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ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
ของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพในการประชุมคร้ังที่  ๖/(๑/๒๕๕๐)  เมื่อวันที่  ๒๕  
เมษายน  ๒๕๕๐  จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

๑. ใหยกเลิกมาตรฐานการบัญชี  ตามประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  รวม  ๕  ฉบับ  ดังนี้ 

 ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 
 ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม 
 ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  เร่ือง  งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนยอย 
 ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  เร่ือง  การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม 
 ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  เร่ือง  รายงานทางการเงินเกี่ยวกับสวนไดเสียใน 

การรวมคา 
๒. ใหยกเลิกมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  เร่ือง  สัญญากอสราง  ตามประกาศ  ก.บช.  

ฉบับที่  ๔๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๕)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี 
๓. ใหใชมาตรฐานการบัญชีตามบัญชีแนบทายประกาศนี้แทน 
 ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 
 ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม 
 ๓.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 ๓.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง 

งบกระแสเงินสด 
 

คําแถลงการณ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงถอยคําและแกไขรูปแบบใหมใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดข้ึนโดย
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด พ.ศ. 2549 (IAS 7 Cash Flows Statements 
(2006)) ซึ่งมีขอแตกตางจากฉบับเดิมคือ 

  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยกเลิกการแสดงกระแสเงินสดที่เกี่ยวของกับรายการพิเศษ 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
 
ขอบเขต 
1. กิจการตองจัดทํางบกระแสเงินสดโดยใหปฏิบัติตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีและถือเปน    

งบหน่ึงของงบการเงินท่ีเสนอในแตละรอบระยะเวลาบัญช ี
 
คํานิยาม 
2. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะดังตอไปนี้ 

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม 
รายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินลง ทุนระยะ ส้ัน ท่ีมีสภาพคลอง สูง  ซ่ึ งพรอม ท่ีจะ

เปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนท่ีทราบได และมีความเส่ียงตอ  
การเปลี่ยนแปลงในมูลคานอย หรือไมมีนัยสําคัญ 

กระแสเงินสด หมายถึง การไดมาและใชไปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
กิจกรรมดําเนินงาน หมายถึง กิจกรรมหลักท่ีกอใหเกิดรายไดของกิจการ และกิจกรรมอื่น

ท่ีมิใชกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน 
กิจกรรมลงทุน หมายถึง การไดมาและจําหนายสินทรัพยระยะยาวและเงินลงทุนอื่น 

ซ่ึงไมรวมอยูในรายการเทียบเทาเงินสด 
กิจกรรมจัดหาเงิน หมายถึง กิจกรรมที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและ  

องคประกอบของสวนของเจาของและสวนของการกูยืมของ
กิจการ 

 
การนําเสนองบกระแสเงินสด 
3. งบกระแสเงินสดตองแสดงกระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี โดยจําแนกเปน     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จากกิจกรรมลงทุน และจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 
การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
4. กิจการตองแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  โดย 

4.1 วิธีทางตรงซ่ึงแสดงเงินสดรับและเงินสดจายตามลักษณะของรายการหลักท่ีสําคัญ หรือ 
 4.2 วิธีทางออม ซ่ึงแสดงดวยยอดกําไรหรือขาดทุนสุทธิปรับปรุงดวยผลกระทบของรายการที่ไม       

เกี่ยวกับเงินสด และรายการคางรับ คางจายของเงินสดรับและเงินสดจายท่ีเกี่ยวของกับการ       
ดําเนินงานในอดีตหรือในอนาคต และรายการของรายไดหรือคาใชจายท่ีเกี่ยวกับกระแสเงินสด     
จากการลงทุนหรือการจัดหาเงิน 
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การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกจิกรรมจัดหาเงิน 
5. กิจการตองแสดงเงินสดรับและเงินสดจายแยกตามลักษณะรายการที่สําคัญตางๆ ท่ีเกิดจากกิจกรรม      

ลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน ยกเวนกระแสเงินสดตามที่ระบุในยอหนา 6 และ 7 ใหแสดงดวยยอดสุทธิ 
 
การแสดงกระแสเงินสดเปนยอดสุทธิ 
6. กระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินตอไปนี้ อาจจะแสดง

ดวยยอดสุทธิได คือ 
6.1 เงินสดรับและจายแทนลูกคาถากระแสเงินสดสะทอนถึงกิจกรรมของลูกคามากกวากิจกรรมของ

กิจการ และ 
6.2 เงินสดรับและจายของรายการที่หมุนเร็ว จํานวนเงินมาก และอายุถึงกําหนดส้ัน 

 
7. กระแสเงินสดท่ีเกิดจากแตละกิจกรรมของสถาบันการเงินตอไปนี้ อาจแสดงดวยยอดสุทธิ คือ 

7.1 เงินสดรับและจายสําหรับรายการรับฝากเงินและรายการจายคืนเงินฝากท่ีระบุวันถึงกําหนด      
ไวแนนอน 

7.2 การนําเงินไปฝากและการถอนเงินฝากจากสถาบันการเงินอื่น และ 
7.3 เงินสดท่ีจายลวงหนาเพื่อลูกคาและเงินใหกูแกลูกคา การจายคืนเงินลวงหนาเพื่อลูกคาและ    

เงินกูยืมดังกลาวน้ัน 
 
กระแสเงินสดที่เปนเงินตราตางประเทศ 
8. กระแสเงินสดจากรายการที่เปนเงินตราตางประเทศตองบันทึกเปนสกุลเงินหลักท่ีใชในการดําเนินงาน

ของกิจการท่ีเสนองบการเงินโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินหลักท่ีใชในการดําเนินงานและ 
สกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีเกิดรายการของกระแสเงินสด 

 
9. กระแสเงินสดของบริษัทยอยในตางประเทศตองแปลงคาเงินตราตามอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงิน

หลักท่ีใชในการดําเนินงานและสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีเกิดรายการของกระแสเงินสด 
 
ดอกเบี้ยและเงนิปนผล 
10. กิจการตองเปดเผยกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจายสําหรับดอกเบี้ยและเงินปนผล แยกเปน  

รายการตางหากและควรจัดประเภทแตละรายการเขาเปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือ     
กิจกรรมจัดหาเงินในแตละรอบระยะเวลาบัญชีโดยสม่ําเสมอ 

ภาษีเงินได 
11. กิจการตองเปดเผยกระแสเงินสดจากภาษีเงินไดเปนรายการแยกตางหากและตองจัดประเภทไวเปน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ยกเวนในกรณีท่ีระบุโดยเจาะจงไดวาเปนของกิจกรรมจัดหาเงิน
และกิจกรรมลงทุน 
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การซ้ือและจําหนายบริษัทยอยและหนวยธุรกิจอื่น 
12. ยอดรวมของกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการซื้อและจากการจําหนายบริษัทยอยหรือหนวยธุรกิจอื่นตอง

แสดงเปนรายการแยกตางหากและจัดเปนกิจกรรมลงทุน 
 
13. กิจการตองเปดเผยรายการเกี่ยวกับการซ้ือและการจําหนายบริษัทยอยหรือหนวยธุรกิจอื่นท่ีเกิดขึ้น     

ในแตละรอบระยะเวลาบัญชีดวยจํานวนรวม ดังน้ี 
13.1 ยอดซ้ือท้ังหมดหรือส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีไดรับจากการจําหนาย 
13.2 สัดสวนของการซ้ือหรือส่ิงตอบแทนที่ไดรับจากการจําหนายท่ีไดมีการจายชําระกันเปนเงนิสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด 
13.3 จํานวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในบริษัทยอยหรือหนวยธุรกิจท่ีซ้ือ หรือจําหนาย และ 
13.4 มูลคาของสินทรัพยและหน้ีสินนอกเหนือจากรายการเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดในบริษัท

ยอยหรือหนวยธุรกิจท่ีซ้ือหรือขายโดยสรุปแยกตามประเภทหลัก 
 
รายการที่มิใชเงินสด 
14. รายการลงทุนและรายการจัดหาเงินท่ีมิไดมีการใชเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดตองไมนํามารวม

ในงบกระแสเงินสด รายการดังกลาวตองเปดเผยใหทราบไวในสวนอื่นของงบการเงินเพื่อเปนการให   
ขอมูลท่ีเกี่ยวของท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน  

 
องคประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
15. กิจการตองแสดงองคประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและแสดงการกระทบยอดของ

จํานวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดกับรายการที่เทียบเทาตามที่แสดง
ในงบดุล 

 
การเปดเผยอื่น 
16. กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของเงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดท่ีมีนัยสําคัญท่ีกจิการถือไวแตไม 

อาจจะนําไปใชโดยบริษัทในกลุม โดยใหมีคําชี้แจงของฝายบริหารประกอบดวย 
 
วันถือปฏิบตั ิ
17. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 



 

 1 

 
 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง 

ตนทุนการกูยืม 
 

คําแถลงการณ 
 
 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชี

ระหวางประเทศ ฉบับที่ 23 เรื่อง ตนทุนการกูยืม พ.ศ. 2549  (IAS 23 Borrowing Costs (2006)) ซ่ึงมีขอ
แตกตางจากมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม ดังนี้ 

1. ยกเลิกขอกําหนดเดิมที่กําหนดใหกิจการที่มีการกูยืมเงินตางประเทศสามารถนําตนทุนดอกเบี้ย
ในแตละงวด (ที่รวมผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว) มารวมเปนราคาทุนของสินทรัพยได 
ไมเกินจํานวนตนทุนดอกเบี้ยที่ผูกูพึงตองจาย หากสมมติวากูยืมเปนเงินบาทที่มีเงื่อนไข
คลายคลึงกัน 

2. ยกเลิกขอกําหนดเดิมที่กําหนดใหกิจการที่มีการกูยืมเงินเพื่อพัฒนาที่ดิน เพื่อใชกอสรางอาคาร 
ใหนําตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นไปรวมเปนตนทุนของอาคาร 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง  ตนทุนการกูยืม 

ขอบเขต 
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับตนทุนการกูยืม 

 

คํานิยาม 

2. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 
ตนทุนการกูยืม หมายถึง ดอกเบี้ยและตนทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการกูยืมของกิจการ 
สินทรัพยที่เขาเงื่อนไข หมายถึง สินทรัพยที่จําเปนตองใชระยะเวลานานในการเตรียมพรอม

เพื่อใหสามารถนําสินทรัพยนั้นมาใชไดตามประสงคหรือนําไป
ขาย 

ตนทุนการกูยืม - แนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติ 
การรับรูรายการ 

3. ตนทุนการกูยืมตองถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น 
 
การเปดเผยขอมูล 

4. กิจการตองเปดเผยนโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับตนทุนการกูยืม 
 
ตนทุนการกูยืม - แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ 
การรับรูรายการ 

5.  ตนทุนการกูยืมตองถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น ยกเวนตนทุนการกูยืมที่สามารถ
รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยไดตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 11 

6. ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข      
ตองรวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น จํานวนตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุน
ของสินทรัพยตองคํานวณตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุไว 

ตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย 

7. สําหรับเงินที่กูมาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข จํานวนตนทุนการกูยืมที่อนุญาตให   
รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นจริงระหวางงวดของเงินกูนั้นหักดวย   
รายไดที่เกิดจากการนําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการชั่วคราว 

8.  สําหรับเงินที่กูมาเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปและไดนํามาใชจัดหาสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข จํานวนตนทุนการ
กูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองคํานวณโดยการคูณรายจายของสินทรัพยนั้นดวย
อัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ อัตราถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของตนทุนการกูยืมในระหวาง
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งวดที่ไมรวมตนทุนการกูยืมของเงินที่กูมาโดยเฉพาะ จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของ     
สินทรัพยในงวดนั้นตองไมเกินจํานวนตนทุนการกูยืมทั้งส้ินที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกัน 

การเริ่มตนการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย 
9. ตนทุนการกูยืมอาจรวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขเมื่อเขาเกณฑทุกขอ         

ดังตอไปนี้ 
 9.1 รายจายเกี่ยวกับสินทรัพยไดเกิดขึ้น 
 9.2 ตนทุนการกูยืมไดเกิดขึ้น 
 9.3 สินทรัพยอยูระหวางการดําเนินการที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชได

ตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย 

การหยุดพักการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย 
10. การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองหยุดพักในระหวางที่การดําเนินการพัฒนา        

สินทรัพยหยุดชะงักลงเปนเวลาตอเนื่อง 

การสิ้นสุดการรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย 
11. การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองส้ินสุดลงเม่ือการดําเนินการสวนใหญที่จําเปน       

ในการเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขายไดเสร็จส้ินลง 

12. สําหรับสินทรัพยที่สรางเสร็จเปนบางสวนและสามารถใชงานไดขณะที่สินทรัพยสวนอ่ืนยังอยูในระหวาง
การกอสราง ใหหยุดรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยสวนที่สรางเสร็จ หากการดําเนินการ
สวนใหญที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพยบางสวนใหพรอมที่จะใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย 
ของสินทรัพยสวนนั้นเสร็จส้ินลง 

การเปดเผยขอมูล 
13. งบการเงินตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้ 

13.1 นโยบายการบัญชีที่ใชสําหรับตนทุนการกูยืม 
13.2  จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยในระหวางงวด 
13.3 อัตราการตั้งขึ้นเปนราคาทุนของสินทรัพยที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่อนุญาตใหรวมเปนราคา

ทุนของสินทรัพย 

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 
14. หากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ทําใหกิจการตองเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี มาตรฐาน  

การบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 
นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด หรือกิจการอาจรวมตนทุน       
การกูยืมที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติเปนราคาทุนของสินทรัพย 

 
วันถือปฏิบัติ 
15. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) น้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่44 (ปรับปรุง 2550) 

เรื่อง 
งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คําแถลงการณ 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 27 เร่ือง 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2549  (IAS No. 27, Consolidated and Separate Financial 
Statements (revised 2006)) 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
 
ขอบเขต 
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมสําหรับกลุมกิจการท่ีอยู

ภายใตการควบคุมของบริษัทใหญ 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับวิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการ
ท่ีควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

คํานิยาม 
3. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินของกลุมกิจการท่ีนําเสนอเสมือนวาเปนงบการเงินของ
หนวยงานทางเศรษฐกิจหนวยงานเดียว  

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ
กิจการเพื่อใหไดรับประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของกิจการนั้น 

วิธีราคาทุน หมายถึง     วิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนซ่ึงรับรูรายการดวยราคาทุน โดย  
ผูลงทุนจะรับรูรายไดจากเงินลงทุนเมื่อผูลงทุนไดรับการปนสวน
รายไดจากกําไรสะสมของกิจการท่ีถูกลงทุนหลังจากวันท่ีไดลงทุน
ในกิจการนั้น ท้ังน้ี การปนสวนรายไดท่ีไดรับในสวนท่ีเกินกวา  
กําไรดังกลาวใหถือวาเปนการคืนเงินลงทุน ซ่ึงจะรับรูรายการโดย  
การลดราคาทุนของเงินลงทุนน้ัน 

กลุมกิจการ หมายถึง   บริษัทใหญและบริษัทยอยทุกบริษัทของบริษัทใหญ 

สวนไดเสียของ   
ผูถือหุนสวนนอย 

หมายถึง สวนของกําไรหรือขาดทุน และสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย เฉพาะ
สวนท่ีเปนสวนไดเสียในสวนของเจาของท่ีไมไดเปนของบริษัทใหญ
ท้ังโดยทางตรงหรือโดยทางออมผานทางบริษัทยอยของบริษัทใหญ 

บริษัทใหญ หมายถึง กิจการซ่ึงมีบริษัทยอยอยางนอยหน่ึงแหง 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ         

หมายถึง       งบการเงินท่ีนําเสนอโดยบริษัทใหญ หรือโดยผูลงทุนในบริษัทรวม 
หรือโดยผูรวมคาในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ซ่ึงการบันทึกบัญชี  
เงินลงทุนเปนไปตามเกณฑสวนไดเสียในสวนของเจาของโดยตรง 
มิใชตามเกณฑของผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นและสินทรัพยสุทธิ
ของกิจการท่ีถูกลงทุน                                     

บริษัทยอย หมายถึง       กิจการซ่ึงรวมถึงกิจการท่ีไมไดกอตั้งในรูปบริษัท เชน หางหุนสวน 
ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของกิจการอื่น (บริษัทใหญ) 
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การนําเสนองบการเงินรวม 
4. บริษัทใหญตองนําเสนองบการเงินรวมซ่ึงรวมเงินลงทุนในบริษัทยอยท้ังหมดตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับน้ี เวนแตบริษัทใหญจะมีลักษณะตามขอกําหนดท่ีระบุไวในยอหนาท่ี 5 

5. บริษัทใหญไมจําเปนตองนําเสนองบการเงินรวม หากเปนไปตามลักษณะท่ีกําหนดทุกขอดังน้ี 
5.1 บริษัทใหญมีฐานะเปนบริษัทยอยซ่ึงถูกกิจการอื่นควบคุมอยูท้ังหมด หรือบางสวน โดยท่ีผูถือหุนอื่น

ของกิจการ รวมท้ังผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงไดรับทราบและไมคัดคานในการท่ีบริษัทใหญจะ 
ไมนําเสนองบการเงินรวม 

5.2 ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใหญไมมีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ไมวาจะเปนตลาด
หลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศหรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตลาดใน      
ทองถ่ินและในภูมิภาค) 

5.3 บริษัทใหญไมไดนําสงหรืออยูในกระบวนการของการนําสงงบการเงินของบริษัทใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยหรือหนวยงานกํากับดูแลอื่น เพื่อวัตถุประสงคในการออกขาย 
หลักทรัพยใดๆ ในตลาดสาธารณะ   

5.4 บริษัทใหญในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญในระหวางกลางไดจัดทํางบการเงินรวมเผยแพรเพื่อ
ประโยชนของสาธารณชนซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปแลว 

ขอบเขตของงบการเงินรวม 
6. ในการนําเสนองบการเงินรวม บริษัทใหญตองรวมงบการเงินของบริษัทยอยท้ังหมดไวในงบการเงินรวม  

ขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวม 

7. กิจการตองตัดยอดคงเหลือ รายการบัญชี รวมถึงรายไดและคาใชจายระหวางกันของกิจการท่ีอยูในกลุม
ท้ังจํานวน 

8. งบการเงินของบริษัทใหญและบริษัทยอยท่ีนํามาจัดทํางบการเงินรวมนั้นตองมีวันท่ีในงบการเงิน           
วันเดียวกัน หากวันท่ีในงบการเงินของบริษัทใหญและบริษัทยอยแตกตางกัน บริษัทยอยจะตองจัดทํา      
งบการเงินเพิ่มเติมเพื่อใหงบการเงินน้ันมีวันท่ีเดียวกันกับงบการเงินของบริษัทใหญเพื่อประโยชน          
ในการจัดทํางบการเงินรวม เวนแตจะไมสามารถกระทําไดในทางปฏิบัติ 

9. เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 8 หากงบการเงินของบริษัทยอยท่ีนํามาจัดทํางบการเงินรวมมี
วันท่ีในงบการเงินแตกตางจากวันท่ีในงบการเงินของบริษัทใหญ กิจการตองปรับปรุงผลกระทบ          
ของรายการบัญชีหรือเหตุการณท่ีมีนัยสําคัญท่ีเกิดขึ้นระหวางวันท่ีในงบการเงินของบริษัทยอยกับวันท่ี
ในงบการเงินของบริษัทใหญ อยางไรก็ตาม งบการเงินของบริษัทยอยและบริษัทใหญท่ีนํามาจัดทํา          
งบการเงินรวมอาจมีวันท่ีในงบการเงินแตกตางกันไดไมเกินกวา 3 เดือน ท้ังน้ี ชวงระยะเวลางวดบัญชี
ของงบการเงินและความแตกตางของวันท่ีในงบการเงินจะตองเหมือนกันในทุกๆ งวดบัญชี 
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10. งบการเงินรวมตองจัดทําโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันและ         
เหตุการณอื่นในสถานการณท่ีคลายคลึงกัน  

11. กิจการตองบันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการอื่นตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การ 
รับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) นับจากวันท่ีกิจการนั้นส้ินสุดการเปน
บริษัทยอย โดยที่บริษัทยอยน้ันไมไดเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทรวมตามคํานิยามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม หรือเปนกิจการท่ีควบคุมรวมกัน
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 

12. มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย นับจากวันท่ีกิจการส้ินสุดการเปนบริษัทยอย ใหถือเปน 
ราคาทุนเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคา 
ตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 

13. สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยตองแสดงในงบดุลรวมเปนรายการแยกตางหากจากสวนของผูถือหุน      
ท่ีเปนของบริษัทใหญภายใตสวนของเจาของ กําไรหรือขาดทุนท่ีเปนสวนของผูถือหุนสวนนอยตอง 
แสดงเปนรายการแยกตางหากเชนเดียวกัน 

 
การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และเงิน         
ลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
14. เมื่อจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอย หรือเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 

หรือเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีไมไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนถือไวเพื่อขายหรือรวมอยูในกลุมกิจการ        
รอจําหนายตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ี       
ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช) ใหบันทึกบัญชีดวยวิธีใดวิธีหน่ึงดังน้ี 
14.1 ราคาทุน  
14.2 วิธีการบัญชีตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช) 
 

ใหใชวิธีปฏิบัติทางบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแตละประเภท สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย หรือ       
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน หรือเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีจัดประเภทเปนเงินลงทุนถือไว       
เพื่อขายหรือรวมอยูในกลุมกิจการรอจําหนายใหปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพย               
ไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช) 

15. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดใหกิจการตองนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอ
สาธารณะ ซ่ึงกิจการท่ีมีการนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 14 
และยอหนาท่ี 16 - 19 เพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติของมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ท้ังน้ี        
กิจการตองนําเสนองบการเงินรวมตามที่กําหนดในยอหนาท่ี 4 โดยในกรณีท่ีกิจการมเีฉพาะเงนิลงทุนใน
บริษัทรวมหรือเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ก็ใหเสนองบการเงินแบบงบการเงินท่ีแสดง         
เงินลงทุนในบริษัทรวมหรือเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกันตามวิธีสวนไดเสีย เวนแตจะเปนไปตาม
ขอยกเวนท่ีกําหนดในยอหนาท่ี 5  
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16. เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนในบริษัทรวม ซ่ึงกิจการไดบันทึกบัญชตีามขอกาํหนด
ของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ใน      
งบการเงินรวม กิจการตองใชวิธีการบัญชีเดียวกันน้ันในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนดังกลาวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของผูลงทุนดวย 

 

การเปดเผยขอมูล 
17. กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในงบการเงินรวม 

17.1 ลักษณะของความสัมพันธระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอยในกรณีท่ีบริษัทใหญไมมีอํานาจ        
ในการออกเสียงในบริษัทยอยน้ันเกินกวากึ่งหน่ึง ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมโดยผานกจิการ
หรือบริษัทยอยอื่น 

17.2 เหตุผลท่ีกิจการไมมีอํานาจในการควบคุมกิจการอื่นท้ังท่ีกิจการมีอํานาจในการออกเสียงหรือ
อํานาจในการออกเสียงท่ีอาจเกิดขึ้นในกิจการนั้นไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมโดยผานกจิการ
หรือบริษัทยอยอื่นเกินกวากึ่งหน่ึง       

17.3 วันท่ีในงบการเงินของบริษัทยอย เมื่องบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมมีวันท่ี
ในงบการเงินแตกตางจากวันท่ีในงบการเงินของบริษัทใหญ รวมท้ังเหตุผลในการใชวันท่ี            
ในงบการเงินหรืองวดบัญชีท่ีแตกตางกัน 

17.4 ลักษณะและขอบเขตของขอจํากัดใดๆ ท่ีมีสาระสําคัญ (เชน ผลจากภาระผูกพันในการกูยืมหรือ
เงื่อนไขทางกฎหมาย) ตอความสามารถของบริษัทยอยในการโอนเงินทุนใหแกบริษัทใหญ ไมวา
จะเปนในรูปของเงินปนผลหรือการจายคืนเงินกูยืมหรือเงินทดรองจายลวงหนา 

18. หากบริษัทใหญเลือกท่ีจะไมนําเสนองบการเงินรวมตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในยอหนาท่ี 5 บริษัทใหญตอง
เปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ 
18.1 ขอเท็จจริงท่ีบริษัทใหญนําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ ขอเท็จจริงท่ีบริษัทใหญเลือกท่ีจะไม         

จัดทํางบการเงินรวมเน่ืองจากเขาเงื่อนไขขอยกเวนท่ีกําหนด ชื่อบริษัทและประเทศที่จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทหรือสถานประกอบการของบริษัทท่ีมีการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบญัชี
ท่ีรับรองท่ัวไปเพื่อเปดเผยตอสาธารณชน รวมท้ังท่ีอยูท่ีบุคคลภายนอกสามารถติดตอของบ
การเงินรวมดังกลาวได 

18.2 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนใน
บริษัทรวมท่ีสําคัญ รวมท้ังรายชื่อของกิจการท่ีถูกลงทุนดังกลาว ประเทศที่จดทะเบยีนจดัตัง้บรษัิท
หรือสถานท่ีประกอบการ สัดสวนของความเปนเจาของ และสัดสวนของอํานาจในการออกเสยีงใน
กรณีท่ีตางจากสัดสวนของความเปนเจาของ  

18.3 คําอธิบายวิธีการทางบัญชีท่ีใชในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนท่ีแสดงรายละเอียดตามยอหนาท่ี 18.2 
19. หากบริษัทใหญ (นอกเหนือจากบริษัทใหญตามยอหนาที่ 18) ผูรวมคาท่ีมีสวนไดเสียในกิจการท่ี

ควบคุมรวมกัน หรือผูลงทุนในบริษัทรวม ไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มเติมจากงบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาวตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ 
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19.1 ขอเท็จจริงท่ีงบการเงินท่ีนําเสนอนั้นเปนงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมท้ังเหตุผลในการจัดทํา       
งบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาว 

19.2 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนใน
บริษัทรวมท่ีมีนัยสําคัญ รวมท้ังรายชื่อของกิจการท่ีถูกลงทุนและประเทศที่จดทะเบยีนจดัตัง้บรษัิท
หรือสถานท่ีประกอบการนั้นๆ สัดสวนของความเปนเจาของ และสัดสวนของอํานาจในการ         
ออกเสียงในกรณีท่ีตางจากสัดสวนของความเปนเจาของ  

19.3 คําอธิบายวิธีการทางบัญชีท่ีใชในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนท่ีแสดงรายละเอียดตามยอหนาท่ี 
19.2 

      

 นอกจากนี้ กิจการตองระบุถึงงบการเงินท่ีนํามาจัดทํางบการเงินรวมตามที่กําหนดในยอหนาท่ี 4 ของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี รวมท้ังมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุน       
ในบริษัทรวม และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 

วันถือปฏิบัติ 
20. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี        

1 มกราคม 2550 เปนตนไป อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกอน
วันถือปฏิบัติ และหากกิจการตองการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกอนวันท่ี 1 มกราคม 2550  
กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวในงบการเงิน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่45 (ปรับปรุง 2550) 
เร่ือง 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

คําแถลงการณ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 28 เรื่อง  
เงินลงทุนในบริษัทรวม พ.ศ. 2549 (IAS No. 28,“ Investments in Associates”(revised 2006))  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ขอบเขต 
1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม ยกเวนเงินลงทุนในบริษัท

รวมซ่ึงถือโดย 
1.1  กิจการรวมลงทุน (venture capital organisations) 
1.2  กองทุนรวม (mutual funds) หนวยลงทุน (unit trusts) และกิจการอื่นท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันรวมทัง้

กองทุนประกันภัยซ่ึงมีลักษณะของเงินลงทุน (investment-linked insurance funds)  
  
 ซ่ึงผูลงทุนรับรูเริ่มแรกโดยจัดประเภทเงินลงทุนเปนหลักทรัพยเพ่ือคาและบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน 

การบัญชี เร่ืองการรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ผูลงทุนตองรับรูรายการ
เงินลงทุนดังกลาวดวยมูลคายุติธรรมตามท่ีกําหนด และรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมในกําไรหรือ
ขาดทุนในงวดบัญชีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ตามมาตรฐานการบัญชี เร่ือง  การรับรูและการวัดมูลคาตราสาร
การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

คํานิยาม 
2. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดังน้ี 

บริษัทรวม หมายถึง กิจการซ่ึงรวมถึงกิจการที่ไมไดกอตั้งในรูปบริษัท เชน หางหุนสวน
ที่อยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญของผูลงทุนและไมถือเปน
บริษัทยอยหรือสวนไดเสียในการรวมคา 

งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินของกลุมกิจการท่ีนําเสนอเสมือนวาเปนงบการเงินของ  
หนวยงานทางเศรษฐกิจหนวยงานเดียว (A single economic entity) 

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ
กิจการ เพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของกิจการน้ัน 

วิธีสวนไดเสีย หมายถึง วิธีการบัญชีซึ่งบันทึกเงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดวยราคาทุนและ  
ปรับปรุงดวยการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการลงทุนตาม  
สัดสวนท่ีผูลงทุนมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิของกิจการท่ีถูกลงทุน 
กําไรหรือขาดทุนของผูลงทุนรวมถึงสวนแบงของผูลงทุนในกําไร
หรือขาดทุนของกิจการท่ีถูกลงทุน 
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การควบคุมรวม หมายถึง การมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไว
ในสัญญาและเกิดข้ึนตอเม่ือการตัดสินใจเชิงกลยุทธดานการเงิน
และการดําเนินงานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตองไดรับความ  
เห็นชอบเปนเอกฉันทจากผูรวมคาซึ่งมีสวนรวมในการควบคุม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

หมายถึง งบการเงินที่นําเสนอโดยบริษัทใหญ หรือโดยผูลงทุนในบริษัทรวม 
หรือโดยผูรวมคาในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ซึ่งการบันทึกบัญชี 
เงินลงทุนเปนไปตามเกณฑสวนไดเสียในสวนของเจาของโดยตรง  
มิใชตามเกณฑของผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนและสินทรัพยสุทธิ
ของกิจการท่ีถูกลงทุน  

อิทธิพลอยางมี   
นัยสําคัญ 

หมายถึง อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนินงานของกิจการท่ีถูกลงทุน แตไมถึงระดับ  
ที่จะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว 

บริษัทยอย หมายถึง กิจการซ่ึงรวมถึงกิจการที่ไมไดกอตั้งในรูปบริษัท เชน หางหุนสวน
ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของกิจการอื่น (บริษัทใหญ) 

การนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ 
3. ผูลงทุนตองบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมโดยใชวิธีสวนไดเสียในทุกกรณี ยกเวนเม่ือมีเหตุการณใด 

เหตุการณหน่ึงตอไปนี้เกิดข้ึน 
3.1  เงินลงทุนท่ีจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ีถือไวเพ่ือขาย ตามมาตรฐานการบัญชี เร่ือง  สินทรัพยไม        

หมุนเวียน ท่ีถือไวเพ่ือขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก (เม่ือมีการประกาศใช) 
3.2  มีการนําขอยกเวนตามที่กําหนดในยอหนาที่ 5 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรบัปรุง 2550) 

เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมาปฏิบัติซึ่งอนุญาตใหบริษัทใหญท่ีมีเงินลงทุนใน
บริษัทรวมไมตองนําเสนองบการเงินรวม หรือ 

3.3  เมื่อมีลักษณะตามขอกําหนดทุกขอตอไปน้ี 
3.3.1 ผูลงทุนมีฐานะเปนบริษัทยอยซ่ึงถูกกิจการอื่นควบคุมอยูท้ังหมด หรือเปนบริษัทยอยซึ่ง       

ถูกกิจการอื่นควบคุมในบางสวน โดยที่ผูถือหุนอ่ืนของกิจการ รวมทั้งผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิ 
ออกเสียง ไดรับทราบและไมคัดคานในการที่ผูลงทุนจะไมนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ 

3.3.2 ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของผูลงทุนไมมีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ไมวาจะเปน
ตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศหรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย รวมทั้ง
ตลาดในทองถ่ินและในภูมิภาค) 

3.3.3 ผูลงทุนไมไดนําสงหรืออยูในกระบวนการของการนําสงงบการเงินใหแกสํานักงาน             
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยหรือหนวยงานกํากับดูแลอ่ืนเพ่ือวัตถุประสงคในการ          
ออกขายตราสารใดๆ ในตลาดสาธารณะ 
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3.3.4  บริษัทใหญในลําดับสูงสุดหรือบริษัทในระหวางกลางของผูลงทุนไดจัดทํางบการเงินรวม      
เผยแพรเพื่อประโยชนของสาธารณชนซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปแลว 

4. เงินลงทุนที่ถือไวเพื่อขายตามขอ 3.1 ใหวัดมูลคาดวยจํานวนท่ีต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคา        
ยุติธรรมสุทธิจากตนทุนในการขาย ตามมาตรฐานการบัญชี เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ
การดําเนินงานท่ียกเลิก (เม่ือมีการประกาศใช) 

5. ผูลงทุนตองเลิกใชวิธีสวนไดเสียนับจากวันท่ีผูลงทุนไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทรวม และ         
บริษัทรวมน้ันไมไดกลายเปนบริษัทยอยหรือกิจการรวมคาตามคํานิยามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา  ผูลงทุนจะตองบันทึกบัญชีเงินลงทุนดังกลาว
ในเวลาตอมาตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน         
(เม่ือมีการประกาศใช) 

6. ผูลงทุนตองถือมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันท่ีผูลงทุนไมถือวาเงินลงทุนดังกลาวเปนบริษัทรวมของ     
ผูลงทุนแลว เปนราคาทุนสําหรับการวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินตามท่ีกําหนดในมาตรฐาน
การบัญชี เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

7. ในการนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ ผูลงทุนตองใชงบการเงินลาสุดของบริษัทรวม หากวันที่ในงบการเงินของ 
ผูลงทุนและบริษัทรวมแตกตางกัน ใหบริษัทรวมจัดทํางบการเงินใหมีวันท่ีเดียวกับวันที่ในงบการเงินของ      
ผูลงทุนเพ่ือการใชประโยชนของผูลงทุน เวนแตจะไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ    

8. เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 7 หากงบการเงินของบริษัทรวมท่ีจะนํามาใชในการนําวิธี        
สวนไดเสียมาปฏิบัติมีวันที่แตกตางจากวันท่ีในงบการเงินของผูลงทุน ผูลงทุนตองปรับปรุงผลกระทบของ
รายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่สําคัญท่ีเกิดข้ึนในระหวางวันท่ีในงบการเงินของบริษัทรวมกับวันท่ีใน        
งบการเงินของผูลงทุน อยางไรก็ตาม งบการเงินของบรษัิทรวมและผูลงทุนอาจมีวันท่ีในงบการเงินแตกตาง
กันไดไมเกินกวา 3 เดือน ท้ังนี้ ชวงระยะเวลาของงวดบัญชีและความแตกตางของวันท่ีในงบการเงินจะตอง
เหมือนกันในทุกๆ งวดบัญชี 

9. ผูลงทุนตองจัดทํางบการเงินโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกนัและเหตกุารณ
ทางบัญชีท่ีคลายคลึงกัน  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
10. ผูลงทุนตองบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการของผูลงทุนตามขอกําหนดใน          

ยอหนาที่ 16–19 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและ           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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การเปดเผยขอมูล 
11. ผูลงทุนตองเปดเผยขอมูลดังตอไปน้ี 

11.1 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงมูลคาดังกลาวเปนราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน 
11.2 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม รวมทั้งมูลคารวมของสินทรัพย หน้ีสิน รายได และ       

ผลกําไรหรือขาดทุน  
11.3 เหตุผลท่ีผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ ท้ังท่ีผูลงทุนมีอํานาจในการออกเสียงหรืออํานาจใน       

การออกเสียงท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังทางตรงหรือทางออมโดยผานบริษัทยอยอื่นในกิจการท่ีถูกลงทุน       
นอยกวารอยละ 20  

11.4 เหตุผลท่ีผูลงทุนไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ ท้ังที่ผูลงทุนมีอํานาจในการออกเสียงหรืออํานาจใน
การออกเสียงท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังทางตรงหรือทางออมโดยผานบริษัทยอยอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุน        
เทากับหรือมากกวารอยละ 20  

11.5 วันท่ีในงบการเงินของบริษัทรวม เม่ือผูลงทุนใชงบการเงินของบริษัทรวมน้ันในการนําวิธีสวนไดเสีย
มาปฏิบัติซ่ึงมีวันที่ในงบการเงินหรืองวดบัญชีแตกตางจากวันท่ีในงบการเงินของผูลงทุน รวมทั้ง
เหตุผลในการใชวันที่ในงบการเงินหรืองวดบัญชีท่ีแตกตางกัน 

11.6 ลักษณะและขอบเขตของขอจํากัดใดๆ ที่มีสาระสําคัญ (เชน ผลจากภาระผูกพันในการกูยืมหรือ
เงื่อนไขทางกฎหมาย) ตอความสามารถของบริษัทรวมในการโอนเงินทุนใหแกผูลงทุนไมวาจะเปนใน
รูปของเงินปนผล หรือการจายคืนเงินกูยืมหรือเงินทดรองจายลวงหนา 

11.7 สวนแบงในผลขาดทุนของบริษัทรวมซึ่งยังไมไดรับรู ท้ังยอดที่เกิดข้ึนสําหรับงวดบัญชแีละยอดสะสม 
ในกรณีท่ีผูลงทุนหยุดรับรูผลขาดทุนของบริษัทรวมในสวนที่เปนของผูลงทุน 

11.8 ขอเท็จจริงท่ีบริษัทรวมไมนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 3 และ 
11.9 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม ไมวาจะเปนขอมูลรายบริษัทหรือขอมูลของท้ังกลุมบริษัท 

ท่ีผูลงทุนไมนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ รวมท้ังมูลคาของสินทรัพยรวม หน้ีสินรวม รายได และ      
ผลกําไรหรือขาดทุน  

12. ผูลงทุนตองจัดประเภทรายการเงินลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงบันทึกบัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสียเปนสินทรัพย       
ไมหมุนเวียน นอกจากน้ี ผูลงทุนตองเปดเผยสวนแบงของผูลงทุนในผลกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวม        
มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม และสวนของการดําเนินงานท่ียกเลิกของบริษัทรวมเปนรายการ
แยกตางหาก 

13. ผูลงทุนตองรับรูมูลคาของการเปล่ียนแปลงใดๆ ซ่ึงรับรูโดยตรงในสวนของเจาของของบริษัทรวมตามท่ี        
ผูลงทุนมีสวนไดเสียเปนรายการหน่ึงในสวนของเจาของของผูลงทุนและจะตองเปดเผยรายการดังกลาวใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 
2550) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
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14. ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย
ท่ีอาจเกิดขึ้น ผูลงทุนตองเปดเผยขอมูลตอไปน้ี 
14.1 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษัทรวมในสวนท่ีเปนของผูลงทุน ซ่ึงเกิดข้ึนรวมกันกับผูลงทุนอ่ืน และ 
14.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเกิดขึ้นเน่ืองจากผูลงทุนมีภาระตอหน้ีสินใดๆ ไมวาจะท้ังหมดหรือในบางสวน

ของบริษัทรวม 

วันถือปฏิบัติ 
15. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี             

1 มกราคม 2550 เปนตนไป อยางไรก็ตาม กิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี        
กอนวันถือปฏิบัติ และหากกิจการตองการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกอนวันท่ี 1 มกราคม 2550 
กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวในงบการเงิน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง 

สวนไดเสียในการรวมคา 
 

คําแถลงการณ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 31 เรื่อง   
สวนไดเสียในการรวมคา พ.ศ. 2549 (IAS 31 “Interests in Joint Ventures” (revised 2006))  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 

ขอบเขต 
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับสวนไดเสียในการรวมคาและการรายงาน 

เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของการรวมคาในงบการเงินของผูรวมคาและงบการเงิน
ของผูลงทุนในการรวมคา โดยไมคํานึงถึงโครงสรางหรือรูปแบบการดําเนินงานของการรวมคานั้น  
อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไมใหถือปฏิบัติกับสวนไดเสียของผูรวมคาในกิจการที่ควบคุม
รวมกันซ่ึงถือโดยขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
1.1   กิจการรวมลงทุน (Venture Capital Organisations)  
1.2   กองทุนรวม หนวยลงทุน และกิจการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน รวมถึงกองทุนประกันภัยซ่ึงมี

ลักษณะของเงินลงทุน (Investment-Linked Insurance Funds) 

ซ่ึงผูลงทุนจัดประเภทเริ่มแรกของเงินลงทุนตามขอ 1.1 และ 1.2 ขางตนเปนหลักทรัพยเพื่อคาและ
บันทึกบัญชี ผูลงทุนตองรับรูรายการเงินลงทุนดังกลาวดวยมูลคายุติธรรมตามที่กําหนดในมาตรฐาน 
การบัญชี เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) และรับรูการ        
เปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมเปนกําไรหรือขาดทุนทันทีในงวดบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง 

2. ผูรวมคาซ่ึงมีสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามยอหนาที่ 6        
(วิธีรวมตามสัดสวน) และยอหนาที่ 8 (วิธีสวนไดเสีย) เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
2.1  สวนไดเสียดังกลาวไดมาและถือไวเพื่อขายตามมาตรฐานการบัญชี เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียน  

ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช) 
2.2  ขอยกเวนในยอหนาที่ 5 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ อนุญาตใหบริษัทใหญซ่ึงมีสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกัน
ไมตองนําเสนองบการเงินรวม 

2.3  มีลักษณะตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้ 
2.3.1   ผูรวมคามีฐานะเปนบริษัทยอยซึ่งถูกกิจการอื่นควบคุมอยูทั้งหมด หรือเปนบริษัทยอยซ่ึง 

ถูกกิจการอื่นควบคุมบางสวน โดยท่ีผูถือหุนกิจการอื่นนั้นรวมทั้งผูถือหุนที่ไมมีสิทธิ        
ออกเสียงไดรับทราบและไมคัดคานในการที่ผูรวมคาไมใชวิธีรวมตามสัดสวนหรือ          
วิธีสวนไดเสีย 

2.3.2   ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของผูรวมคาไมมีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ไมวาจะเปน
ตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย     
รวมทั้งตลาดในทองถิ่นและในภูมิภาค) 

2.3.3   ผูรวมคาไมไดนําสงหรืออยูในกระบวนการของการนําสงงบการเงินของกิจการใหแก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยหรือหนวยงานกํากับดูแลอ่ืนเพื่อวัตถุประสงค
ในการเสนอออกขายหลักทรัพยใดๆ ในตลาดสาธารณะ  

2.3.4.  บริษัทใหญในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญในระหวางกลางของผูรวมคานั้นไดจัดทํา      
งบการเงินรวมเผยแพรเพื่อประโยชนตอสาธารณชนซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไปแลว 
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คํานิยาม 
3. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ  
กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจเพื่อใหไดรับประโยชนจากกิจกรรมนั้น 

วิธีสวนไดเสีย หมายถึง วิธีการบัญชีสําหรับผูรวมคาในกิจการที่ควบคุมรวมกันโดยบันทึก
สวนไดเสียในการรวมคาเร่ิมแรกดวยราคาทุน และปรับปรุงดวยการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังในสินทรัพยสุทธิของกิจการที่ควบคุม
รวมกันตามสัดสวนของผูรวมคา  กําไรหรือขาดทุนของผูรวมคารวม
สวนแบงในผลการดําเนินงานของกิจการที่ควบคุมรวมกันตาม  
สัดสวนของผูรวมคา 

ผูลงทุนในการ 
รวมคา 

หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่เขารวมในการรวมคาและไมมีอํานาจควบคุมรวม
ในการรวมคานั้น 

การควบคุมรวม หมายถึง การมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไวใน
สัญญา และการควบคุมรวมดํารงอยูตอเมื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
ทางการเงินและการดําเนินงานในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตองไดรับ
ความเห็นชอบเปนเอกฉันทจากผูรวมคาซ่ึงมีสวนรวมในการควบคุม 

การรวมคา หมายถึง การประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของบุคคลหรือกิจการตั้งแตสอง
รายขึ้นไปโดยใหมีการควบคุมรวมกันตามที่ตกลงไวในสัญญา 

วิธีรวมตามสัดสวน หมายถึง วิธีการบัญชีของผูรวมคาโดยนําสินทรัพย หนี้ สิน รายไดและ  
คาใชจายในการรวมคาเฉพาะสวนที่เปนของผูรวมคามารวมกับ  
รายการที่ เหมือนกันตามเกณฑแตละบรรทัดหรือนําเสนอโดย  
แสดงรายการดังกลาวเปนแตละบรรทัดแยกตางหากจากรายการ
ชนิดเดียวกันในงบการเงินของผูรวมคา 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

หมายถึง งบการเงินซ่ึงนําเสนอโดยบริษัทใหญ หรือโดยผูลงทุนในบริษัทรวม 
หรือโดยผูรวมคาในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ซ่ึงมีการบันทึกบัญชี  
เงินลงทุนตามเกณฑของสวนไดเสียในสวนของเจาของโดยตรง ไมใช
ตามเกณฑผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นและสินทรัพยสุทธิของกิจการ  
ที่ถูกลงทุน 

อิ ท ธิ พ ล อ ย า ง มี
นัยสําคัญ 

หมายถึง อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนินงานของกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจแตไมถึงระดับ
ที่จะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว 

ผูรวมคา หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่เขารวมในการรวมคาและมีอํานาจควบคุมรวม 
ในการรวมคานั้น 
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การดําเนินงานที่ควบคุมรวมกัน 
4. ผูรวมคาตองรับรูสวนไดเสียในการดําเนินงานที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินของผูรวมคาทุกขอตอไปนี้ 

4.1 สินทรัพยที่ผูรวมคาควบคุมอยู และหนี้สินที่ผูรวมคานั้นเปนผูกอขึ้น 
4.2 คาใชจายที่เกิดขึ้นกับผูรวมคาและสวนแบงของรายไดจากการขายสินคาหรือการใหบริการที่     

ผูรวมคาไดรับ 

สินทรัพยที่ควบคุมรวมกัน 
5. ผูรวมคาตองรับรูสวนไดเสียในสินทรัพยที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินของผูรวมคาทุกขอดังตอไปนี้ 

5.1 สวนแบงในสินทรัพยที่ควบคุมรวมกันโดยแยกประเภทตามลักษณะของสินทรัพยนั้น 
5.2 หนี้สินของผูรวมคาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรวมคา 
5.3 สวนแบงในหนี้สินที่เกิดขึ้นรวมกันจากการรวมคา 
5.4 รายไดจากการขายหรือการใชผลผลิตที่เกิดขึ้นรวมกัน รวมทั้งสวนแบงคาใชจายที่เกิดขึ้นรวมกัน

จากการรวมคา 
5.5 คาใชจายของผูรวมคาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรวมคา 

งบการเงินของผูรวมคา 
วิธีรวมตามสัดสวน 
6. ผูรวมคาตองใชวิธีรวมตามสัดสวนหรือใชแนววิธีปฏิบัติที่เปนทางเลือกตามยอหนาที่ 8 เพื่อรับรูสวนได

เสียในกิจการที่ควบคุมรวมกัน กรณีที่ใชวิธีรวมตามสัดสวนใหใชรูปแบบการรายงานแบบใดแบบหนึ่ง 
ในสองแบบ 

7. ผูรวมคาตองเลิกใชวิธีรวมตามสัดสวนนับตั้งแตวันที่ผูรวมคาหมดอํานาจควบคุมรวมในกิจการที่ควบคุม
รวมกัน 

 
วิธีสวนไดเสีย  
8. ผูรวมคาอาจเลือกใชวิธีสวนไดเสียสําหรับกิจการที่ควบคุมรวมกัน  ซ่ึงเปนทางเลือกจากวิธีรวมตาม       

สัดสวนตามที่กลาวในยอหนาที่ 6 
9. ผูรวมคาตองเลิกใชวิธีสวนไดเสียนับตั้งแตวันที่ผูรวมคาหมดอํานาจควบคุมรวม หรือไมมีอิทธิพลอยาง 

มีนัยสําคัญในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 

ขอยกเวนการไมใชวิธีรวมตามสัดสวนและวิธีสวนไดเสีย 
10. สวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันซ่ึงจัดประเภทเปนเงินลงทุนถือไวเพื่อขาย ตามมาตรฐานการบัญชี

เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช) ใหปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาว 

11. นับตั้งแตวันที่กิจการที่ควบคุมรวมกันเปลี่ยนสภาพเปนบริษัทยอยของผูรวมคาใหบันทึกบัญชีตาม       
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ    
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นับตั้งแตวันที่กิจการที่ควบคุมรวมกันเปลี่ยนสภาพเปนบริษัทรวมของผูรวมคา ผูรวมคาตองบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม 

งบการเงินเฉพาะกิจการของผูรวมคา 
12. สวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการของผูรวมคาใหใชวิธีตามที่ระบุใน       

ยอหนาที่ 16-19 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและ          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการคาระหวางผูรวมคากับการรวมคา   
13. ผูรวมคาตองรับรูสวนของกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการโอนหรือขายสินทรัพยใหแกการรวมคาตาม 

เนื้อหาของรายการคาที่เกิดขึ้น หากผูรวมคาโอนสินทรัพยพรอมกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มี        
นัยสําคัญของความเปนเจาของใหแกการรวมคาและหากการรวมคายังคงครอบครองสินทรัพยนั้นอยู       
ผูรวมคาตองรับรูกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินของผูรวมคาเฉพาะสวนท่ีเปนสวนไดเสียของผูรวมคา
อ่ืน อยางไรก็ตามผูรวมคาตองรับรูผลขาดทุนทั้งจํานวนเมื่อมีหลักฐานสนับสนุนวาสินทรัพยที่โอนหรือ
ขายใหแกกิจการรวมคามีมูลคาสุทธิที่จะไดรับลดลงในกรณีของสินทรัพยหมุนเวียนหรือมีผลขาดทุนจาก
การดอยคาเกิดขึ้น 

14. เมื่อผูรวมคาซ้ือสินทรัพยจากการรวมคา ผูรวมคาตองไมรับรูสวนแบงของตนในกําไรที่การรวมคาไดรับ
จากการขายสินทรัพยนั้นจนกวาผูรวมคาไดขายสินทรัพยดังกลาวใหกับบุคคลที่สามที่มีความเปนอิสระ
จากผูรวมคาและการรวมคา ผูรวมคาตองรับรูสวนแบงของตนในขาดทุนที่เกิดขึ้นกับการรวมคาจากการ
ขายสินทรัพยนั้นใหกับตนในลักษณะเดียวกับการรับรูรายการกําไร เวนแตในกรณีที่สินทรัพยหมุนเวียน 
ที่ซ้ือมามีมูลคาสุทธิที่จะไดรับลดลง หรือมีการดอยคาเกิดขึ้นใหผูรวมคาตองรับรูผลขาดทุนเฉพาะที่เปน
สวนแบงของตนทันที 

การแสดงสวนไดเสียในการรวมคาในงบการเงินของผูลงทุน 
15. ผูลงทุนซ่ึงไมมีอํานาจควบคุมรวมในการรวมคา ตองบันทึกเงินลงทุนตามขอกําหนดที่ระบุไวใน     

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาตราสารการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) หรือหาก       
ผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในการรวมคา ผูลงทุนตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม  

ผูดําเนินการของการรวมคา 
16. ผูดําเนินการหรือผูจัดการของการรวมคาตองบันทึกคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตามขอกําหนดที่ระบุไวใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง รายได  

การเปดเผยขอมูล 
17. ผูรวมคาตองเปดเผยจํานวนรวมของรายการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตอไปนี้แยกตางหากจากรายการหนี้สิน

ที่อาจจะเกิดขึ้นอ่ืน ยกเวนกรณีที่ผลขาดทุนจากรายการดังกลาวไมนาที่จะเกิดขึ้น 
17.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซ่ึงผูรวมคาเปนผูกอใหเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการมีสวนไดเสียในกิจการ         

รวมคาและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซ่ึงเกิดขึ้นรวมกับผูรวมคาอ่ืน 
17.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของการรวมคา เฉพาะสวนที่ผูรวมคาอาจตองรับผิดชอบ 
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17.3 รายการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผูรวมคาอาจตองรับภาระหนี้สินของผูรวมคาอ่ืนในการรวมคา 

18. ผูรวมคาตองเปดเผยจํานวนรวมของภาระผูกพันของตนที่เกิดจากการมีสวนไดเสียในการรวมคาทุกขอ
ดังตอไปนี้แยกตางหากจากภาระผูกพันอ่ืน  
18.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนของผูรวมคาที่เกิดจากการมีสวนไดเสียในกิจการรวมคาและภาระ

ผูกพันดานเงินทุนที่เกิดขึ้นรวมกับผูรวมคาอ่ืน  
18.2 สวนแบงในภาระผูกพันดานเงินทุนในการรวมคา 

19. ผูรวมคาตองเปดเผยรายการและคําอธิบายเกี่ยวกับสวนไดเสียในการรวมคาที่มีนัยสําคัญและสัดสวน
ของสวนไดเสียในสวนของเจาของที่มีในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ผูรวมคาที่รับรูสวนไดเสียของตนใน     
กิจการที่ควบคุมรวมกันโดยนํารายการตาง ๆ ของกิจการที่ควบคุมรวมกันมารวมกับรายการที่
คลายคลึงกันในงบการเงินของตนตามเกณฑรวมแตละบรรทัดสําหรับวิธีรวมตามสัดสวน หรือวิธี         
สวนไดเสียใหเปดเผยจํานวนรวมของสวนไดเสียแตละรายการที่ตนมีในการรวมคาโดยแยกเปน        
สินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินระยะยาว รายไดและคาใชจายที่
เกี่ยวของกับการรวมคา 

20. ผูรวมคาตองเปดเผยวิธีการที่ใชในการรับรูสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

วันถือปฏิบัติ 
21. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติ กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่        

1 มกราคม 2550 เปนตนไป อยางไรก็ตามกิจการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวัน
ถือปฏิบัติ และหากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กอนวันถือปฏิบัติ กิจการตองเปดเผย
ขอเท็จจริงดังกลาว 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง 

สัญญากอสราง 
 
 

คําแถลงการณ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงถอยคําใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดย มาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศเรื่อง สัญญากอสราง พ.ศ. 2549 (IAS No. 11 Construction Contracts (2006)) 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 (ปรบัปรุง 2550) เรื่อง สัญญากอสราง 
 

ขอบเขต 
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับสัญญากอสรางในงบการเงินของกิจการที่รับ       

งานกอสราง 
 

คํานิยาม 
2. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

สัญญากอสราง หมายถึง สัญญาที่ทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อกอสรางสินทรัพยรายการเดียว 
หรือกอสรางสินทรัพยหลายรายการซึ่งสัมพันธกันอยาง       
ใกลชิด หรือตองพึ่งพากันในดานการออกแบบ เทคโนโลยี
และหนาที่ หรือวัตถุประสงคในการใชประโยชนขั้นสุดทาย 

สัญญาราคาคงที่ หมายถึง สัญญากอสรางซ่ึงมีการตกลงดวยราคาคงที่หรือดวยอัตรา
คงที่ตอหนวยของผลผลิตซ่ึงระบุไวในสัญญาในบางกรณี
ราคาหรืออัตราที่ตกลงกันขึ้นอยูกับการ เปล่ียนแปลงของ 
ตนทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา 

สัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่ม หมายถึง สัญญากอสรางซ่ึงกิจการจะไดรับคืนตนทุนตามที่ตกลงกัน
บวกสวนเพิ่มซ่ึงสวนเพิ่มนั้นกําหนดเปนอัตรารอยละของ      
ตนทุนดังกลาวหรือเปนจํานวนคงที่ 

 

การรวมและการแยกสัญญากอสราง 
 

3. เมื่อกิจการทําสัญญาเพื่อกอสรางสินทรัพยหลายรายการ การกอสรางสินทรัพยแตละรายการให          
ถือเสมือนวาไดมีการทําสัญญากอสรางแยกจากกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 
3.1 สินทรัพยแตละรายการมีขอเสนอที่แยกจากกัน 
3.2 สินทรัพยแตละรายการมีการตอรองแยกจากกัน นอกจากนั้น กิจการและผูจางสามารถยอมรับ

หรือปฏิเสธสัญญาสวนที่เกี่ยวของกับสินทรัพยแตละรายการได 
3.3 ตนทุนและรายไดของสินทรัพยแตละรายการสามารถระบุได 

 

4. กิจการตองปฏิบัติตอกลุมสัญญากอสรางเสมือนวาเปนสัญญาเดียว ไมวากลุมสัญญานั้นจะทํากับผูจาง
เพียงรายเดียวหรือหลายราย หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 
4.1 สัญญาหลายสัญญามีการตอรองรวมกันในลักษณะของสัญญาชุดเดียวกัน 
4.2 สัญญาทุกสัญญามีความสัมพันธกันอยางมากจนทําใหสัญญาแตละสัญญาเปนสวนหนึ่งของ      

โครงการเดียวซ่ึงมีอัตรากําไรรวมกัน 
4.3 การปฏิบัติตามสัญญาทุกสัญญาเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือเกิดขึ้นเปนลําดับตอเนื่องกัน 
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5. สัญญากอสรางอาจใหสิทธิแกผูจางหรืออาจมีการแกไขเพื่อใหผูจางวาจางกิจการใหกอสรางสินทรัพย
เพิ่มเติมได สินทรัพยที่สรางเพิ่มเติมนี้ กิจการตองปฏิบัติเสมือนวาเปนสัญญากอสรางแยกตางหาก 
เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
5.1 สินทรัพยที่กอสรางเพิ่มเติมแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากสินทรัพยที่ระบุในสัญญาเดิมไมวาจะ

เปนในดานการออกแบบ เทคโนโลยี หรือการใชประโยชน 
5.2 การตอรองราคาของสินทรัพยที่กอสรางเพิ่มเติมไมไดคํานึงถึงราคาตามสัญญาเดิม 

 

รายไดคากอสราง 
6. รายไดคากอสรางประกอบดวย 

6.1 จํานวนรายไดเมื่อเร่ิมแรกตามที่ตกลงไวในสัญญา และ 
6.2  จํานวนเงินที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกรอง       

คาเสียหาย หรือการจายเงินเพื่อจูงใจ หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 
6.2.1.มีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะกอใหเกิดรายได 
6.2.2 สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 
 

ตนทุนการกอสราง 
7. ตนทุนการกอสรางประกอบดวยรายการทุกขอตอไปนี้  

7.1 ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานกอสรางตามสัญญา 
7.2 ตนทุนที่เกี่ยวของกับการกอสรางโดยทั่วไปซึ่งสามารถปนสวนใหกับงานกอสรางตามสัญญา 
7.3 ตนทุนอ่ืนที่สามารถเรียกเก็บจากผูจางไดภายใตเงื่อนไขของสัญญากอสราง 

 

การรับรูรายไดคากอสรางและตนทุนคากอสราง 
8. เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองรับรูรายได   

คากอสรางและตนทุนการกอสรางที่เกี่ยวของกับสัญญากอสรางเปนรายไดและคาใชจายตามลําดับ  
โดยอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานกอสราง ณ วันที่ในงบดุล กิจการตองรับรูผลขาดทุนที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากงานกอสรางตามสัญญาเปนคาใชจายทันทีตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 13 

 

9. ในกรณีที่สัญญากอสรางเปนสัญญาราคาคงที่ กิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาได
อยางนาเช่ือถือก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 
9.1 รายไดคากอสรางทั้งส้ินสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 
9.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับงานกอสราง 
9.3 ตนทุนการกอสรางที่จะตองจายจนกระทั่งงานกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาสามารถวัดมูลคา     

ไดอยางนาเช่ือถือ และขั้นความสําเร็จของงานกอสราง ณ วันที่ในงบดุล สามารถประมาณ            
ไดอยางนาเช่ือถือ  

9.4 ตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางสามารถระบุไดอยางชัดเจนและวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ         
ซ่ึงทําใหกิจการสามารถเปรียบเทียบตนทนุการกอสรางที่เกิดขึ้นจริงกับตนทุนที่ไดประมาณไว 
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10. ในกรณีที่สัญญากอสรางเปนสัญญาตนทุนบวกสวนเพิ่ม กิจการจะสามารถประมาณผลของงานกอสราง
ตามสัญญาไดอยางนาเช่ือถือก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 
10.1 มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับงานกอสราง 
10.2 ตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางสามารถระบุไดอยางชัดเจนและวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ      

ไมวากิจการจะสามารถเรียกตนทุนนั้นคืนจากผูจางไดหรือไม 
 

11. เม่ือกิจการไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางไดอยางนาเช่ือถือ กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ทุกขอตอไปนี้  

11.1 กิจการตองรับรูรายไดไมเกินกวาตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้น และมีความเปนไปไดคอนขางแน      
ที่จะไดรับตนทุนนั้นคืน 

11.2  กิจการตองรับรูตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นในระหวางงวดเปนคาใชจาย 
 

 กิจการตองรับรูผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสรางเปนคาใชจายทันทีตามที่ระบุไวใน         
ยอหนาที่ 13 

 

12. เมื่อความไมแนนอนซ่ึงทําใหกิจการไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยาง        
นาเช่ือถือไดหมดไป กิจการตองรับรูรายไดและตนทุนที่เกี่ยวของกับงานกอสรางตามขอกําหนดที่ระบุไว
ในยอหนาที่ 8 แทนการปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในยอหนาที่ 11 

 

การรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
13. เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนการกอสรางทั้งส้ินจะสูงกวารายไดคากอสรางทั้งส้ิน กิจการ

ตองรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนคาใชจายทันที 
 

การเปดเผยขอมูล 
14. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้ 

14.1 จํานวนรายไดคากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางงวด 
14.2 วิธีที่ใชในการกําหนดรายไดคากอสรางที่รับรูเปนรายไดในระหวางงวด 
14.3 วิธีที่ใชในการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานระหวางกอสราง 

 

15. กิจการตองเปดเผยขอมูลทุกขอตอไปนี้เกี่ยวกับสัญญางานกอสรางระหวางทําที่มีอยู ณ วันที่ในงบดุล 
15.1 จํานวนรวมของตนทุนที่เกิดขึ้นและกําไรที่รับรู (หักดวยขาดทุนที่รับรู) จนถึงปจจุบัน 
15.2 จํานวนเงินรับลวงหนา 
15.3 จํานวนเงินประกันผลงาน 

 

16. กิจการตองแสดงรายการทุกขอตอไปนี้  
16.1 จํานวนเงินทั้งส้ินที่กิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูจางสําหรับงานกอสรางทุกสัญญา เปนสินทรัพย

ของกิจการ 
16.2 จํานวนเงินทั้งส้ินที่ผูจางมีสิทธิเรียกรองจากกิจการสําหรับงานกอสรางทุกสัญญา เปนหนี้สินของ

กิจการ 
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วันถือปฏิบัติ 
17.มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 
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