ.ค.	x2 31	ธ.ค.	x1 31	ธ.ค.	x2 31	ธ.ค.	x1

สินทรัพย์

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - วิธีราคาทุน วิธีราคาทุน

	 บญัชเีงนิลงทนุในบรษิทัย่อยจะไม่ปรากฏในงบการเงนิรวม	
เนือ่งจากได้ตดัมลูค่ากบัส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของของบรษิทัใหญ่
ที่มีอยู่ในบริษัทย่อยนั้นแล้ว	 ส่วนการแสดงในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ	บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะแสดงด้วยวิธีราคาทุน

การน�าเสนองบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทร่วม

	 หากบริษัทหนึ่งเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นทุนที่มีสิทธิออกเสียง
ในอีกบริษัทหนึ่งจนถึงระดับที่มีอ�านาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของ
กิจการที่ถูกลงทุนแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมใน
นโยบายดังกล่าว	 ถือว่าบริษัทนั้นมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ	 และ
บริษัทผู้ถูกลงทุนจะเป็นบริษัทร่วม
	 การมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญนั้นให้พิจารณาจากการมี
อ�านาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมในกิจการที่ไป
ลงทนุอย่างน้อยร้อยละ	20	ให้สนันษิฐานไว้ก่อนว่าผูล้งทนุมอีทิธพิล
อย่างมนียัส�าคญัต่อกจิการทีไ่ปลงทนุ	นอกจากผูล้งทนุมหีลกัฐานที่
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอิทธิพลนั้นไม่เกิดขึ้น	หรือในทางกลับ
กันหากผู้ลงทุนมีอ�านาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทาง
อ้อมน้อยกว่าร้อยละ	20	ให้สนันษิฐานไว้ก่อนว่าผูล้งทนุไม่มอีทิธพิล
อย่างมนียัส�าคญั	นอกจากจะมหีลกัฐานทีแ่สดงให้เหน็อย่างชดัเจน
ว่าผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อกิจการที่ถูกลงทุนนั้น
	 หลกัฐานต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างทีแ่สดงว่าผูล้งทนุมอีทิธพิล
อย่างมีนัยส�าคัญดังที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 28	

(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	ย่อหน้าที่	7	ดังนี้
	 1.	การมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้
บริหารอื่นที่มีอ�านาจเทียบเท่าคณะกรรมการบริษัทของกิจการที่
ถูกลงทุน
	 2.	การมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย	 รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเงนิปันผลหรอืการแบ่งปันส่วนทนุด้วย
วิธีอื่น
	 3.	มีรายการระหว่างผู้ลงทุนกับกิจการที่ถูกลงทุนอย่าง
เป็นสาระส�าคัญ

	 4.	มีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร
	 5.	มีการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่ส�าคัญในการด�าเนินงาน
	 การพจิารณาถงึการมอีทิธพิลอย่างมนียัส�าคญั	นอกจาก
จะพิจารณาจากการถือหุ้นทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว	ต้องพิจารณา
สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ด้วย	เช่น	กิจการอาจเป็นเจ้าของ
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	(Share	Warrants)	สิทธิการซื้อหุ้น	
(Share	Call	Options)	 ตราสารหนี้หรือตราสารทุน	 ซึ่งสามารถ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ	 ซึ่งหากกิจการเลือกใช้สิทธิหรือแปลง
สภาพตราสารดังกล่าวแล้วกิจการจะมีอ�านาจในการออกเสียงต่อ
นโยบายทางการเงนิและด�าเนนิงานมากขึน้จนถงึระดบัทีม่อีทิธพิล
อย่างมีนัยส�าคัญต่อกิจการที่เข้าไปลงทุนนั้น
	 หากกิจการมีการลงทุนที่ท�าให้เกิดเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม	กจิการนัน้ต้องบนัทกึบญัชเีงนิลงทนุในบรษิทัร่วม	โดยวธิส่ีวน
ได้เสีย	(Equity	Method)	นอกจากนี้ต้องจัดท�างบการเงินเฉพาะ
กจิการเพิม่เตมิจากงบการเงนิทีบ่นัทกึบญัชเีงนิลงทนุในบรษิทัร่วม
โดยวิธีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ	โดยการบันทึกบัญชี
เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมในงบการเงนิเฉพาะกจิการให้ใช้วธิรีาคาทนุ	
(Cost	Method)	และกจิการไม่ต้องน�างบการเงนิของบรษิทัร่วมมา
รวมอยู่ในงบการเงินของผู้ลงทุน
	 การน�าเสนองบการเงนิของบรษิทัใหญ่เฉพาะส่วนของเงนิ
ลงทุนในบริษัทร่วม	สามารถแสดงได้ดังนี้
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธ.ค.	x2 31	ธ.ค.	x1 31	ธ.ค.	x2 31	ธ.ค.	x1

สินทรัพย์

เงินลงทุนในบริษัทร่วม วิธีส่วนได้เสีย วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีราคาทุน

การน�าเสนองบการเงินของบริษัทใหญ่ที่มีการลงทุนทั้งในบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วม

	 หากกิจการมีการลงทุนทั้งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	
กิจการต้องน�าเสนองบการเงินโดยยึดถือมาตรฐานการบัญชี	ฉบับ
ที่	27	(ปรับปรุง	2552)	 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเป็นหลัก	 คือ	 ต้องจัดท�างบการเงินรวม	 และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ	ส่วนการแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมนั้น	ต้องแสดง
ในงบการเงนิรวมโดยวธิส่ีวนได้เสยี	และในงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยวิธีราคาทุน	เพื่อให้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบกันได้	และ
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2552)	เรื่องเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม
	 การน�าเสนองบการเงินของบริษัทใหญ่ที่มีการลงทุนทั้ง
ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเฉพาะส่วนของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย
และบริษัทร่วมสามารถแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธ.ค.	x2 31	ธ.ค.	x1 31	ธ.ค.	x2 31	ธ.ค.	x1

สินทรัพย์

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - วิธีราคาทุน วิธีราคาทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม วิธีส่วนได้เสีย วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน วิธีราคาทุน

	 การน�าเสนองบการเงนิของบรษิทัใหญ่ทีม่กีารลงทนุไม่ว่า
จะเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	หรือมีการลงทุนทั้งในบริษัทย่อย
และบรษิทัร่วมกต็าม	จะมกีารน�าเสนองบการเงนิทีม่คีวามซบัซ้อน
กว่างบการเงินของกิจการทั่วไป	 นักลงทุนควรศึกษาและท�าความ
เข้าใจรูปแบบการน�าเสนองบการเงินของกิจการให้ละเอียดเพื่อใช้
เป็นข้อมลูทีม่ปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจของนกัลงทนุมากยิง่ขึน้	
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