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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

งบการเงินรวม 

 

 

ค าแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2559 (IFRS 10: Consolidated 

Financial Statements (Bound volume 2017 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทนาํทั้งหมดออก 

และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม ประกอบด้วย 

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 33 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเทา่กัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนา

ถือเป็นหลักการสําคัญ คํานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึง

ข้อกาํหนดของ กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติ

ในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง งบการเงินรวม  

 

วตัถุประสงค ์ 

 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดหลักการในการนาํเสนอและ 

การจัดทาํงบการเงินรวม เมื่อกจิการควบคุมกจิการอื่นอกีกจิการหน่ึงหรือมากกว่านั้น 

 

การบรรลุวตัถุประสงค ์ 

 

2       เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

2.1  กาํหนดให้กิจการ (บริษัทใหญ่) ที่ควบคุมอีกกิจการหน่ึงหรือมากกว่าน้ัน (บริษัทย่อย) 

นาํเสนองบการเงินรวม 

2.2  ให้คาํนิยามของหลักการควบคุม และกาํหนดการควบคุมให้เป็นเกณฑ์ในการจัดทาํ 

งบการเงินรวม 

2.3 ให้แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการควบคุมเพ่ือระบุว่า ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับ 

การลงทุนหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้นต้องจัดทาํงบการเงินรวม  

2.4    ให้ข้อกาํหนดทางการบัญชีในการจัดทาํงบการเงินรวม และ 

2.5 ให้คํานิยามของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน และให้ข้อยกเว้นในการรวม 

บริษัทย่อยประเภทหน่ึ งของกิจการที่ ดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุนในการจัดทํา 

งบการเงินรวม 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ไม่ ได้กล่าวถึ งข้อกําหนดทางการบัญ ชีสําหรับ 

การรวมธุรกิจและผลกระทบต่อการจัดทํางบการเงินรวม รวมถึงค่าความนิยมที่ เกิดข้ึนจาก 

การรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวม

ธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้))   
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ขอบเขต  

 

4 กิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ต้องนําเสนองบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ใช้กบัทุกกจิการ ยกเว้น 

4.1    บริษัทใหญ่ไม่จาํเป็นต้องนาํเสนองบการเงินรวมในกรณีที่เข้าเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

4.1.1     บริษัทใหญ่มีฐานะเป็นบริษัทย่อยซ่ึงกิจการอื่นควบคุมส่วนได้เสียทั้งหมด 

หรือบางส่วนโดยที่ ผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทใหญ่ รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธ ิ

ออกเสียงได้รับแจ้งเกี่ยวกับเร่ือง ซ่ึงในสถานการณ์อื่นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

และไม่คัดค้านในการที่บริษัทใหญ่จะไม่นาํเสนองบการเงินรวม 

4.1.2     ตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของบริษัทใหญ่ไม่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ 

(ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศหรือการซ้ือขาย

นอกตลาดหลักทรัพย์ (over-the-counter market) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่น

และในภมูิภาค) 

4.1.3     บริษัทใหญ่ไม่ได้นําส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนําส่งงบการเงินของ

บริษัทให้แก่สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หรือหน่วยงานกาํกับดูแลอื่นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ 

ในตลาดสาธารณะ และ 

4.1.4     บริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ในลําดับระหว่างกลางจัดทํา 

งบการเงินและเผยแพร่เป็นข้อมูลสาธารณะ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน โดยได้รวมบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินหรือวัดมูลค่า

บริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

4.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  

4.3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

4ก     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่บังคับใช้กับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานหรือ

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานซ่ึงต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

4ข บริษัทใหญ่ซ่ึงเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องไม่นาํเสนองบการเงินรวม ถ้ากิจการ

ต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่กาํหนด 

ในย่อหน้าที่ 31 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

การควบคุม   
 

5 ผูล้งทุนตอ้งก าหนดว่าผูล้งทุนเป็นบริษทัใหญ่หรือไม่ โดยการประเมินว่าผูล้งทุนควบคุม 

ผูไ้ดร้บัการลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่่ค านงึถงึลกัษณะของความเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน 
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6 ผูล้งทุนควบคุมผูไ้ดร้บัการลงทุนเมื่อผูล้งทุนมีฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที ่

ผันแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู ้ได ้รับการลงทุนและมีความสามารถที่จะท าให้

ผลตอบแทนดงักล่าวจากการมีอ านาจเหนอืผูไ้ดร้บัการลงทุน 

7     ดงันั้น ผูล้งทุนควบคุมผูไ้ดร้บัการลงทุน ก็ต่อเมือ่ผูล้งทุนเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

7.1  การมีอ านาจเหนอืผูไ้ดร้บัการลงทุน (ดูย่อหนา้ที ่10 ถงึ 14) 

7.2  ฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผนัแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 

ผูไ้ดร้บัการลงทุน (ดูย่อหนา้ที ่15 ถงึ 16) และ 

7.3  การมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุน เพื่อให้ไดจ้ านวน

ผลตอบแทนของผูล้งทุน (ดูย่อหนา้ที ่17 ถงึ 18) 

8 ผู้ลงทุนต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทั้ งหมดเมื่ อทําการประเมินว่าผู้ลงทุน 

ควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้องทบทวนการประเมินดังกล่าว ถ้าข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ บ่งช้ีว่ามีการเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงหรือมากกว่า 

หน่ึงในสามองค์ประกอบของการควบคุมตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 7 (ดูย่อหน้าที่ ข80 ถึง ข85) 

9 ผู้ลงทุนตั้ งแต่สองคนหรือมากกว่าน้ันร่วมกันควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนเมื่ อมีการร่วมกัน 

ในการสั่งการกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ในกรณี น้ีไม่มี ผู้ลงทุนรายใดสามารถสั่ งการกิจกรรมโดย 

ปราศจากการร่วมมือกับบุคคลอื่นๆ ผู้ลงทุนแต่ละรายไม่สามารถควบคุมผู้ได้รับการลงทุน  

ผู้ลงทุนแต่ละคนจะบันทึกบัญชีส่วนได้เสียของตนในผู้ได้รับการลงทุน ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

อ านาจ 

 

10 ผู้ลงทุนมีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเมื่อสิทธิที่ มีอยู่ของผู้ลงทุนทาํให้มีความสามารถใน

ปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี ่ยวขอ้ง กล่าวคือ กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญ 

ต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน 

11 อาํนาจเกิดจากสิทธิ ในบางคร้ังการประเมินอาํนาจเป็นเร่ืองตรงไปตรงมา เช่น เมื่ออาํนาจเหนือ 

ผู้ได้รับการลงทุนได้มาจากสิทธิในการออกเสียงที่ได้รับจากตราสารทุนโดยตรงและเพียงอย่างเดียว 

เช่น หุ้น และสามารถประเมินได้จากการพิจารณาสทิธิในการออกเสียงจากการถือหุ้นดังกล่าวใน

กรณีอื่น การประเมินอาจจะซับซ้อนและต้องใช้มากกว่าหน่ึงปัจจัยในการพิจารณา เช่น เมื่อ

อาํนาจเกดิจากหน่ึงข้อตกลงตามสญัญาหน่ึงสญัญาหรือมากกว่าน้ัน 

12 ผู้ลงทุนซ่ึงมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องถือว่ามีอาํนาจ ถึงแม้ว่า

สิทธิน้ันยังมิได้มีการใช้กต็าม หลักฐานซ่ึงแสดงว่าผู้ลงทุนได้สั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะช่วย 
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ในการกําหนดว่าผู้ลงทุนมีอํานาจหรือไม่ แต่หลักฐานเหล่าน้ันไม่ให้ ข้อสรุปด้วยตัวเอง 

ในการกาํหนดว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ 

13 ในกรณีที่มีผู้ลงทุนสองคนหรือมากกว่าน้ัน และเมื่อสิทธิที่มีอยู่ของแต่ละคนทาํให้มีความสามารถ

เป็นเอกภาพในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนที่มีความสามารถในปัจจุบัน

ในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญที่สุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน

เป็นผู้มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

14 ผู้ลงทุนสามารถมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนได้ ถึงแม้ว่าสิทธิที่มีอยู่ของกิจการอื่นจะทาํให้มี

ความสามารถในปัจจุบันในการมีส่วนร่วมในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่ออีกกิจการหน่ึง

มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคัญ แต่อย่างไรกต็าม ผู้ลงทุนซ่ึงถือเพียงสิทธเิพ่ือการคุ้มครองไม่มีอาํนาจ

เหนือผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่  ข26 ถึง ข28) และดังน้ันถือว่าไม่ได้ควบคุมผู้ได้รับ 

การลงทุน 

 

ผลตอบแทน 

 

15 ผู้ลงทุนมีฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ 

การลงทุน เมื่ อผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเข้าไปเกี่ยวข้องน้ันมีโอกาสที่จะผันแปรตาม 

ผลการดาํเนินงานของผู้ได้รับการลงทุน โดยผลตอบแทนของผู้ลงทุนน้ันเป็นผลตอบแทนเชิงบวก

เพียงอย่างเดียวหรือผลตอบแทนเชิงลบเพียงอย่างเดียว หรือทั้งผลตอบแทนเชิงบวกและ

ผลตอบแทนเชิงลบ 

16 ถึงแม้ว่าจะมีผู้ลงทุนรายเดียวที่สามารถควบคุมผู้ได้รับการลงทุนได้ แต่กิจการมากกว่าหน่ึงราย

สามารถมีส่วนแบ่งในผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน เช่น ผู้ถือหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

อาํนาจควบคุม สามารถมีส่วนแบ่งในกาํไรหรือการจ่ายปันผลของผู้ได้รับการลงทุน 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างอ านาจและผลตอบแทน 

 

17 ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อผู้ลงทุนไม่เพียงมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน และมีฐานะ

เปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน แต่ยัง

สามารถใช้อาํนาจในการทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเข้าไปเกี่ยวข้อง

กบัผู้ได้รับการลงทุนน้ัน 

18 ดังน้ันผู้ลงทุนที่มีสิทธิในการตัดสินใจ ต้องพิจารณาว่าเป็นตัวการหรือตัวแทน ผู้ลงทุนที่เป็น

ตัวแทนตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ข58 ถึง ข72 ไม่เป็นผู้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหากใช้สิทธิ 

ในการตัดสนิใจตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ขอ้ก าหนดทางการบญัชี   
 

19 บริษทัใหญ่ตอ้งจัดท างบการเงินรวมโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรบัรายการที่

เหมือนกนัและเหตุการณอื์่นๆ ทีอ่ยู่ในสถานการณที์ค่ลา้ยคลึงกนั 

20 การจัดทาํงบการเงินรวมของผู้ได้รับการลงทุนต้องเร่ิมตั้งแต่วันที่ ผู้ลงทุนได้ควบคุมผู้ได้รับ 

การลงทุน และสิ้นสดุเม่ือผู้ลงทุนสญูเสยีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

21     ย่อหน้าที่ ข86 ถึง ข93 ได้กล่าวถึงแนวปฏบัิติในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

 

22 บริษัทใหญ่ ต้องนําเสนอส่วนได้เสียที่ ไม่ มีอํานาจควบคุมในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ในส่วนของเจ้าของแยกจากส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

23 การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยซ่ึงมิได้ 

ส่งผลให้บริษัทใหญ่สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ 

(กล่าวคือ รายการกบัเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของ) 

24 ย่อหน้าที่ ข94 ถึง ข96 ได้กล่าวถึงแนวปฏบัิติทางการบัญชีสาํหรับส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในงบการเงินรวม 

 

การสูญเสียการควบคุม 

  

25     ในกรณีที่บริษัทใหญ่สญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ต้องปฏบัิติดังน้ี 

25.1 ต้องตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยเดิมที่เคยมีการควบคุมออกจาก 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

25.2 รับรู้เงินลงทุนที่เหลือในบริษัทย่อยเดิมที่เคยมีการควบคุมในมูลค่ายุติธรรม เมื่อสูญเสีย

การควบคุมและหลังจากน้ันรับรู้เงินลงทุนและรายการลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีกับบริษัทย่อย

เดิมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมที่กล่าวถึงน้ัน

ถือเป็นมูลค่ายุติธรรมเร่ิมแรกที่ รับ รู้ของสินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

หรือเป็นราคาทุนเร่ิมแรกที่รับรู้ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

25.3 รับรู้กาํไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียเดิมที่

เคยมีการควบคุม 

26 ย่อหน้าที่ ข97 ถึง ข99 ได้กล่าวถึงแนวปฏบัิติทางการบัญชีสาํหรับการสญูเสยีการควบคุม 
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การก าหนดว่ากิจการเป็นกิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุนหรือไม่ 
 

27 บริษทัใหญ่ตอ้งก าหนดว่ากิจการเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนหรือไม่ กิจการที่

ด าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุนคือกิจการซ่ึง 

27.1 ไดร้บัเงินทุนจากผูล้งทุนหนึ่งรายหรือมากกว่าเพื่อวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการ

ดา้นการบริหารเงินลงทุนแก่ผูล้งทุนเหล่านั้น 

27.2 ให้ค ามัน่กบัผูล้งทุนว่าวตัถุประสงคใ์นทางธุรกิจของกิจการคือการน าเงินทุนไป

ลงทุนเพือ่ใหไ้ดม้าเฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพิม่มูลค่าเงินทุน รายไดจ้าก

การลงทุน หรือทั้งสองกรณี และ 

27.3 วดัและประเมินผลการด าเนินงานจากเงินลงทุนเกือบจะทั้งหมดดว้ยเกณฑมู์ลค่า

ยุติธรรม 

ย่อหนา้ที ่ข85ก ถงึ ข85ฐ ใหแ้นวทางปฏิบติัทีเ่กีย่วขอ้ง 

28 ในการประเมินว่ากิจการเป็นไปตามคาํนิยามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 27 หรือไม่น้ัน กิจการต้อง

พิจารณาว่ากจิการมีลักษณะปกติของกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน ดังต่อไปนี้หรือไม่ 

28.1 กจิการมีเงินลงทุนมากกว่าหน่ึงแห่ง (ดูย่อหน้าที่ ข85ฒ ถึง ข85ณ) 

28.2 กจิการมีผู้ลงทุนมากกว่าหน่ึงราย (ดูย่อหน้าที่ ข85ด ถึง ข85ถ) 

28.3 กิจการมีผู้ลงทุนที่มิใช่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการ (ดูย่อหน้าที่ ข85ท 

ถึง ข85ธ) และ 

28.4 กิจการมีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในรูปแบบของส่วนของเจ้าของ หรือส่วนได้เสีย

ที่คล้ายคลึง (ดูย่อหน้าที่ ข85น ถึง ข85บ) 

การขาดหายไปของลักษณะปกติดังกล่าวในบางข้อไม่จําเป็นที่จะทาํให้กิจการถูกตัดสิทธิจาก 

การจัดประเภทเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่มี

ลักษณะปกติดังกล่าวไม่ครบทุกข้อต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 9ก ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั

ส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น (เมื่อมีการประกาศใช้) 

29 หากข้อเทจ็จริง และสถานการณ์บ่งช้ีว่ามีการเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึง

หรือมากกว่าหน่ึงในสามองค์ประกอบที่เป็นคาํนิยามของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน 

ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 27 หรือ มีการเปล่ียนแปลงจากลักษณะปกติของกจิการที่ดาํเนินธุรกิจ

ด้านการลงทุน ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 28 บริษัทใหญ่ต้องประเมินใหม่ว่ากจิการเป็นกิจการที่

ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนหรือไม่ 

30 บริษัทใหญ่ที่สิ้ นสุดการเป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน หรือกลายมาเป็นกิจการ 

ที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสถานภาพดังกล่าวนับต้ังแต่วันที่ 

การเปล่ียนแปลงสถานภาพเกดิข้ึน (ดูย่อหน้าที่ ข100 ถึง ข101) 
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ขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวมของกิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน 
 

31 ยกเวน้ที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 32 กิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนตอ้งไม่รวมบริษทัย่อย 

หรือตอ้งไม่ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2560) 

เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช)้ เมื่อกิจการไดม้าซ่ึงการควบคุมในกิจการอื่น 

แต่กิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนตอ้งวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่กล่าวไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้1 

32  แม้ว่าจะมีข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 31 แล้ว หากกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนมีบริษัทย่อย

ซ่ึงบริษัทย่อยน้ันมิได้เป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนและมีวัตถุประสงค์หลักและ

กิจกรรมหลักในการให้บริการที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการลงทุนของกิจการที่ดําเนินธุรกิจ 

ด้านการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข85ค ถึง ข85จ) กิจการต้องรวมบริษัทย่อยดังกล่าวในการจัดทาํ 

งบการเงินรวมตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 19 ถึง 26 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

และถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรวมธุรกจิ (เมื่อมีการประกาศใช้) สาํหรับการได้มาซ่ึงบริษัทย่อยดังกล่าว 

33  บริษัทใหญ่ของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องรวมกิจการทั้งหมดที่บริษัทใหญ่มีอาํนาจ

ควบคุมในการจัดทาํงบการเงินรวม ซ่ึงรวมถึงกิจการที่ถูกควบคุมผ่านบริษัทย่อยซ่ึงเป็นกิจการที่

ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน ยกเว้นบริษัทใหญ่เองเป็นกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

                                                             
1
  ภาคผนวก ค7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม ระบุว่า 

“หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  แต่ยังไม่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) การอ้างอิงให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที่ 39 เรื่อง การรบัรูแ้ละการวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมกีารประกาศใช้)” 
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ภาคผนวก ก 
 

ค านยิาม 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินของกลุ่มกิจการที่ มีการนําเสนอสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของ

เจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดของบริษทัใหญ่และบริษทัย่อย

เสมือนว่าเป็นของหน่วยงานทางเศรษฐกจิหน่วยงานเดียว 

   

การควบคุมผู ้

ไดร้บั 

การลงทุน 

หมายถึง ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนเมื่ อ ผู้ลงทุนมีฐานะเปิดต่อหรือ 

มีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการ

ลงทุน และมีความสามารถที่จะทาํให้เกิดผลตอบแทนดังกล่าวจากการมี

อาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

   

ผูต้ดัสินใจ หมายถึง กจิการที่มีสิทธใินการตัดสนิใจไม่ว่าจะเป็นตัวการหรือตัวแทนของกิจการ

อื่น 

   

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษทัใหญ่และบริษทัย่อย 

   

กิจการที่ด าเนิน

ธุรกิจดา้นการ

ลงทุน         

หมายถึง กจิการซ่ึง          

1) ได้รับเงินทุนจากผู้ลงทุนหน่ึงรายหรือมากกว่าเพ่ือวัตถุประสงค์

ในการให้บริการด้านการบริหารเงินลงทุนแก่ผู้ลงทุนเหล่าน้ัน 

  2) ให้คํามั่นสัญญากับผู้ลงทุนว่าวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจคือ 

การนําเงินทุนไปลงทุนเพ่ือให้ได้มาเฉพาะเพียงผลตอบแทน

จากการเพ่ิมมูลค่าของเงินทุน รายได้จากการลงทุน หรือ 

ทั้งสองกรณี และ 

  3) วัดและประเมินผลการดําเนินงานจากเงินลงทุนเกือบจะ

ทั้งหมดด้วยเกณฑมู์ลค่ายุติธรรม 

   

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มี

อ านาจควบคุม                                        

หมายถึง ส่วนได้เสียในบริษทัย่อยที่ไม่ได้เป็นของบริษทัใหญ่ทั้งโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

   

บริษทัใหญ่ หมายถึง กจิการซ่ึงควบคุมกจิการอื่นหน่ึงแห่งหรือมากกว่านั้น 

   

อ านาจ หมายถึง สิทธิที่ มีอยู่ที่ทาํให้มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่

เกีย่วขอ้ง 
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สิทธิเพือ่การ

คุม้ครอง 

หมายถึง สิทธิที่ มีการออกแบบเพ่ือคุ้มครองส่วนได้เสียของผู้ที่ถือสิทธิน้ันโดย

ปราศจากการให้อาํนาจเหนือกจิการที่สทิธน้ัินเกี่ยวข้อง 

   

กิจกรรมที่

เกีย่วขอ้ง 

หมายถึง สําหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

กิ จก รรม ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งเป็ น กิ จก รรม ขอ ง ผู้ ไ ด้ รับ ก ารล งทุ น ที่ ส่ ง 

ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน 

   

สิทธิในการถอด

ถอน 

หมายถึง สทิธใินการถอดถอนผู้ตัดสนิใจจากอาํนาจตัดสนิใจ 

   

บริษทัย่อย หมายถึง กจิการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอกีกจิการหน่ึง 

   

   

คํานิยามต่อไปน้ีมีอธิบายใน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับบุคคลหรือกิจการที่

เกีย่วขอ้งกนั (เมื่อมีการประกาศใช้) และใช้ความหมายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 บริษัทร่วม 

 ส่วนได้เสยีในกจิการอื่น 

 การร่วมค้า 

 ผู้บริหารสาํคัญ 

 กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 อทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญ 
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ภาคผนวก ข 
 

แนวทางปฏิบติั 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่อธิบายแนวทางปฏิบัติของย่อหนา้ที ่1 

ถึง 33 และมีความเทียบเท่ากบัส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

ข1 ตัวอย่างในภาคผนวกน้ีแสดงให้เหน็สถานการณ์ตามสมมติฐาน ถึงแม้ว่าบางแง่มุมของตัวอย่าง

อาจพบได้ในสถานการณ์จริง ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทั้งหมดของแต่ละกรณีจะต้องมี 

การนาํมาประเมินเมื่อนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

งบการเงินรวม มาประยุกต์ใช้  

 

การประเมินการควบคุม 
 

ข2    ในการกําหนดว่าผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้องประเมินว่าตนมีครบ 

ทุกองค์ประกอบต่อไปนี้หรือไม่ 

ข2.1  การมอีาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

ข2.2  ฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ 

การลงทุน และ 

ข2.3 การมีความสามารถในการใช้อํานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนเพ่ือให้ได้จํานวนผล 

ตอบแทนของผู้ลงทุน 

ข3     การพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้อาจช่วยในการกาํหนดว่ามีการควบคุม 

ข3.1 วัตถุประสงค์ของผู้ได้รับการลงทุนและการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่  

ข5 ถึง ข8) 

ข3.2 กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องคืออะไร และมีการตัดสินใจเกี่ ยวกับกิจกรรมน้ันอย่างไร  

(ดูย่อหน้าที่ ข11 ถึง ข13) 

ข3.3   สิทธิของผู้ลงทุนทาํให้มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

หรือไม่  (ดูย่อหน้าที่ ข14 ถึง ข54) 

ข3.4 ผู้ลงทุนมีฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 

ผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ ข55 ถึง ข57) และ 

ข3.5 ผู้ลงทุนสามารถใช้อาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเพ่ือให้ได้จํานวนผลตอบแทนของ 

ผู้ลงทุนหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ ข58 ถึง ข72) 

ข4 เมื่ อมีการประเมินการควบคุมในผู้ได้ รับการลงทุน  ผู้ลงทุนต้องพิจารณาลักษณะของ

ความสมัพันธข์องตนกบักจิการอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข73 ถึง ข75) 
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วตัถุประสงคข์องผูไ้ดร้บัการลงทุนและการออกแบบผูไ้ดร้บัการลงทุน 

 

ข5 ในการประเมินการควบคุมผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของผู้ได้รับ 

การลงทุนและการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน เพ่ือที่จะระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการที่ใช้ใน 

การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ใดมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรม

เหล่านั้น และผู้ใดเป็นผู้รับผลตอบแทนจากกจิกรรมเหล่านั้น 

ข6 เมื่อมีการพิจารณาวัตถุประสงค์ของผู้ได้รับการลงทุนและการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน อาจเกิด

ความชัดเจนว่าการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนอาศัยตราสารทุนที่ ให้สิทธิ ผู้ถือตราสารใน 

การออกเสียงตามสัดส่วนที่ลงทุน เช่น หุ้นสามัญในผู้ได้รับการลงทุน ในกรณีน้ี หากไม่มีข้อตกลง 

อื่นใดเพ่ิมเติมที่เปล่ียนแปลงอาํนาจในการตัดสินใจ การประเมินการควบคุมจะเน้นที่ฝ่ายใด (ถ้ามี)  

มีความสามารถในการใช้สิทธิออกเสียงที่เพียงพอเพ่ือกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานและการเงินของ

ผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่  ข34 ถึง ข50) ในกรณีที่ตรงไปตรงมาที่สุด หากไม่มีปัจจัยอื่น 

ผู้ลงทุนที่ถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

ข7 ในการกาํหนดว่าผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ในกรณีที่มีความซับซ้อน อาจจาํเป็น 

ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นบางปัจจัยหรือทุกปัจจัยในย่อหน้าที่ ข3 

ข8 ผู้ได้รับการลงทุนอาจได้รับการออกแบบเพ่ือให้สิทธิในการออกเสียงไม่เป็นปัจจัยหลัก 

ในการตัดสินว่าใครเป็นผู้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุน เช่น เมื่อสิทธิในการออกเสียงเกี่ยวข้องกับ

งานด้านการบริหารเท่าน้ัน และกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องมีการสั่งการด้วยข้อตกลงตามสัญญา  

ในกรณีน้ี การพิจารณาของผู้ลงทุนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของผู้ได้รับการลงทุนและการออกแบบ 

ผู้ได้รับการลงทุนต้องรวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงที่ผู้ได้รับการลงทุนถูกออกแบบมาให้มีฐานะ

เปิดต่อความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ผู้ได้รับการลงทุนถูกออกแบบมาให้ส่งผ่านไปยังกิจการต่างๆ ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงเหล่านั้น

บางส่วนหรือทั้งหมดหรือไม่ การพิจารณาความเสี่ยงน้ันไม่เพียงรวมถึงผลกระทบในทางลบ 

แต่รวมถึงโอกาสในทางบวกด้วย 

 

อ านาจ 

  

ข9 การที่ ผู้ลงทุนจะมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน สิทธิที่ มีอยู่ของผู้ลงทุนต้องทาํให้ผู้ลงทุนมี

ความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมิน

อาํนาจต้องพิจารณาเฉพาะสิทธทิี่มีความสาํคัญและสทิธิที่มิใช่สิทธิเพ่ือการคุ้มครอง (ดูย่อหน้าที่ 

ข22 ถึง ข28) 

ข10 การกาํหนดว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจหรือไม่ข้ึนอยู่กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการที่ใช้ในการตัดสินใจ

เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้อง และสทิธทิี่ผู้ลงทุนและกจิการอื่นมีที่เกี่ยวกบัผู้ได้รับการลงทุน 
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กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและการสัง่การกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ข11 สาํหรับผู้ได้รับการลงทุนจาํนวนมาก กิจกรรมการดาํเนินงานและกจิกรรมการจัดหาเงินหลายแบบ

มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน ตัวอย่างของกิจกรรม 

ซ่ึงขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ที่สามารถเป็นกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง จะรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงกิจกรรมดังน้ี 

ข11.1 การซ้ือและขายสนิค้าหรือบริการ 

ข11.2 การจัดการสนิทรัพย์ทางการเงินตลอดอายุของสนิทรัพย์ (รวมถึงเมื่อผิดนัดชาํระหน้ี) 

ข11.3 การเลือก การได้มาหรือการจาํหน่ายสนิทรัพย์ 

ข11.4 การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ๆ หรือกระบวนการใหม่ๆ และ 

ข11.5 การกาํหนดโครงสร้างของเงินทุนหรือการได้รับเงินทุน 

ข12   ตัวอย่างของการตัดสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

ข12.1 การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานและการลงทุนของผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงรวมถึง

งบประมาณ และ 

ข12.2 การแต่งตั้งและการกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคัญของผู้ได้รับการลงทุนหรือ 

ผู้ให้บริการแก่ผู้ได้รับการลงทุนและการยกเลิกบริการ หรือการจ้างงานน้ัน 

ข13 ในบางสถานการณ์ กิจกรรมทั้งก่อนและหลังการเกิดของสถานการณ์เฉพาะอาจเป็นกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ลงทุนสองคนหรือมากกว่าสองคนขึ้นไปมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเหล่าน้ันเกิดข้ึนในเวลาที่ต่างกัน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาว่า 

ผู้ลงทุนคนใดที่สามารถสั่งการกิจกรรมที่ทาํให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญมากที่สุดต่อ

ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับสิทธิในการตัดสินใจเห็นชอบ (ดูย่อหน้าที่ 13) ผู้ลงทุนต้องมี 

การทบทวนการประเมินน้ีตลอดเวลาเมื่อมีข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวข้องหรือสถานการณ์เปล่ียนไป 

 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่1 

ผู้    ผู้ลงทุนสองกลุ่มได้ลงทุนในผู้ได้รับการลงทุนเพ่ือพัฒนาและทาํการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

ทางการแพทย์ ผู้ลงทุนคนแรกรับผิดชอบในการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมายเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์น้ัน ซ่ึงเป็นฝ่ายเดียวที่สามารถทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการขอการรับรองทางกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หลังจากที่ได้รับการรับรองทาง

กฎหมายแล้ว ผู้ลงทุนอีกกลุ่มจะทาํการผลิตและการตลาดต่อไป  ซ่ึงผู้ลงทุนกลุ่มน้ีจะเป็นฝ่ายเดียว

ที่สามารถทาํการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด ในกรณีที่กิจกรรมการพัฒนาและการขอ

การรับรองทางกฎหมายกับกิจกรรมการผลิตและการตลาดมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเทา่กัน ผู้ลงทุน

แต่ละฝ่ายจําเป็นต้องพิจารณาว่ากิจกรรมใดมีผลกระทบโดยตรงอย่างมีนัยสาํคัญมากที่สุดต่อ

ผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน จากที่กล่าวมาแล้วว่าผู้ลงทุนแต่ละฝ่ายจะต้องพิจารณาว่า

กิจกรรมการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมาย หรือกิจกรรมการผลิตและการตลาดมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญมากที่สุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน และใครสามารถสั่งการ
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ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่1 

กจิกรรมน้ัน ในการกาํหนดว่าผู้ลงทุนรายใดมีอาํนาจ ผู้ลงทุนจะพิจารณาสิ่งต่างๆ ดังน้ี 

(1)    วัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน 

(2) ปัจจัยที่กาํหนดกาํไรข้ันต้น รายได้ และมูลค่าของผู้ได้รับการลงทุน หรือมูลค่าของ

ผลิตภัณฑท์างการแพทย์ 

(3) ผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุนจากอาํนาจการตัดสนิใจของผู้ลงทุน 

แต่ละรายที่เกี่ยวข้องกบัปัจจัยในข้อ (2) และ 

(4) ฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนของผู้ลงทุน   

ตามตัวอย่างน้ี ผู้ลงทุนจะพิจารณาในเร่ืองต่อไปนี้ ด้วย 

(5) ความไม่แน่นอนและความพยายามที่ใช้ในการได้รับรองทางกฎหมาย (พิจารณาถึง

ความสําเร็จของผู้ลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมาย

เกี่ยวกบัผลิตภัณฑท์างการแพทย์ที่ผ่านมา) และ 

(6) ผู้ลงทุนรายใดควบคุมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หลังจากระยะของการพัฒนา 

ประสบความสาํเรจ็ 

 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่2 

กิจการลงทุนแห่งหน่ึง (ผู้ได้รับการลงทุน) มีการจัดตั้งและได้รับทุนจากตราสารหน้ีซ่ึงถือโดย 

ผู้ลงทุน (ผู้ลงทุนในหน้ี) และตราสารทุนซ่ึงถือโดยผู้ลงทุนอื่นจํานวนหน่ึง ส่วนที่เป็นทุน 

(Equity Tranche) ถูกออกแบบมาเพ่ือรับผลขาดทุนแรกและรับผลตอบแทนส่วนที่เหลือของ 

ผู้ได้รับการลงทุน โดยหน่ึงในผู้ลงทุนในตราสารทุนซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 30 ของส่วนของเจ้าของ 

ทาํหน้าที่เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ด้วย ผู้ได้รับการลงทุนใช้เงินที่ได้มาเพ่ือซ้ือกลุ่มการลงทุน 

(portfolio) ในสินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงทําให้ผู้ได้รับการลงทุนมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยง 

ด้านเครดิตที่อาจเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชําระเงินต้นและดอกเบ้ียของสินทรัพย์  

ส่วนรายการที่มีการขายให้แก่ผู้ลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือเป็นการลงทุนที่มีฐานะเปิดต่อความเสี่ยง

ด้านเครดิตตํ่าจากความเป็นไปได้ที่สินทรัพย์ในกลุ่มการลงทุนจะผิดนัดชาํระ เน่ืองจากลักษณะ

ของสินทรัพย์และเน่ืองจากผู้ลงทุนในส่วนที่เป็นทุนถูกออกแบบมาให้รับการขาดทุนแรกของ 

ผู้ได้รับการลงทุน ผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุนได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญจาก 

การบริหารกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์ของผู้ได้รับการลงทุน ซ่ึงรวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การเลือก การซ้ือและการจาํหน่ายสินทรัพย์ภายใต้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มการลงทุนและ

การจัดการเมื่อกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์ผิดนัดชาํระ กิจกรรมเหล่าน้ันจะมีการจัดการโดย

ผู้บริหารสินทรัพย์จนกว่าการผิดนัดชาํระถึงสัดส่วนที่ระบุไว้ของมูลค่ากลุ่มการลงทุน (ได้แก่ 
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ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่2 

เม่ือมูลค่าของกลุ่มการลงทุนถึงระดับที่ส่วนของทุนของผู้ได้รับการลงทุนถูกใช้ไปจนหมด)  

ณ เวลาน้ัน ผู้ดูแลกองทุนภายนอกจะจัดการสินทรัพย์ตามคําสั่งของผู้ลงทุนในตราสารหน้ี  

การจัดการกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์ของผู้ได้รับการลงทุนเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับ

การลงทุน ผู้จัดการสนิทรัพย์มีความสามารถในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องจนกว่าสินทรัพย์ที่

ผิดนัดชาํระจะถึงสัดส่วนที่ระบุไว้ของมูลค่ากลุ่มการลงทุน ผู้ลงทุนในตราสารหน้ีสามารถสั่งการ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเม่ือมูลค่าของสินทรัพย์ที่ผิดนัดชาํระเงินผ่านพ้นสัดส่วนที่ระบุไว้ของมูลค่า

กลุ่มการลงทุน ผู้จัดการสินทรัพย์และผู้ลงทุนในตราสารหน้ีแต่ละฝ่ายควรพิจารณาว่าพวกเขา

สามารถสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลอย่างมีนัยสาํคัญมากที่สุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน

ได้หรือไม่ รวมถึงพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้รับการลงทุนและฐานะเปิดต่อ

ความผันแปรของผลตอบแทนที่มีต่อแต่ละฝ่าย 

 

สิทธิทีใ่หผู้ล้งทุนมีอ านาจเหนอืผูไ้ดร้บัการลงทุน 

 

ข14  อํานาจเกิดจากสิทธิ เพ่ือให้มีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน สิทธิที่ มีอยู่ต้องทําให้ผู้ลงทุน                  

มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สิทธิที่อาจให้อาํนาจแก่ผู้ลงทุน

สามารถมีความแตกต่างกนัได้ระหว่างผู้ได้รับการลงทุนแต่ละราย 

ข15 ตัวอย่างของสิทธิ ไม่ว่าเพียงเร่ืองเดียวหรือรวมกันหลายเร่ือง สามารถให้อํานาจผู้ลงทุน 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

ข15.1 สิทธิในรูปแบบของสิทธิในการออกเสียง (หรือสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้)  

ของผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข50) 

ข15.2 สิทธิในการแต่งตั้ง การมอบหมาย หรือการถอดถอนสมาชิกของผู้บริหารสาํคัญของ 

ผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงมีความสามารถในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข15.3 สทิธใินการแต่งตั้ง หรือถอดถอนอกีกจิการหน่ึงซ่ึงเป็นผู้สั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข15.4 สิทธิในการสั่งการผู้ได้รับการลงทุนให้เข้าทาํรายการ หรือคัดค้านการเปล่ียนแปลง            

ในรายการเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน และ 

ข15.5 สิทธิอื่ น  (เช่น สิทธิในการตัดสินใจที่ ระบุไว้ในสัญญาการบริหาร) ซ่ึงให้ ผู้ถือ               

มีความสามารถในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข16 โดยทั่วไป เมื่อผู้ได้รับการลงทุนมีกิจกรรมการดาํเนินงานและกิจกรรมการจัดหาเงินหลายอย่าง

ซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน และเมื่อการตัดสินใจที่

สาํคัญเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่าน้ีต้องทาํอย่างต่อเน่ืองควรเป็นสิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิที่

คล้ายกันที่ให้อาํนาจแก่ผู้ลงทุนไม่ว่าเป็นการให้สิทธิออกเสียงเพียงอย่างเดียวหรือรวมกันกับ

ข้อตกลงอื่น 
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ข17   เมื่ อสิทธิการออกเสียงไม่สามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับ 

การลงทุน เช่น เมื่อสทิธิในการออกเสยีงเกี่ยวข้องกับงานบริหารเท่านั้น และข้อตกลงตามสัญญา

เป็นตัวกาํหนดทศิทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนต้องประเมินข้อตกลงตามสัญญาเหล่านั้น

เพ่ือพิจารณาว่าตนมีสิทธิเพียงพอที่ให้อาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ในการกาํหนดว่า 

ผู้ลงทุนมีสิทธิเพียงพอที่ให้อาํนาจหรือไม่ ผู้ลงทุนต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบ 

ผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข8) และข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ข51 ถึง ข54 ร่วมกับ 

ย่อหน้าที่ ข18 ถึง ข20 

ข18 ในบางสถานการณ์ อาจจะยากที่จะกาํหนดว่าสิทธิของผู้ลงทุนมีเพียงพอที่จะให้อาํนาจเหนือ 

ผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ในกรณีน้ีเพ่ือให้การประเมินอาํนาจสามารถทาํได้ ผู้ลงทุนต้องพิจารณา

หลักฐานว่าตนมีความสามารถในทางปฏิบัติในการสั่งการกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องเพียงผู้เดียว 

หรือไม่การพิจารณาน้ันคาํนึงถึง แต่ไม่จาํกัดเพียงรายการต่อไปน้ี ซ่ึงเมื่อพิจารณาร่วมกับสิทธิ

และข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่  ข19 และ ข20 อาจให้หลักฐานว่าสิทธิของผู้ลงทุนเพียงพอที่จะ 

มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

ข18.1 ผู้ลงทุนแม้ว่าไม่มีสิทธิตามสัญญา สามารถแต่งตั้ง หรือให้การอนุมัติผู้บริหารสาํคัญ

ของผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงมีความสามารถในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข18.2 ผู้ลงทุนแม้ว่าไม่มีสิทธิตามสัญญา สามารถสั่งการผู้ได้รับการลงทุนให้เข้าทาํรายการ  

หรือคัดค้านการเปล่ียนแปลงรายการที่มีนัยสาํคัญ เพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน 

ข18.3 ผู้ลงทุนสามารถมีอิทธิพลในกระบวนการเสนอช่ือเพ่ือเลือกสมาชิกของผู้กาํกับดูแล             

ของผู้ได้รับการลงทุน หรือการได้รับมอบอาํนาจในสทิธอิอกเสยีงจากผู้ถือรายอื่น 

ข18.4 ผู้บริหารสําคัญของผู้ได้รับการลงทุนคือบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน  

(เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (chief executive officer) ของผู้ได้รับการลงทุนและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของผู้ลงทุนเป็นคนเดียวกนั) 

ข18.5 ส่วนใหญ่ของสมาชิกที่มีหน้าที่กาํกับดูแลผู้ได้รับการลงทุนเป็นบุคคลหรือกิจการ                 

ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ลงทุน 

ข19   บางคร้ังมีข้อบ่งช้ีว่าผู้ลงทุนมีความสัมพันธ์พิเศษกับผู้ได้รับการลงทุน ที่เป็นข้อบ่งช้ีว่าผู้ลงทุน 

มีส่วนได้เสยีมากกว่าส่วนได้เสียแบบตั้งรับ (a passive interest) ความมีอยู่ของแต่ละข้อบ่งช้ีหรือ

ข้อบ่งช้ีประกอบกันบางอย่างมิได้หมายความว่าเข้าเง่ือนไขของอาํนาจเสมอไป อย่างไรกต็าม  

การมีส่วนได้เสียมากกว่าส่วนได้เสียแบบตั้งรับในผู้ได้รับการลงทุนน้ันอาจบ่งช้ีว่าผู้ลงทุนมี 

สิทธิอื่ นที่ เกี่ ยวข้องอื่ นที่ เพี ยงพอที่ สามารถให้ เป็นหลักฐานที่ แสดงให้เห็น ว่าผู้ลงทุน 

มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน เช่น การที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียมากกว่าส่วนได้เสียแบบตั้งรับ  

และประกอบกบัสทิธอิื่นอาจบ่งช้ีอาํนาจได้ดังน้ี 

ข19.1 ผู้บริหารสําคัญของผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงมีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง เป็นพนักงานปัจจุบันหรือเคยเป็นพนักงานของผู้ลงทุน 

ข19.2 การดาํเนินงานของผู้ได้รับการลงทุนขึ้นอยู่กบัผู้ลงทุน ดังเช่นสถานการณ์ดังต่อไปนี้  
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ข19.2.1  ผู้ได้รับการลงทุนพ่ึงพาเงินทุนจากผู้ลงทุนในสัดส่วนที่ มีนัยสําคัญของ 

การดาํเนินงาน 

ข19.2.2 ผู้ลงทุนให้การคํา้ประกนัภาระผูกพันของกจิการในสดัส่วนที่มีนัยสาํคัญ 

ข19.2.3 ผู้ได้รับการลงทุนข้ึนอยู่กับผู้ลงทุนในบริการที่สาํคัญ เทคโนโลยี วัสดุหรือ

วัตถุดิบ 

ข19.2.4 ผู้ลงทุนมีการควบคุมสินทรัพย์ เช่น ใบอนุญาต หรือเคร่ืองหมายทางการค้า

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานหลักของผู้ได้รับการลงทุน 

ข19.2.5 ผู้ได้รับการลงทุนพ่ึงพาผู้ลงทุนในเร่ืองผู้บริหารสาํคัญ เช่น เมื่อบุคลากรของ

ผู้ลงทุนมีความรู้ความชํานาญเฉพาะในการดําเนินงานหลักของผู้ได้รับ 

การลงทุน 

ข19.3 กิจกรรมของผู้ได้รับการลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสาํคัญเกี่ยวข้องหรือเป็นการดาํเนินการ

แทนผู้ลงทุน 

ข19.4 ฐานะเปิดต่อหรือสิทธิของผู้ลงทุนในผลตอบแทนจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ

การลงทุนไม่เป็นสัดส่วนกับสิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิที่คล้ายคลึงกัน เช่น อาจมี

บางสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนมีสิทธิหรือมีฐานะเปิดต่อผลตอบแทนมากกว่าคร่ึงหน่ึงของ

ผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุนแต่ถือสิทธิในการออกเสียงน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของ

สทิธใินการออกเสยีงของผู้ได้รับการลงทุน 

ข20 ฐานะเปิดต่อหรือสิทธิในความผันแปรของผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ             

การลงทุนย่ิงมากย่ิงมีแรงจูงใจสําหรับผู้ลงทุนในการได้สิทธิที่ เพียงพอที่จะให้อํานาจ ดังน้ัน  

ฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนที่ สู งเป็นเคร่ืองบ่ งช้ี ว่าผู้ลงทุนอาจมีอํานาจ  

อย่างไรกต็าม ขอบเขตของฐานะเปิดของผู้ลงทุนด้วยตัวเองน้ันไม่ได้กาํหนดว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจ

เหนือผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ 

ข21 เมื่อปัจจัยในย่อหน้าที่ ข18 และข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ ข19 และ ข20 มีการพิจารณาร่วมกันกับ

สทิธขิองผู้ลงทุน ต้องให้นํา้หนักมากกบัหลักฐานเร่ืองอาํนาจตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ ข18 

 

สิทธิทีมี่ความส าคญั 

 

ข22 ในการประเมินว่าผู้ซ่ึงลงทุนมีอาํนาจหรือไม่จะพิจารณาเพียงสิทธิที่มีความสาํคัญซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 

ผู้ได้รับการลงทุน (ถือโดยผู้ลงทุนและอื่นๆ) สิทธิจะมีความสาํคัญ เมื่อผู้ถือต้องมีความสามารถ

ในการใช้สทิธใินทางปฏบัิติ 

ข23 การกาํหนดว่าสิทธิมีความสาํคัญหรือไม่ต้องใช้ดุลยพินิจ โดยพิจารณาข้อเทจ็จริงทั้งหมดและ

สถานการณ์น้ัน ปัจจัยที่นาํมาพิจารณาในการกาํหนดรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงข้อต่อไปน้ี 

ข23.1 มีอุปสรรค (ทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ) ที่ป้องกันผู้ถือรายหน่ึง (หรือผู้ถือหลายราย)  

จากการใช้สทิธิ ตัวอย่างของอุปสรรคดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

ข23.1.1 บทลงโทษทางการเงิน และแรงจูงใจที่จะป้องกัน (หรือยับย้ัง) ผู้ถือในการ 

ใช้สทิธ ิ
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ข23.1.2 ราคาใช้สทิธ ิหรือราคาแปลงสภาพ ที่ทาํให้เกดิอุปสรรคทางการเงินที่ป้องกัน

ผู้ถือ (หรือยับย้ัง) จากการใช้สทิธิ                        

ข23.1.3 เง่ือนไขและสถานการณ์ที่จะทาํให้ไม่ได้ใช้สิทธิ เช่น เง่ือนไขที่จํากัดเวลา 

การใช้สทิธแิบบสั้นๆ 

ข23.1.4 ขาดหรือไม่ชัดเจนซ่ึงกลไกในการหาเอกสารของผู้ได้ รับการลงทุนที่

สมเหตุสมผล หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ที่จะยินยอมให้ 

ผู้ถือได้ใช้สทิธ ิ

ข23.1.5 ผู้ถือที่มีสทิธไิม่สามารถได้รับข้อมูลที่จาํเป็นเพ่ือใช้สทิธ ิ

ข23.1.6 อุปสรรคในการดาํเนินงานหรือแรงจูงใจที่จะป้องกัน (หรือยับย้ัง) ผู้ถือจาก

การใช้สิทธิ (ตัวอย่างเช่น ปราศจากซ่ึงผู้จัดการที่เตม็ใจหรือมีความสามารถ

ในการให้บริการที่ มีความเช่ียวชาญเฉพาะ หรือผู้ที่ มีความสามารถใน 

การให้บริการและเข้ารับส่วนได้เสยีอื่นที่ถือโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ) 

ข23.1.7 กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ ป้องกันไม่ให้ ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ  (เช่น  

นักลงทุนต่างชาติถูกห้ามไม่ให้ใช้สิทธ)ิ 

ข23.2    เมื่อการใช้สิทธิน้ันกาํหนดให้มีความเหน็ชอบมากกว่าหน่ึงราย หรือเมื่อสิทธิมีการถือ

มากกว่าหน่ึงราย ไม่ว่าจะมีกลไกที่ทาํให้ผู้ถือเหล่าน้ันมีความสามารถในทางปฏิบัติ 

ในการใช้สิทธิร่วมกันหากเลือกที่จะปฏิบัติเช่นน้ันหรือไม่ การที่ไม่มีกลไกเหล่าน้ีเป็น

ข้อบ่งช้ีว่าสิทธิน้ันไม่มีความสาํคัญ ย่ิงมีหลายฝ่ายซ่ึงต้องมีการตกลงกันในการใช้สิทธิ 

ซ่ึงเป็นไปได้น้อยที่สิทธิน้ันจะมีความสาํคัญ อย่างไรกต็าม คณะกรรมการที่มีสมาชิก 

ที่เป็นอิสระจากผู้ตัดสินใจอาจจะเป็นกลไกสาํหรับผู้ลงทุนหลายรายในการดาํเนินการ

ร่วมกันในการใช้สิทธิ ดังน้ันสิทธิในการถอดถอนซ่ึงสามารถดาํเนินการโดยคณะกรรมการ

ที่เป็นอิสระจะมีความเป็นไปได้มากที่จะมีความสาํคัญมากกว่าการใช้สิทธิ น้ันของ 

ผู้ลงทุนแต่ละรายจาํนวนมาก 

ข23.3    ผู้ถือสิทธิรายหน่ึงหรือหลายรายจะได้รับผลประโยชน์จากการใช้สิทธิน้ันหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น ผู้ถือสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ในผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข47 

ถึง ข50) ต้องพิจารณาราคาในการใช้สิทธหิรือราคาแปลงสภาพของเคร่ืองมือ ข้อตกลง

และเง่ือนไขของสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้มีความเป็นไปได้มากที่จะมีความสาํคัญ

เมื่ อเคร่ืองมือน้ันอยู่ในภาวะสมควรใช้สิทธิ (in the money) หรือผู้ลงทุนจะได้รับ

ผลประโยชน์จากเหตุผลอื่น  (เช่น การรับรู้ของการผนึกกัน (synergies) ระหว่าง 

ผู้ลงทุนกบัผู้ได้รับการลงทุน) จากการใช้สทิธหิรือการแปลงสภาพของเคร่ืองมือ 

ข24 การที่สิทธิจะมีความสาํคัญ สิทธิน้ันจะต้องสามารถใช้ได้เมื่อมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงโดยปกติต้องสามารถใช้สิทธิได้ในปัจจุบัน อย่างไรกดี็ บางคร้ังสิทธิน้ัน

สามารถมีความสาํคัญถึงแม้ว่าสทิธน้ัินยังไม่สามารถใช้ได้ในปัจจุบัน 
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ตวัอย่างที ่3 

ผู้ได้รับการลงทุนมีการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีเพ่ือการตัดสินใจกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ตารางการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังต่อไปจะเกิดขึ้ นอีกใน 8 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น 

แต่ละรายหรือหลายรายรวมกันแล้วอย่างน้อยร้อยละ 5 ของสิทธิในการออกเสียง สามารถเรียก

ประชุมวาระพิเศษเพ่ือเปล่ียนแปลงนโยบายที่มีอยู่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ แต่มีข้อกาํหนด

ต้องแจ้งผู้ถือหุ้นรายอื่น หมายความว่า การประชุมดังกล่าวไม่สามารถดาํเนินการได้อย่างน้อย 30 

วัน นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถมีการเปล่ียนแปลงได้เฉพาะในการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระพิเศษหรือการประชุมซ่ึงมีตารางกาํหนดไว้เท่าน้ัน ซ่ึงรวมถึงการอนุมัติการขายสินทรัพย์ที่มี

ความสาํคัญเช่นเดียวกบัการตัดสนิใจในการลงทุนหรือการจาํหน่ายการลงทุนที่มีนัยสาํคัญ 

รูปแบบข้อเทจ็จริงข้างต้นน้ันสามารถประยุกต์ใช้กับตัวอย่างที่ 3ก ถึง 3ง ตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

แต่ละตัวอย่างแยกพิจารณาจากกนั 

 

ตวัอย่างที ่3ก 

ผู้ลงทุนถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ในผู้ได้รับการลงทุน สิทธิในการออกเสยีงของผู้ลงทุนน้ัน

มีความสาํคัญเน่ืองจากผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เม่ือ 

ผู้ลงทุนต้องการ ข้อเท็จจริงที่ ผู้ลงทุนต้องใช้เวลา 30 วัน ก่อนที่ ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิใน 

การออกเสียงได้น้ันไม่ได้ทําให้ผู้ลงทุนไม่มีความสามารถในปัจจุบันเพ่ือสั่งการกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข้องนับต้ังแต่ได้หุ้นมา 

 

ตวัอย่างที ่3ข 

ผู้ลงทุนทาํสัญญาล่วงหน้าเพ่ือที่จะได้หุ้นส่วนใหญ่ในผู้ได้รับการลงทุน สัญญาล่วงหน้าต้องมี 

การชาํระเงินภายใน 25 วัน ผู้ถือหุ้นเดิมไม่สามารถเปล่ียนแปลงนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง เน่ืองจากการประชุมในวาระพิเศษจะเกิดขึ้ นได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 30 วัน ซ่ึงใน

เวลานั้นสัญญาล่วงหน้ากจ็ะได้รับการชาํระเงิน ดังน้ันผู้ลงทุนมีสิทธิที่มีความสาํคัญเทยีบเท่ากับ

ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ตามตัวอย่างที่ 3ก (กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่ถือสัญญาล่วงหน้าสามารถตัดสินใจ

เกี่ยวกับการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เม่ือผู้ลงทุนต้องการ) สัญญาล่วงหน้าของผู้ลงทุนน้ัน 

มีความสาํคัญที่ทาํให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ แม้ก่อนที่มี 

การชาํระเงินในสญัญาล่วงหน้า 

 

ตวัอย่างที ่3ค 

ผู้ลงทุนที่ถือตราสารสิทธิเลือกที่สาํคัญในการได้มาซ่ึงหุ้นส่วนใหญ่ของผู้ได้รับการลงทุนโดย

สามารถใช้สิทธิได้ภายใน 25 วันและอยู่ในภาวะสมควรใช้สทิธิอย่างย่ิง (deeply in the money) 
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ข้อสรุปเหมือนตัวอย่างที่ 3ข 

ตวัอย่างที ่3ง 

ผู้ลงทุนทาํสัญญาล่วงหน้าเพ่ือที่ได้มาซ่ึงหุ้นส่วนใหญ่ของผู้ได้รับการลงทุน โดยไม่ได้มีสิทธิที่

เกี่ยวข้องอื่นเหนือผู้ได้รับการลงทุน  สัญญาล่วงหน้าต้องมีการชําระเงินภายใน 6 เดือน  

ข้อแตกต่างกับตัวอย่างข้างต้นคือผู้ลงทุนไม่มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง

เน่ืองจากผู้ถือหุ้นเดิมสามารถเปล่ียนแปลงนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ก่อนที่จะมี

การชาํระเงินในสญัญาล่วงหน้า 

 

ข25 สิทธิที่มีความสําคัญซ่ึงสามารถใช้สิทธิได้โดยกิจการอื่นสามารถป้องกันผู้ลงทุนจากการเข้า

ควบคุมผู้ได้รับการลงทุน สิทธิที่ มีความสําคัญดังกล่าวไม่จําเป็นที่ ผู้ถือจะมีความสามารถ 

ในการเป็นผู้ริเร่ิมตัดสินใจ ตราบใดที่สิทธิน้ันไม่ใช่เพียงเพ่ือการคุ้มครอง (ดูย่อหน้าที่  

ข26 ถึง ข28) สิทธิที่มีความสาํคัญที่ถือโดยกิจการอื่นอาจจะสามารถป้องกันผู้ลงทุนในการเข้า

ควบคุมผู้ได้รับการลงทุนได้ ถึงแม้ว่าสิทธิน้ันจะให้ผู้ถือเพียงแค่ความสามารถในปัจจุบันเพ่ือ

อนุมัติหรือขัดขวาง (block) การตัดสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องเทา่น้ัน 

 

สิทธิเพือ่การคุม้ครอง 

 

ข26 ในการประเมินว่าสิทธิน้ันให้อาํนาจผู้ลงทุนเหนือผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้องประเมินว่า 

สทิธทิี่มีอยู่กับสิทธิที่ผู้อื่นถือน้ันเป็นสิทธิเพ่ือการคุ้มครองหรือไม่ สทิธเิพ่ือการคุ้มครองเกี่ยวข้อง

กับการเปล่ียนแปลงพ้ืนฐานในกิจกรรมของผู้ได้รับการลงทุน หรือการนํามาใช้ในสถานการณ์

ยกเว้น อย่างไรกต็าม ไม่ใช่ทุกสิทธิที่นาํมาใช้กับสถานการณ์ยกเว้น หรือสิทธิที่อาจเกิดข้ึนเมื่อมี

เหตุการณ์บางอย่างจะเป็นสทิธเิพ่ือการคุ้มครอง (ดูย่อหน้าที่ ข13 และ ข53) 

ข27  เน่ืองจากสิทธิเพ่ือการคุ้มครองมีการออกแบบมาให้คุ้มครองส่วนได้เสียของผู้ถือโดยที่ มิได้ 

ให้อํานาจควบคุมเหนือผู้ได้รับการลงทุนที่สิทธิน้ันเกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนที่ถือเฉพาะสิทธิเพ่ือ 

การคุ้มครองไม่สามารถมีอาํนาจ หรือป้องกันผู้อื่นจากการมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนได้  

(ดูย่อหน้าที่ 14) 

ข28  ตัวอย่างของสทิธเิพ่ือการคุ้มครองรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงข้อต่อไปน้ี 

ข28.1    สิทธิของผู้ให้กู้ยืมในการจํากัดผู้กู้ยืมจากกิจกรรมที่ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน 

ความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสาํคัญของผู้กู้ยืมที่จะทาํให้เกดิความเสยีหายต่อผู้ให้กู้ยืม 

ข28.2 สิทธิของผู้ถือในส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของผู้ได้รับการลงทุนในการอนุมัติ

รายจ่ายฝ่ายทุนที่สูงกว่าปกติของธุรกิจ หรือการอนุมัติการออกตราสารทุน หรือ 

ตราสารหน้ี 
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ข28.3    สิทธิของผู้ให้ กู้ยืมที่จะควบคุมสินทรัพย์ของผู้กู้ยืม หากผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามเง่ือนไขการชาํระหน้ีที่ระบุไว้ 

 

แฟรนไชส ์ 

 

ข29 สัญญาแฟรนไชส์ ซ่ึงผู้ ได้ รับการลงทุน เป็น ผู้ได้ รับสิทธิ โดยปกติสิทธิของเจ้าของจะมี 

การออกแบบให้คุ้มครองย่ีห้อของแฟรนไชส์ (the franchise brand) สัญญาแฟรนไชส์โดยปกติ

จะให้เจ้าของมีสทิธติัดสนิใจในบางเร่ืองเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของผู้ได้รับสทิธ ิ

ข30 โดยทั่วไปสิทธิของเจ้าของจะไม่จาํกัดความสามารถของกิจการอื่นนอกเหนือจากเจ้าของสิทธิใน

การตัดสินใจที่ มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับสิทธิ หรือสิทธิตาม

สญัญาแฟรนไชส์ไม่จาํเป็นที่จะให้เจ้าของสิทธิมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่

มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับสิทธ ิ

ข31 เป็นเร่ืองจาํเป็นที่จะต้องแยกระหว่างความสามารถในปัจจุบันที่จะตัดสินใจในเร่ืองที่ส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับสิทธิกับความสามารถที่จะตัดสินใจเพ่ือคุ้มครองย่ีห้อ

ของแฟรนไชส์ เจ้าของสิทธิไม่มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับสิทธิหากสิทธิที่มีอยู่ของกิจการอื่นทาํให้เขา

เหล่าน้ันมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับสิทธ ิ

ข32 การเข้าทาํสัญญาแฟรนไชส์เป็นการตัดสินใจของผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดาํเนินธุรกิจ 

ตามข้อตกลงของสญัญาแฟรนไชสเ์พ่ือตนเอง 

ข33 การควบคุมเหนือการตัดสนิใจขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวเป็นรูปแบบทางกฎหมายของผู้ได้รับสทิธิ และ

โครงสร้างของเงินทุนอาจกาํหนดโดยฝ่ายอื่นนอกจากเจ้าของสิทธิ และอาจส่งผลกระทบที่มี

นัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับสิทธิ ย่ิงเจ้าของสิทธิให้การสนับสนุนทางการเงินในระดับตํ่า

และฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนของเจ้าของสิทธิในระดับตํ่า แสดงให้เห็นว่า

เจ้าของสทิธมิีเพียงสทิธิเพ่ือการคุ้มครอง 

 

สิทธิในการออกเสียง   

 

ข34 บ่อยคร้ังที่ ผู้ลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันผ่านสิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิที่คล้ายกันใน 

การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนพิจารณาข้อกาํหนดในส่วนน้ี (ดูย่อหน้าที่ ข35 ถึง ข50)  

ถ้ากจิกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการลงทุนน้ันมีการสั่งการผ่านทางการใช้สทิธิในการออกเสยีง 

 

อ านาจทีม่าจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ 

 

ข35 ผู้ลงทุนที่ถือสิทธิมากกว่ากึ่งหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุนมีอํานาจ 

ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้  ยกเว้นเกี่ยวข้องกบัย่อหน้าที่ ข36 หรือ ย่อหน้าที่ ข37 

ข35.1 กจิกรรมที่เกี่ยวข้องมีการสั่งการจากผู้ถือสทิธใินการออกเสยีงส่วนใหญ่ หรือ 
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ข35.2 สมาชิกส่วนใหญ่ของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลกิจการซ่ึงสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

มีการแต่งตั้งจากผู้ถือสทิธใินการออกเสยีงส่วนใหญ่ 

 

สิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่มีอ านาจ 

 

ข36 สาํหรับผู้ลงทุนที่ถือสิทธใินการออกเสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงของผู้ได้รับการลงทุน การที่จะมีอาํนาจเหนือ

ผู้ได้รับการลงทุนน้ัน สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนน้ันต้องมีความสําคัญ สอดคล้องกับ 

ย่อหน้าที่ ข22 ถึง ข25 และต้องทาํให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงโดยมากจะกระทาํผ่านการกาํหนดนโยบายในการดาํเนินงานและการจัดหาเงิน  

หากสิทธิที่มีอยู่ของกิจการอื่นซ่ึงทาํให้สามารถสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้และกิจการน้ันไม่ได้

เป็นตัวแทนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนไม่มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

ข37 ผู้ลงทุนไม่มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ 

ในผู้ได้รับการลงทุนหากสิทธิในการออกเสียงเหล่าน้ันไม่มีความสําคัญ เช่น ผู้ลงทุนมีสิทธิ 

ในการออกเสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงในผู้ได้รับการลงทุนไม่สามารถมีอาํนาจถ้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นอยู่กับการสั่งการโดยรัฐบาล ศาล ฝ่ายบริหาร ผู้รับผลประโยชน์  ผู้ชาํระบัญชี หรือหน่วยงาน

กาํกบัดูแล 

 

อ านาจทีป่ราศจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ 

 

ข38   ผู้ลงทุนสามารถมีอํานาจถึงแม้ว่าถือสิทธิในการออกเสียงน้อยกว่าเสียงส่วนใหญ่ในผู้ได้รับ 

การลงทุน ผู้ลงทุนสามารถมีอํานาจโดยการถือสิทธิในการออกเสียงน้อยกว่าเสียงส่วนใหญ่ 

ในผู้ได้รับการลงทุน เช่น ผ่านทาง 

ข38.1    ข้อตกลงตามสญัญาระหว่างผู้ลงทุนและผู้ออกเสียงรายอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข39) 

ข38.2    สทิธทิี่เกดิจากข้อตกลงตามสญัญาอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข40) 

ข38.3    สทิธใินการออกเสยีงของผู้ลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข41 ถึง ข45) 

ข38.4    สทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ (ดูย่อหน้าที่ ข47 ถึง ข50) หรือ 

ข38.5    ข้อ ข38.1 ถึง ข38.4 ประกอบกนั 

 

ขอ้ตกลงตามสญัญากบัผูอ้อกเสียงรายอื่น 

 

ข39 ข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ลงทุนและผู้ออกเสียงรายอื่นสามารถทําให้ผู้ลงทุนมีสิทธิใน 

การออกเสียงอย่างเพียงพอที่จะให้อาํนาจแก่ผู้ลงทุน ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง

เพียงพอที่จะทาํให้มีอาํนาจหากปราศจากข้อตกลงตามสัญญา อย่างไรกดี็ข้อตกลงตามสัญญา

อาจทาํให้ผู้ลงทุนแน่ใจว่าตนสามารถสั่งการผู้ออกเสียงรายอื่นในวิธีการออกเสียงเพ่ือทาํให้ 

ผู้ลงทุนตัดสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
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สิทธิทีเ่กิดจากขอ้ตกลงตามสญัญาอื่น 

 

ข40 สิทธิอื่นในการตัดสินใจที่ประกอบกับสิทธิในการออกเสียง ทาํให้ผู้ลงทุนมีความสามารถใน

ปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สทิธทิี่ระบุไว้ในข้อตกลงตามสญัญาประกอบกับ

สิทธิในการออกเสียงอาจเพียงพอทําให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการ

กระบวนการผลิตของผู้ได้รับการลงทุน หรือสั่งการกิจกรรมการดาํเนินงานอื่นหรือการจัดหาเงินของ

ผู้ได้รับการลงทุนที่มีผลกระทบที่มีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน อย่างไรกต็าม 

การพ่ึงพาทางเศรษฐกจิของผู้ได้รับการลงทุนจากผู้ลงทุน (เช่น ความสมัพันธ์ของผู้ขายกบัลูกค้า

หลัก) ไม่ได้ทาํให้ผู้ลงทุนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน หากไม่มีสทิธอิื่น 

 

สิทธิในการออกเสียงของผูล้งทนุ  

 

ข41 ผู้ลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงน้อยกว่าเสียงส่วนใหญ่ มีสิทธิเพียงพอทําให้มีอํานาจเมื่อ 

ผู้ลงทุนมีความสามารถในทางปฏบัิติในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องเพียงฝ่ายเดียว 

ข42 ในการประเมินสิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนว่ามีเพียงพอทาํให้มีอาํนาจหรือไม่ ผู้ลงทุน

พิจารณาข้อเทจ็จริง และสถานการณ์ทั้งหมด รวมถึง 

ข42.1 ขนาดของการถือสิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดและ 

การกระจายการถือของผู้ออกเสยีงรายอื่น ดังน้ี  

ข42.1.1 สิทธิในการออกเสียงย่ิงมากเท่าไหร่ ย่ิงเป็นไปได้มากที่สิทธิที่ มีอยู่ของ 

ผู้ลงทุนทาํให้มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข42.1.2 สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนย่ิงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกเสียงรายอื่น 

ย่ิงเป็นไปได้มากที่สิทธิที่มีอยู่ของผู้ลงทุนทาํให้มีความสามารถในปัจจุบัน 

ในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข42.1.3 ย่ิงผู้ถืออื่นมีจํานวนย่ิงมากที่ต้องร่วมกันในการที่จะชนะคะแนนผู้ลงทุน  

ย่ิงเป็นไปได้มากที่สิทธิที่มีอยู่ของผู้ลงทุนทาํให้มีความสามารถในปัจจุบัน 

ในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข42.2   สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ถือโดยผู้ลงทุน ผู้ออกเสียงรายอื่น หรือกิจการอื่น  

(ดูย่อหน้าที่ ข47 ถึง ข50) 

ข42.3 สทิธทิี่เกดิจากข้อตกลงตามสญัญาอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข40) และ 

ข42.4   ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์เพ่ิมเติมบ่งช้ีว่าผู้ลงทุนมีหรือไม่มีความสามารถในปัจจุบัน        

ในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่ต้องมีการตัดสินใจ รวมถึงรูปแบบใน        

การออกเสยีงจากการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังก่อนๆ 

ข43 เม่ือทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมีการกาํหนดจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ และผู้ลงทุน

ถือสิทธิในการออกเสียงมากกว่าผู้ออกเสียงรายอื่น หรือกลุ่มผู้ถือที่มีสิทธิออกเสียงซ่ึงรวมกัน 

เป็นกลุ่ม และผู้ถือหุ้นรายอื่นกระจัดกระจาย หลังจากที่ได้พิจารณาปัจจัยที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 

ข42.1 ถึง ข42.3 เพียงอย่างเดียวอาจจะชัดเจนว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจเหนือกจิการ 
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ตวัอย่างการน าไปใช ้

ตวัอย่างที ่4 

ผู้ลงทุนได้มาซ่ึงสิทธิในการออกเสียงในกิจการร้อยละ 48 ส่วนสิทธิในการออกเสียงที่เหลือถือ

โดยผู้ถือหุ้น 1,000 ราย โดยไม่มีคนใดคนหน่ึงถือสิทธิในการออกเสียงมากกว่าร้อยละ 1 ไม่มี

ผู้ถือหุ้นรายใดทาํข้อตกลงในการปรึกษาหารือกับผู้ถือหุ้นรายอื่น  หรือเพ่ือตัดสินใจร่วมกัน 

หลังจากได้ประเมินสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงที่ได้มา โดยคาํนวณจากขนาดการถือหุ้น

โดยผู้ถือหุ้นอื่น ผู้ลงทุนเห็นว่าร้อยละ 48 เพียงพอที่จะทาํให้ควบคุมกิจการได้ ในกรณีน้ี

พิจารณาจากขนาดของสิทธิที่ถืออยู่และเม่ือเปรียบเทียบกับขนาดการถือหุ้นของผู้อื่นแล้ว  

ผู้ลงทุนสรุปว่าตนมีอาํนาจในการออกเสียงเพียงพอตามเง่ือนไขของอาํนาจโดยไม่จาํเป็นต้อง

พิจารณาหลักฐานของอาํนาจอื่น 

 

ตวัอย่างที ่5 

ผู้ลงทุน ก ถือสิทธิในการออกเสียงในผู้ได้รับการลงทุนร้อยละ 40  และผู้ลงทุนรายอื่นๆ 12 ราย

ถือสิทธิในการออกเสียงในผู้ได้รับการลงทุนร้อยละ 5 ต่อราย สัญญาของผู้ถือหุ้นให้สิทธิ 

ผู้ลงทุน ก ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และกาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารซ่ึงรับผิดชอบใน 

การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการเปล่ียนแปลงสัญญาจําเป็นต้องใช้การออกเสียงของผู้ถือหุ้น 

ส่วนใหญ่จาํนวนสองในสาม ในกรณีน้ีผู้ลงทุน ก สรุปว่าขนาดของการถือสิทธิของผู้ลงทุนและ

เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเป็นข้อสรุป 

ในการกาํหนดว่าผู้ลงทุนมีสิทธิที่เพียงพอทาํให้มีอาํนาจ  อย่างไรกต็าม ผู้ลงทุน ก ต้องพิจารณา

ว่าสิทธิตามสัญญาในการแต่งตั้ ง  ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร  

เพียงพอที่จะสรุปว่าตนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ข้อเทจ็จริงที่ว่า ผู้ลงทุน ก อาจจะไม่ใช้

สิทธิน้ี หรือโอกาสที่จะใช้สิทธิในการคัดสรร แต่งตั้ง หรือถอดถอนฝ่ายบริหารต้องไม่นํามา

พิจารณาในการประเมินว่าผู้ลงทุน ก มีอาํนาจหรือไม่ 

 

ข44 ในสถานการณ์อื่น หลังจากที่ได้พิจารณาปัจจัยที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข42.1 ถึง ข42.3 เพียง

อย่างเดียวอาจจะชัดเจนว่าผู้ลงทุนไม่มีอาํนาจ 
 

ตวัอย่างในการน าไปใช ้

ตวัอย่างที ่6 

ผู้ลงทุน ก ถือหุ้นร้อยละ 45 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนอื่นสองราย

ถือหุ้นร้อยละ 26 ต่อรายของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ส่วนที่เหลือถือโดย 

ผู้ถือหุ้นอื่นอีกสามรายแต่ละรายถือร้อยละ 1 ไม่มีข้อตกลงอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ  

ในกรณีน้ี ขนาดของสิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุน ก และเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่น

เพียงพอที่จะสรุปว่าผู้ลงทุน ก ไม่มีอาํนาจ ผู้ลงทุนรายอื่นอีกสองรายสามารถร่วมมือกันใน 

การป้องกนัผู้ลงทุน ก จากการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการลงทุน 
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ข45 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่  ข42.1 ถึง ข42.3 เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เป็น

ข้อสรุป ถ้ามีการพิจารณาปัจจัยเหล่าน้ันแล้วผู้ลงทุนยังไม่ชัดเจนว่าตนมีอาํนาจ ต้องพิจารณา

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์เพ่ิมเติม เช่น ผู้ถือหุ้นอื่นอาจมีลักษณะที่เป็นแบบตั้งรับ (passive) 

โดยดูจากรูปแบบการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังก่อน ทั้งน้ีรวมถึงการประเมินปัจจัยที่

กล่าวในย่อหน้าที่ ข18 และข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ ข19 และ ข20 ย่ิงสิทธิในการออกเสียงมีจาํนวน

น้อย และหากมีจํานวนผู้ถือน้อยรายที่จําเป็นต้องร่วมมือกันเพ่ือชนะการออกเสียงของ 

ผู้ลงทุน จะให้ความน่าเช่ือถือข้อเทจ็จริงและสถานการณ์เพ่ิมเติมมากขึ้ นในการประเมินว่าสิทธิ

ของผู้ลงทุนมีเพียงพอที่ท ําให้มีอํานาจ เมื่ อมีการพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ใน 

ย่อหน้าที่ ข18 ถึง ข20 ร่วมกับสิทธิของผู้ลงทุน ต้องให้นํ้าหนักในหลักฐานของอํานาจใน 

ย่อหน้าที่ ข18 มากกว่าข้อบ่งช้ีของอาํนาจในย่อหน้าที่ ข19 และ ข20 

 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่7 

ผู้ลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่น 

อีก 11 ราย แต่ละรายถือหุ้นร้อยละ 5 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ไม่มีผู้ถือหุ้น

รายใดมีข้อตกลงตามสัญญาที่จะปรึกษาหารือผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือทาํการตัดสินใจร่วมกัน ใน

กรณีน้ี ขนาดของการถือหุ้นของผู้ลงทุนและเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดการถือหุ้นของรายอื่น

เพียงอย่างเดียวไม่เป็นข้อสรุป ในการกาํหนดว่าผู้ลงทุนมีสิทธิที่เพียงพอทาํให้มีอาํนาจเหนือ 

ผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์เพ่ิมเติมต้องนํามาพิจารณาซ่ึงอาจให้

หลักฐานว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจหรือไม่มี 
 

ตวัอย่างที ่8 

ผู้ลงทุนถือหุ้นร้อยละ 35 ของสทิธใินการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่น 3 ราย

แต่ละรายถือหุ้นร้อยละ 5 ของสทิธใินการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน สิทธิในการออกเสียง

ที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้นจาํนวนมากโดยไม่มีรายใดถือเกินร้อยละ 1 ของสิทธิในการออกเสียง  

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อตกลงตามสัญญาที่จะปรึกษาผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือทาํการตัดสินใจ

ร่วมกนั การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนน้ันต้องได้รับอนุมัติจากสทิธใิน

การออกเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องคร้ัง

ล่าสุดมีการใช้สิทธิออกเสยีงร้อยละ 75 ของสิทธใินการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ในกรณีน้ี

การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน (active) ของผู้ถือหุ้นอื่นในการประชุมคร้ังล่าสุดน้ีช้ีให้เห็นว่า 

ผู้ลงทุนไม่มีความสามารถในทางปฏิบัติในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ฝ่ายเดียว ไม่ว่า 

ผู้ลงทุนจะได้เคยมีการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเน่ืองจากมีผู้ถือหุ้นอื่นในจาํนวนที่เพียงพอ

ออกเสยีงในทศิทางเดียวกนักบัผู้ลงทุนหรือไม่ 
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ข46 กรณีที่ไม่ชัดเจนหลังจากการพิจารณาปัจจัยที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข42.1 ถึง ข42.4 ว่าผู้ลงทุน 

มีอาํนาจ ให้ถือว่าผู้ลงทุนไม่มีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

 

สิทธิในการออกเสียงทีเ่ป็นไปได ้   

 

ข47 เมื่อมีการประเมินการควบคุม ผู้ลงทุนพิจารณาสิทธิในการออกเสยีงที่เป็นไปได้ของตนเอง และ

การพิจารณาสิทธิออกเสียงที่เป็นไปได้ที่ ผู้อื่นถือ เพ่ือที่จะกําหนดว่าตนเองมีอํานาจหรือไม่  

สิทธิในการออกเสียงที่ เป็นไปได้ คือ สิทธิในการได้มาซ่ึงสิทธิในการออกเสียงในผู้ได้รับ 

การลงทุน เช่น สิทธิที่ เกิดจากตราสารแปลงสภาพ หรือสิทธิในการเลือก รวมไปถึงสัญญา

ล่วงหน้า สิทธิในการออกเสียงที่ เป็นไปได้เหล่าน้ันจะนํามาพิจารณาก็ต่อเมื่ อสิทธิน้ันมี

ความสาํคัญ (ดูย่อหน้าที่ ข22 ถึง ข25) 

ข48 เมื่ อมีการพิจารณาสิทธิการออกเสียงที่ เป็นไปได้ ผู้ลงทุนต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และ               

การออกแบบของเคร่ืองมือ และต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบการมีส่วนเกี่ยวข้อง

ของผู้ลงทุนกับผู้ได้รับการลงทุน ซ่ึงรวมไปถึงการประเมินเง่ือนไขและสถานการณ์ต่างๆ ของ

เคร่ืองมือ เช่นเดียวกับความคาดหวังของผู้ลงทุน แรงจูงใจและเหตุผลในการตกลงเกี่ยวกับ

เง่ือนไขและสถานการณ์ดังกล่าว 

ข49 ถ้าผู้ลงทุนมีสิทธิในการออกเสียง หรือสิทธิในการตัดสินใจอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ได้รับ 

การลงทุน ผู้ลงทุนประเมินว่าสิทธิเหล่าน้ันเมื่อพิจารณาประกอบกับสิทธิในการออกเสียงที่ 

เป็นไปได้แล้วทาํให้ผู้ลงทุนมีอาํนาจหรือไม่ 

ข50 สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่มีความสาํคัญเพียงอย่างเดียว หรือเมื่อพิจารณาประกอบกับ

สิทธิอื่นทําให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องได้ เช่น  

ในกรณีที่เป็นไปได้ เมื่อผู้ลงทุนถือร้อยละ 40 ของสทิธใินการออกเสยีงของผู้ได้รับการลงทุนและ

ถือสิทธิที่ มีความสําคัญ ซ่ึงเกิดจากการถือสิทธิเลือกในการได้มาอีกร้อยละ 20 ของสิทธิ 

ในการออกเสยีงซ่ึงสอดคล้องกบัย่อหน้าที่ ข23 

 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่9 

ผู้ลงทุน ก ถือร้อยละ 70 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุน ข ถือร้อยละ 30 

ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน รวมทั้งมีสิทธเิลือกในการได้มาซ่ึงสิทธิออกเสียง

กึ่งหน่ึงของผู้ลงทุน ก  สิทธิเลือกสามารถใช้สิทธิได้ในสองปีถัดไปในราคาคงที่ ซ่ึงเป็นภาวะ 

ไม่สมควรใช้สิทธิอย่างย่ิง (deeply out of the money) (และถูกคาดหวังว่าจะไม่มีการใช้สิทธิ

เลือกในช่วงระยะเวลาสองปีถัดไป) ผู้ลงทุน ก ได้ใช้สิทธิออกเสียงและสั่งการกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการลงทุนอย่างเชิงรุก (actively) ในกรณีน้ีผู้ลงทุน ก มีแนวโน้มที่จะเข้า

เง่ือนไขเป็นผู้มีอาํนาจเน่ืองจากปรากฎว่าผู้ลงทุน ก มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุน ข มีสิทธิเลือกปัจจุบันที่จะซ้ือสิทธิออกเสียงเพ่ิมเติมได้ 
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ตวัอย่างการน ามาใช ้

(ซ่ึงถ้ามีการใช้สิทธิจะทาํให้ผู้ลงทุน ข มีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ในผู้ได้รับการลงทุน) เง่ือนไข

และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัสทิธเิลือกเหล่าน้ันพิจารณาว่าไม่มีความสาํคัญ 
 

ตวัอย่างที ่10 

ผู้ลงทุน ก และผู้ลงทุนรายอื่นอีกสองราย แต่ละรายถือหน่ึงในสามส่วนของสิทธิออกเสียงของ 

ผู้ได้รับการลงทุน กิจกรรมทางธุรกิจของผู้ได้รับการลงทุนมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ลงทุน ก  

นอกเหนือจากการถือตราสารทุนแล้วผู้ลงทุน ก ยังถือตราสารหน้ีที่สามารถแปลงสภาพเป็น 

หุ้นสามัญของผู้ได้รับการลงทุน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงได้ด้วยราคาคงที่ซ่ึงเป็นภาวะไม่สมควร 

ใช้สิทธิ (out of the money) (แต่ไม่ถึงระดับภาวะไม่สมควรใช้สทิธิอย่างย่ิง (deeply out of the 

money)) ถ้ามีการแปลงสภาพตราสารหน้ี ผู้ลงทุน ก จะถือร้อยละ 60 ของสิทธิในการออกเสียง

ของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุน ก จะได้รับประโยชน์จากการผนึกกัน (synergy) ถ้ามีการแปลงสภาพ

ตราสารหน้ีเป็นหุ้นสามัญ ผู้ลงทุน ก มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน เน่ืองจากถือสทิธอิอกเสยีง

ของผู้ได้รับการลงทุนร่วมกับการมีสิทธิออกเสียงที่เป็นไปได้ที่สาํคัญทาํให้มีความสามารถใน

ปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

 

อ านาจเมื่อการออกเสียงหรือสิทธิที่คลา้ยคลึงกันไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ผลตอบแทนของผูไ้ดร้บัการลงทุน 

 

ข51 ในการประเมินวัตถุประสงค์หรือการออกแบบของผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข8)  

ผู้ลงทุนต้องพิจารณาความเกี่ยวข้องและการตัดสินใจ ณ จุดที่มีการเร่ิมต้ังกิจการของผู้ได้รับ               

การลงทุนเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบและประเมินว่าข้อตกลงของรายการและลักษณะของ

ความเกี่ยวข้องที่ให้สิทธิเพียงพอแก่ผู้ลงทุนทําให้มีอํานาจหรือไม่ การมีความเกี่ยวข้องใน         

การออกแบบผู้ได้รับการลงทุนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอทาํให้มีการควบคุม อย่างไรกต็าม    

ความเกี่ยวข้องในการออกแบบอาจจะเป็นข้อบ่งช้ีว่าผู้ลงทุนมีโอกาสในการได้รับสิทธทิี่เพียงพอที่

ทาํให้มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน  

ข52 นอกจากน้ัน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาข้อตกลงตามสัญญา เช่น สิทธิซ้ือ (call rights) สิทธิขาย  

(put rights) และสิทธิในการชาํระบัญชี ที่มีการกาํหนด ณ จุดที่มีการเร่ิมต้ังกิจการของผู้ได้รับ 

การลงทุนเมื่อข้อตกลงตามสัญญาเหล่านี้ เป็นกิจกรรมซ่ึงเกี่ยวข้องอย่างมากกับผู้ได้รับการลงทุน 

กจิกรรมเหล่านี้ โดยเน้ือหาถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของกจิกรรมโดยรวมของผู้ได้รับการลงทุน ถึงแม้ว่า

อาจอยู่นอกกรอบตามกฎหมายของผู้ได้รับการลงทุน ดังน้ันสิทธิในการตัดสินใจที่มองเห็นได้

หรือไม่ก็ตาม ซ่ึงถูกแฝงอยู่ในข้อตกลงตามสัญญาซ่ึงเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ได้รับการลงทุน

จาํเป็นต้องมีการพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเม่ือมีการกาํหนดการมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับ

การลงทุน  
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ข53 สาํหรับผู้ได้รับการลงทุนบางราย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเกิดข้ึนเม่ือมีสถานการณ์เฉพาะน้ันหรือมี

เหตุการณ์เกิดขึ้ น ผู้ได้รับการลงทุนอาจจะมีการออกแบบเพ่ือว่าทิศทางของกิจกรรมและ

ผลตอบแทนมีการกาํหนดไว้ล่วงหน้านอกเสียจากว่าหรือจนกว่ามีสถานการณ์เฉพาะน้ันหรือมี

เหตุการณ์เกดิขึ้น ในกรณีน้ีการตัดสนิใจในกจิกรรมของผู้ได้รับการลงทุน ในสถานการณ์น้ันหรือ

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนและดังน้ันถือเป็นกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง สถานการณ์หรือเหตุการณ์ไม่จาํเป็นต้องเกดิขึ้นเพ่ือทาํให้ผู้ลงทุนซ่ึงมีความสามารถใน

การตัดสินใจจะถือว่ามีอาํนาจ ข้อเทจ็จริงที่ว่าสิทธิในการตัดสินใจขึ้ นอยู่กับสถานการณ์หรือ

เหตุการณ์ที่อาจจะเกดิขึ้นไม่ได้ทาํให้สทิธน้ัินเป็นเพียงสิทธเิพ่ือการคุ้มครอง 

 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่11 

กจิกรรมทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวของผู้ได้รับการลงทุน ที่ระบุไว้ในเอกสารจัดต้ังคือการซ้ือลูกหน้ี

และการให้บริการรายวันสําหรับผู้ลงทุน การให้บริการรายวันรวมถึงการเก็บหน้ีเงินต้นและ

ดอกเบ้ียเมื่อครบกาํหนดชาํระ เมื่อลูกหน้ีผิดนัดชาํระเงิน ผู้ได้รับการลงทุนจะขายคืนลูกหน้ีให้กับ

ผู้ลงทุนตามที่ตกลงกันในสิทธิในการขายคืน (put agreement) ระหว่างผู้ลงทุนและผู้ได้รับ 

การลงทุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวคือการจัดการลูกหน้ีที่ผิดนัดชาํระเงิน เน่ืองจากเป็น

กิจกรรมอย่างเดียวที่ มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน  

การจัดการลูกหน้ีก่อนที่จะผิดนัดการชําระเงินน้ันไม่ใช่กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากไม่ต้องใช้ 

การตัดสินใจที่สาํคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน 

กิจกรรมที่เกิดข้ึนก่อนการผิดนัดชาํระเงินน้ันมีการกาํหนดไว้ล่วงหน้าและเป็นเพียงการเรียกเกบ็

กระแสเงินสดเมื่อครบกาํหนดชาํระและเพ่ือส่งต่อไปยังผู้ลงทุนเทา่น้ัน ดังน้ัน สิทธิของผู้ลงทุนที่จะ

จัดการกับสินทรัพย์เมื่อมีการผิดนัดชาํระหน้ีต้องนาํมาพิจารณาในการประเมินกิจกรรมทั้งหมด

ของผู้ได้รับการลงทุนที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน  

ในตัวอย่างน้ีการออกแบบของผู้ได้รับการลงทุนทาํให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจในการตัดสนิใจใน

กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนเฉพาะในเวลาที่จาํเป็นต้องใช้อาํนาจ 

ในการตัดสินใจเท่าน้ัน เง่ือนไขของข้อตกลงสิทธิในการขายคืนน้ันเป็นส่วนหน่ึงของรายการ

โดยรวมและการจัดตั้งกิจการของผู้ได้รับการลงทุน ดังน้ัน เง่ือนไขของข้อตกลงสิทธิในการขายคืน

และเอกสารจัดตั้งของผู้ได้รับการลงทุนนาํไปสู่ข้อสรุปว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะเป็นเจ้าของของลูกหน้ีเฉพาะเวลาที่ผิดนัดชาํระหน้ีและมีการจัดการลูกหน้ีที่

ผิดนัดชาํระหน้ีนอกกรอบตามกฎหมายของผู้ได้รับการลงทุน 
 

ตวัอย่างที ่12  

สินทรัพย์เพียงอย่างเดียวของผู้ได้รับการลงทุนคือ ลูกหน้ี เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และ 

การออกแบบผู้ได้รับการลงทุนมีการกาํหนดว่ากจิกรรมที่เกี่ยวข้องคือการจัดการกบัลูกหน้ีเม่ือมี

การผิดนัดชาํระหน้ี ผู้ที่มีความสามารถในการจัดการลูกหน้ีเม่ือการผิดนัดชาํระหน้ีมีอาํนาจเหนือ

ผู้ได้รับการลงทุน โดยไม่คาํนึงถึงว่าผู้กู้ยืมมีการผิดนัดชาํระหน้ีหรือไม่ 
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ข54  ผู้ลงทุนอาจจะมีภาระผูกพันอย่างชัดเจนหรือโดยนัยเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ได้รับการลงทุนดาํเนินงาน

ไปตามที่มีการออกแบบไว้ ภาระผูกพันดังกล่าวอาจเพ่ิมฐานะเปิดของผู้ลงทุนต่อความผันแปร

ของผลตอบแทน และดังน้ันสร้างแรงจูงใจให้ผู้ลงทุนได้มาซ่ึงสิทธิที่เพียงพอเพ่ือทาํให้มีอาํนาจ 

ดังน้ัน ภาระผูกพันให้แน่ใจว่าผู้ได้รับการลงทุนดาํเนินงานไปตามที่มีการออกแบบไว้อาจบ่งช้ีถึง

อาํนาจของผู้ลงทุน แต่ภาระผูกพันดังกล่าวเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้อาํนาจผู้ลงทุนหรือป้องกัน

ผู้อื่นจากการมีอาํนาจ 

 

ฐานะเปิดต่อหรือสิทธิในผลตอบแทนทีผ่นัแปรจากผูไ้ดร้บัการลงทุน 

 

ข55  ในการประเมินว่าผู้ลงทุนมีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ให้ผู้ลงทุนกาํหนดว่าผู้ลงทุนมี

ฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าไปความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ 

การลงทุนหรือไม่ 

ข56 ผลตอบแทนที่ผันแปรคือผลตอบแทนที่ ไม่เป็นจํานวนคงที่  และมีโอกาสที่จะเปล่ียนแปลง 

ขึ้ นอยู่กับผลการดําเนินงานของผู้ ได้ รับการลงทุน  ผลตอบแทนที่ ผั นแปรอาจจะเป็น 

ผลตอบแทนเชิงบวกเพียงอย่างเดียว ผลตอบแทนเชิงลบ หรือทั้งผลตอบแทนเชิงบวกและ

ผลตอบแทนเชิงลบ (ดูย่อหน้าที่ 15) ผู้ลงทุนประเมินว่าผลตอบแทนจากผู้ได้รับการลงทุนผัน

แปรหรือไม่และผันแปรอย่างใด โดยดูจากเน้ือหาไม่ว่ารูปแบบทางกฎหมายของผลตอบแทน 

จะเป็นเช่นใด เช่น ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีการจ่ายดอกเบ้ียคงที่ ดอกเบ้ียคงที่ถือเป็นผลตอบแทน 

ที่ผันแปรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี เน่ืองจากว่าดอกเบ้ียมีความเสี่ยงจาก 

การไม่ได้รับชาํระ และทาํให้ผู้ลงทุนมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ จาํนวน

ที่ผันแปร (คือ ผลตอบแทนมีความผันแปรอย่างไร) ข้ึนอยู่กับความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้  

ในทํานองคล้ายคลึงกันกับ ค่าธรรมเนียมคงที่ สําหรับการจัดการสินทรัพย์ของผู้ได้ รับ 

การลงทุน คือ ผลตอบแทนที่ผันแปร เน่ืองจากผู้ลงทุน มีฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงจาก 

ผลการดาํเนินงานของผู้ได้รับการลงทุน จํานวนที่ผันแปรขึ้ นอยู่กับความสามารถของผู้ได้รับ 

การลงทุนในการสร้างรายได้ให้พอเพียงเพ่ือจ่ายค่าธรรมเนียม 

ข57 ตัวอย่างของผลตอบแทน รวมถึง 

ข57.1 เงินปันผล หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิอื่นจากผู้ได้รับการลงทุน (เช่น ดอกเบ้ียจาก

ตราสารหน้ีซ่ึงออกโดยผู้ได้รับการลงทุน) และการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนของ

ผู้ลงทุนในผู้ได้รับการลงทุน 

ข57.2 ค่าตอบแทนในการจัดการสินทรัพย์ หรือหน้ีสินของผู้ได้รับการลงทุน ค่าธรรมเนียม 

และฐานะเปิดต่อผลขาดทุนจากการให้การสนับสนุนด้านเครดิตหรือความช่วยเหลือ

สภาพคล่อง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์และหน้ีสินของผู้ได้รับการลงทุนในกรณี

เลิกกิจการ ผลประโยชน์ทางภาษี และการเข้าถึงสภาพคล่องในอนาคตซ่ึงผู้ลงทุนได้รับ

จากความเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุน 
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ข57.3 ผลตอบแทนนอกเหนือจากที่ให้ผู้ถือส่วนได้เสียรายอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนอาจจะได้

ใช้สินทรัพย์ร่วมกับผู้ได้รับการลงทุน เช่น การรวมการดาํเนินงานเพ่ือได้รับประโยชน์

จากขนาด การลดต้นทุน การจัดหาผลิตภัณฑ์หายาก การเข้าถึงความรู้ที่มีกรรมสิทธิ์ 

หรือจํากัดการดําเนินงานหรือสินทรัพย์ ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินทรัพย์อื่นของ 

ผู้ลงทุน 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างอ านาจและผลตอบแทน 

 

อ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

ข58  เมื่อผู้ลงทุนซ่ึงมีสิทธิในการตัดสินใจ (ผู้ตัดสินใจ) ประเมินว่าตนควบคุมผู้ได้รับการลงทุน

หรือไม่ ต้องกาํหนดว่าผู้ลงทุนน้ันเป็นตัวการหรือตัวแทน ผู้ลงทุนต้องกาํหนดว่าอีกกิจการหน่ึง

ซ่ึงมีสิทธิในการตัดสนิใจน้ันทาํหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ลงทุนหรือไม่ อน่ึง ตัวแทนคือผู้ที่มีหน้าที่หลัก

ในการปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชน์ของอีกฝ่าย (ตัวการ) ดังน้ันตัวแทนไม่ ได้ควบคุม 

ผู้ได้ รับการลงทุนเมื่ อมีการใช้อํานาจในการตัดสินใจ (ดูย่อหน้าที่  17 และ 18) ดังน้ัน  

ในบางคร้ังอาํนาจของตัวการอาจจะถือโดยหรือใช้สิทธิผ่านตัวแทนเพ่ือประโยชน์ของตัวการ 

อย่างไรก็ดี  ผู้ตัดสินใจไม่ใช่ตัวแทนเพียงเพราะเหตุผลว่าอีกฝ่ายได้รับผลประโยชน์จาก 

การตัดสนิใจน้ัน 

ข59   ผู้ลงทุนอาจจะมอบหมายอาํนาจในการตัดสินใจให้กับตัวแทนในบางเร่ืองที่ระบุหรือกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการประเมินว่ามีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้องถือว่าสิทธิ

ในการตัดสินใจที่มอบหมายให้ตัวแทนเปรียบเสมือนมาจากผู้ลงทุนโดยตรง ในสถานการณ์ที่มี

ตัวการมากกว่าสองคน ตัวการแต่ละคนต้องประเมินว่าตนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ 

โดยพิจารณาตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข54 อน่ึงย่อหน้าที่ ข60 ถึง ข72 ให้แนวทาง 

ในการกาํหนดว่าผู้ตัดสนิใจนั้นเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวการ 

ข60  ผู้ตัดสินใจต้องพิจารณาความสมัพันธ์โดยรวมระหว่างตนและผู้ได้รับการลงทุน และกิจการอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน ในการกาํหนดว่าตนเป็นตัวแทนหรือไม่โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้

พิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวต่อไปน้ี 

ข60.1   ขอบเขตของอาํนาจในการตัดสนิใจเหนือผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข62 และ ข63) 

ข60.2   สทิธทิี่กจิการอื่นถือครอง (ดูย่อหน้าที่ ข64 ถึง ข67) 

ข60.3   ค่าตอบแทนที่มีสทิธไิด้รับตามสญัญาผลตอบแทน (ดูย่อหน้าที่ ข68 ถึง ข70) 

ข60.4 ฐานะเปิดของผู้ตัดสินใจต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้เสยีอื่นๆ ที่ถือใน

ผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข71และ ข72)  

ในการนาํมาใช้ให้นํา้หนักที่แตกต่างกนัในแต่ละปัจจัยข้างต้นขึ้นอยู่กับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์

เฉพาะ 

ข61 ในการกาํหนดว่าผู้ตัดสินใจเป็นตัวแทนหรือไม่ ต้องมีการประเมินปัจจัยทั้งหมดตามที่กล่าว 

ในย่อหน้าที่ ข60 ยกเว้นในกรณีที่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายเดียวถือสิทธิที่มีความสาํคัญในการถอดถอน 
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ผู้ตัดสินใจ (สิทธิในการถอดถอน) และสามารถถอดถอนผู้ตัดสินใจได้อย่างไม่มีเง่ือนไข  

(ดูย่อหน้าที่ ข65) 

 

ขอบเขตของอ านาจในการตดัสินใจ 

 

ข62   ขอบเขตของอาํนาจในการตัดสนิใจประเมินโดยพิจารณาจาก 

ข62.1   กจิกรรมที่อนุญาตให้ทาํได้ตามสญัญาในการตัดสนิใจและตามที่กฎหมายระบุไว้ และ 

ข62.2   ผู้ตัดสนิใจสามารถใช้ดุลยพินิจเมื่อต้องตัดสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมเหล่าน้ัน 

ข63 ผู้ตัดสินใจต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบของผู้ได้รับการลงทุน ความเสี่ยงที่มี 

การออกแบบเพ่ือให้ผู้ได้รับการลงทุนมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีการออกแบบให้

ส่งผ่านไปยังกิจการที่ มีความเกี่ยวข้อง และระดับของความเกี่ยวข้องกันของผู้ตัดสินใจ 

ในการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ตัดสนิใจมีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสาํคัญใน

การออกแบบผู้ได้รับการลงทุน (รวมถึงการกําหนดขอบเขตของอํานาจในการตัดสินใจ)        

ความเกี่ยวข้องดังกล่าวอาจบ่งช้ีว่าผู้ตัดสนิใจมีโอกาสและแรงจูงใจให้ได้มาซ่ึงสทิธทิี่ส่งผลทาํให้มี

ความสามารถในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

สิทธิทีกิ่จการอื่นถือครอง  

 

ข64  สิทธิที่มีความสาํคัญที่กิจการอื่นถือครองอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ตัดสินใจใน 

การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการลงทุน สิทธิในการถอดถอนที่สาํคัญหรือสิทธิอื่นๆ 

อาจบ่งช้ีว่าว่าผู้ตัดสนิใจน้ันเป็นตัวแทน 

ข65 เมื่ อฝ่ายหน่ึงฝ่ายเดียวถือสิทธิในการถอดถอนที่สําคัญและสามารถถอดถอนผู้ตัดสินใจ 

ได้อย่างไม่มีเง่ือนไข กรณีน้ีเพียงอย่างเดียวเพียงพอที่สรุปได้ว่าผู้ตัดสินใจเป็นตัวแทน หากมี

มากกว่าหน่ึงฝ่ายถือสิทธิดังกล่าว (และไม่มีฝ่ายใดสามารถถอดถอนผู้ตัดสินใจได้หากไม่ได้รับ

ความเหน็ชอบจากอีกฝ่ายหน่ึง) สิทธิเหล่าน้ันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสรุปในการกาํหนดว่า 

ผู้ตัดสินใจกระทาํการแทนและเพ่ือประโยชน์ของฝ่ายอื่น นอกจากน้ี ย่ิงต้องใช้จาํนวนหลายฝ่าย

ในการตกลงร่วมกนัในการใช้สิทธิถอดถอนผู้ตัดสินใจและขนาดของส่วนได้เสยีทางเศรษฐกิจอื่น

ของผู้ตัดสินใจและความผันแปรที่ เกี่ยวข้องสาํหรับส่วนได้เสียน้ัน (เช่น ค่าตอบแทน และ 

ส่วนได้เสยีอื่นๆ) ย่ิงมีมาก นํา้หนักที่ให้กบัปัจจัยน้ีย่ิงต้องน้อยลง 

ข66 สิทธิที่มีความสาํคัญที่กิจการอื่นถือครองซ่ึงจํากัดการใช้ดุลยพินิจของผู้ตัดสินใจ ต้องนํามา

พิจารณาในลักษณะคล้ายคลึงกันกับสิทธิในการถอดถอนในการประเมินว่าผู้ตัดสินใจเป็น 

ตัวแทนหรือไม่ เช่น ผู้ตัดสินใจต้องได้รับความเห็นชอบจากกิจการอื่นที่มีจํานวนน้อยรายใน 

การดําเนินการ โดยทั่วไปแล้วผู้ตัดสินใจดังกล่าวน้ันคือตัวแทน (ดูย่อหน้าที่ ข22 ถึง ข25 

สาํหรับแนวทางเพ่ิมเติมเร่ืองสทิธแิละการพิจารณาว่าสทิธน้ัินมีความสาํคัญหรือไม่) 
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ข67 การพิจารณาสิทธิที่กิจการอื่นถือครองต้องรวมการประเมินถึงสิทธิอื่นใดที่คณะกรรมการ  

(หรือหน่วยกาํกับดูแลกิจการอื่น) ของผู้ได้รับการลงทุนสามารถใช้สิทธิ และผลกระทบที่มีต่อ

อาํนาจในการตัดสนิใจ (ดูย่อหน้าที่ ข23.2) 

 

ค่าตอบแทน  

 

ข68 ย่ิงขนาดของค่าตอบแทนและความผันแปรที่เกี่ยวข้องของผู้ตัดสินใจมีมาก เมื่อเปรียบเทยีบกับ

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากกิจกรรมของผู้ได้รับการลงทุน ย่ิงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ตัดสินใจน้ันคือ

ตัวการ 

ข69 ในการกําหนดว่าผู้ตัดสินใจน้ันคือตัวการหรือตัวแทน ผู้ตัดสินใจต้องพิจารณาว่ามีเง่ือนไข

ดังต่อไปนี้หรือไม่ 

ข69.1    ค่าตอบแทนของผู้ตัดสนิใจเทยีบกนัได้กบังานที่ทาํ 

ข69.2 สัญญาค่าตอบแทนรวมเง่ือนไข สถานการณ์ หรือจํานวนเงิน ซ่ึงโดยปกติมีอยู่ใน

ข้อตกลงบริการที่คล้ายคลึงกันและระดับของความชํานาญซ่ึงมีการต่อรองกันได้ 

อย่างเป็นอสิระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั 

ข70 ผู้ตัดสินใจไม่สามารถเป็นตัวแทนยกเว้นตามเง่ือนไขที่กาํหนดในย่อหน้าที่ ข69.1 และ ข69.2 

อย่างไรกต็าม หากเข้าสถานการณ์เหล่าน้ันเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าผู้ตัดสินใจ

เป็นตัวแทน 

 

ฐานะเปิดต่อความผนัแปรของผลตอบแทนจากส่วนไดเ้สียอื่นๆ 

 

ข71 ผู้ตัดสินใจที่ถือส่วนได้เสียในผู้ได้รับการลงทุน (เช่น เงินลงทุนในผู้ได้รับการลงทุน หรือการให้ 

การประกนัผลการดาํเนินการของผู้ได้รับการลงทุน) ต้องพิจารณาฐานะเปิดต่อความผันแปรของ

ผลตอบแทนจากส่วนได้เสียอื่นๆ ในการประเมินว่าเป็นตัวแทนหรือไม่ การมีส่วนได้เสียอื่นๆ  

ในผู้ได้รับการลงทุนบ่งช้ีว่าผู้ตัดสนิใจอาจจะเป็นตัวการ 

ข72 ในการประเมินฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้เสียอื่นของผู้ได้รับ 

การลงทุน ผู้ตัดสนิใจต้องพิจารณาดังต่อไปนี้  

ข72.1 ย่ิงขนาดของส่วนได้เสียทางเศรษฐกิจ และผลตอบแทนที่ผันแปรที่เกี่ยวข้องย่ิงมาก

เท่าไร เมื่ อพิจารณาจากผลตอบแทนและส่วนได้เสียอื่นรวมกัน ย่ิงเป็นไปได้ว่า 

ผู้ตัดสนิใจนั้นคือตัวการ 

ข72.2 ผู้ตัดสินใจมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนแตกต่างจากผู้ลงทุนอื่นๆ

หรือไม่ และหากใช่สิ่งน้ีอาจมีอทิธพิลต่อการกระทาํของตนหรือไม่ เช่น อาจเป็นกรณีที่

ผู้ตัดสินใจถือส่วนได้เสียลาํดับรองในผู้ได้รับการลงทุน หรือจัดให้มีการเพ่ิมคุณภาพ

ด้านเครดิต (credit enhancement) แบบอื่นๆ ให้แก่ผู้ได้รับการลงทุน 

         ผู้ตัดสินใจต้องประเมินฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนของตนเมื่ อเทียบกับ               

ความผันแปรทั้งหมดของผู้ได้รับการลงทุน โดยประเมินบนเกณฑ์ของผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
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ได้รับจากกิจกรรมของผู้ได้รับการลงทุน แต่ต้องไม่ละเลยฐานะเปิดสูงสุดต่อความผันแปรของ

ผลตอบแทนของผู้ตัดสนิใจจากผู้ได้รับการลงทุนผ่านการถือครองส่วนอื่นๆ ของผู้ตัดสนิใจด้วย 

 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่13 

ผู้ตัดสินใจ (ผู้จัดการกองทุน) จัดตั้ ง ทําการตลาด และจัดการกองทุนที่ ซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์ตามที่ระบุเกี่ยวกับการลงทุนตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น กองทุนน้ีขายให้แก่ผู้

ลงทุนเป็นการลงทุนในกลุ่มการลงทุนที่หลากหลายในตราสารทุนของกิจการที่ซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์ ภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ (defined parameters) ผู้จัดการกองทุนมีการใช้ดุลยพินิจใน

การพิจารณาเลือกว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ใด ผู้จัดการกองทุนลงทุนร้อยละ 10 ในกองทุน และ

ได้รับค่าธรรมเนียมเท่ากับร้อยละ 1 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนตามอัตราตลาด 

ค่าธรรมเนียมเทยีบเท่ากับการบริการที่ให้ ผู้จัดการกองทุนไม่มีข้อผูกพันต่อผลขาดทุนที่เกินกว่า

เงินลงทุนร้อยละ 10 กองทุนไม่จําเป็นต้องมีและไม่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการอิสระ  

ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิที่มีความสาํคัญที่มีผลกระทบต่ออาํนาจในการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน  

แต่สามารถไถ่ถอนส่วนได้เสยีภายใต้ข้อจาํกดัที่กองทุนกาํหนดไว้ได้ 

แม้การดําเนินการจะเป็นไปตามขอบเขตการลงทุนที่ก ําหนดในตราสารการลงทุนและ 

ข้อกาํหนดอื่นๆ ผู้จัดการกองทุนมีสิทธิในการตัดสินใจที่ทาํให้มีความสามารถปัจจุบันในการสั่งการ

กจิกรรมที่เกี่ยวข้องของกองทุนได้ ผู้ลงทุนไม่ได้ถือสทิธทิี่มีความสาํคัญซ่ึงส่งผลกระทบต่ออาํนาจ

ในการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนได้รับค่าธรรมเนียมตามอัตราตลาดและ

เทียบเท่ากับการบ ริการที่ ให้และได้ลงทุนตามสัด ส่วนของกองทุน  ค่าตอบแทนและ 

เงินลงทุนทาํให้ผู้จัดการกองทุนมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของ

กองทุน โดยมิได้เป็นฐานะเปิดที่มีนัยสาํคัญที่จะบ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนนั้นคือตัวการ 

ในตัวอย่างดังกล่าว พิจารณาจากการที่ ผู้ จัดการกองทุนมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของ

ผลตอบแทนจากกองทุนร่วมกับอาํนาจในการตัดสินใจภายในขอบเขตที่จํากัดบ่งช้ีว่าผู้จัดการ

กองทุนนั้นคือตัวแทน ดังน้ัน จึงสรุปว่าผู้จัดการกองทุนไม่ได้ควบคุมกองทุน 

ตวัอย่างที ่14 

ผู้ตัดสินใจจัดตั้ง ทาํการตลาด และจัดการกองทุนที่ให้โอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุนจาํนวนหน่ึง  

ผู้ตัดสินใจ (ผู้จัดการกองทุน) ต้องตัดสินใจเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดสาํหรับผู้ลงทุนทั้งหมด 

และปฏิบัติตามสัญญาการกาํกับดูแลกองทุน อย่างไรกด็ี ผู้จัดการกองทุนมีความสามารถใช้ 

ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างกว้างขวาง ผู้จัดการกองทุนได้รับค่าธรรมเนียมการบริการ

เท่ากับอัตราตลาดร้อยละ 1 ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ และร้อยละ 20 ของกาํไรทั้งหมด

หากสามารถทาํผลกาํไรตามที่กาํหนดไว้ ค่าธรรมเนียมเทยีบเทา่กบัการบริการที่ให้ 
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แม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะต้องตัดสินใจเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนทั้งหมด แต่ผู้จัดการ

กองทุนมีอาํนาจในการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง (extensive) ในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ของกองทุน ผู้จัดการกองทุนได้รับค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมตามผลงานซ่ึงเทียบเท่า

กับการบริการที่ให้ นอกจากน้ี ค่าตอบแทนทาํให้ส่วนได้เสียของผู้จัดการกองทุนมีจุดมุ่งหมาย

เดียวกับผู้ลงทุนคนอื่นๆ ในการเพ่ิมมูลค่าของกองทุน โดยมิได้สร้างฐานะเปิดต่อความผันแปร

ของผลตอบแทนจากกิจกรรมของกองทุนที่มีนัยสาํคัญซ่ึงจะบ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนเป็นตัวการ

หากพิจารณาค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว  

รูปแบบข้อเทจ็จริงข้างต้นและการวิเคราะห์ได้นํามาใช้กับตัวอย่าง 14ก ถึง 14ค ตามที่อธิบาย

ข้างล่างน้ี แต่ละตัวอย่างจะนาํมาพิจารณาโดยแยกจากกนั 

 

ตวัอย่างที ่14ก 

ผู้จัดการกองทุนมีเงินลงทุนร้อยละ 2 ในกองทุนที่ทาํให้ส่วนได้เสียของตนมีจุดมุ่งหมายเดียวกับ

ผู้ลงทุนคนอื่น ผู้จัดการกองทุนไม่มีภาระผูกพันในผลขาดทุนที่มากกว่าร้อยละ 2 ซ่ึงเป็น 

เงินลงทุนในกองทุน ผู้ลงทุนสามารถถอดถอนผู้จัดการกองทุนโดยการออกเสียงข้างมาก  

แต่สามารถทาํได้ในกรณีที่ผิดสญัญาเทา่น้ัน 

เงินลงทุนร้อยละ 2 ของผู้จัดการกองทุนทาํให้ฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจาก

กิจกรรมของกองทุนเพ่ิมขึ้น โดยมิได้สร้างฐานะเปิดที่มีนัยสาํคัญที่จะบ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนคือ

ตัวการ สิทธิที่ผู้ลงทุนอื่นจะถอดถอนผู้จัดการกองทุนถือเป็นสิทธิเพ่ือการคุ้มครอง เน่ืองจากจะ

สามารถใช้สทิธไิด้กต่็อเมื่อมีการผิดสัญญาเทา่น้ัน ในตัวอย่างน้ี ถึงแม้ผู้จัดการกองทุนจะมีอาํนาจ

ในการตัดสินใจอย่างกว้างขวางและมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจาก 

ส่วนได้เสียการลงทุนและค่าตอบแทน แต่ฐานะเปิดต่อของผู้จัดการกองทุนบ่งช้ีว่าผู้จัดการ

กองทุนเป็นตัวแทน ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าผู้จัดการกองทุนมิได้ควบคุมกองทุน 

 

ตวัอย่างที ่14ข 

ผู้จัดการกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนอย่างเป็นสาระสาํคัญมากในกองทุน แต่ไม่ได้มีข้อผูกพันต่อ

ผลขาดทุนในส่วนที่เกินกว่าเงินลงทุน ผู้ลงทุนสามารถถอดถอนผู้จัดการกองทุนได้โดยการ 

ออกเสยีงข้างมาก แต่สามารถทาํได้ในกรณีที่ผิดสญัญาเทา่น้ัน 

ในตัวอย่างน้ี สิทธิของผู้ลงทุนอื่นจะถอดถอนผู้จัดการกองทุนถือเป็นสิทธิเพ่ือการคุ้มครอง

เน่ืองจากจะสามารถกระทาํได้กต่็อเมื่อมีการผิดสัญญาเท่าน้ัน แม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะได้รับ

ค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมตามผลงานซ่ึงเทียบเท่ากับการบริการที่ให้เงินลงทุนที่

ผู้จัดการกองทุนลงทุนรวมกับค่าตอบแทนอาจทาํให้ฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทน

จากกิจกรรมของกองทุนซ่ึงมีความมีนัยสาํคัญมากพอที่จะบ่งช้ีว่า ผู้จัดการกองทุนคือตัวการ  
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ย่ิงส่วนได้เสยีทางเศรษฐกิจ (พิจารณาค่าตอบแทนและส่วนได้เสยีอื่นรวมกนั) และความผันแปรที่

เกี่ยวข้องย่ิงมากเท่าไร ย่ิงช้ีเน้นว่าผู้จัดการกองทุนจะให้ความสําคัญกับส่วนได้เสียทางเศรษฐกิจ 

น้ีในการวิเคราะห์ และยิ่งเป็นไปได้ว่าผู้จัดการกองทุนนั้นคือตัวการ 

ตัวอย่างเช่น หลังการพิจารณาค่าตอบแทนและปัจจัยอื่น ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาว่า 

เงินลงทุนร้อยละ 20 เพียงพอที่จะสรุปได้ว่ามีการควบคุมกองทุน อย่างไรกต็าม ในสถานการณ์ที่

แตกต่าง (กล่าวคือ เมื่อค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นแตกต่างออกไป) การควบคุมอาจเกิดขึ้ นได้

เมื่อระดับการลงทุนนั้นแตกต่างไป 

 

ตวัอย่างที ่14ค 

ผู้จัดการกองทุนมีเงินลงทุนร้อยละ 20 ในกองทุน แต่ไม่มีภาระผูกพันในผลขาดทุนที่มากกว่า

ร้อยละ 20 ของเงินลงทุน กองทุนมีคณะกรรมการ ซ่ึงทุกคนเป็นกรรมการอสิระและแต่งตั้งโดยผู้

ลงทุนอื่น คณะกรรมการเลือกผู้จัดการกองทุนในแต่ละปี โดยถ้าหากคณะกรรมการไม่ต่อสัญญา

ผู้จัดการกองทุน งานบริการของผู้จัดการกองทุนสามารถดาํเนินการได้โดยผู้จัดการคนอื่นในธุรกิจ

ลักษณะเดียวกนั 

แม้ผู้จัดการกองทุนจะได้รับค่าตอบแทนจาํนวนเงินคงที่ตามผลงานซ่ึงเทยีบเทา่กบัการบริการที่ให้ 

แต่เงินลงทุนร้อยละ 20 ของผู้จัดการกองทุนรวมกับค่าตอบแทนทาํให้มีฐานะเปิดต่อความผันแปร

ของผลตอบแทนจากกิจกรรมของกองทุนซ่ึงมีความมีนัยสาํคัญที่บ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนน้ันคือ

ตัวการ อย่างไรกต็าม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่มีความสาํคัญในการถอดถอนผู้จัดการกองทุน คณะกรรมการ

กองทุนเป็นกลไกให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนสามารถถอดถอนผู้จัดการกองทุนได้หากตัดสนิใจเช่นนั้น 

ในตัวอย่างน้ี ผู้จัดการกองทุนเน้นเร่ืองสิทธิที่มีความสาํคัญในการถอดถอนในการวิเคราะห์ 

ดังน้ัน ถึงแม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะมีอาํนาจในการตัดสินใจอย่างกว้างขวางและมีฐานะเปิดต่อ

ความผันแปรของผลตอบแทนของกองทุนจากค่าตอบแทนและเงินลงทุน แต่สทิธทิี่มีความสาํคัญ

ที่ถือโดยผู้ลงทุนอื่นบ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนน้ันเป็นตัวแทน ดังน้ัน ผู้จัดการกองทุนจึงมิได้ควบคุม

กองทุน 

 

ตวัอย่างที ่15 

ผู้ได้รับการลงทุนถูกก่อต้ังข้ึนเพ่ือซ้ือกลุ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงมีอัตราคงที่และมีสินทรัพย์

เป็นหลักประกัน (fixed rate asset - backed securities) โดยได้รับเงินทุนจากตราสารหน้ีอัตรา

คงที่และตราสารทุน ตราสารทุนมีการออกแบบเพ่ือคุ้มครองผู้ถือตราสารหน้ีจากผลขาดทุนแรก

และรับผลตอบแทนคงเหลือของผู้ได้รับการลงทุน รายการน้ีขายให้แก่ผู้ลงทุนในตราสารหน้ีเป็น

การลงทุนในกลุ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน โดยมีฐานะเปิดต่อความ

เสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกันซ่ึงอาจผิดนัดชาํระหน้ี และ

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบ้ียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกลุ่มการลงทุน ในการจัดตั้งตราสารทุนคิดเป็น
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ร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ ซ้ือ ผู้ตัดสินใจ (ผู้จัดการสินทรัพย์) จัดการกลุ่มการลงทุนใน

สินทรัพย์โดยตัดสินใจลงทุนภายใต้ขอบเขตที่ก ําหนดไว้ในหนังสือช้ีชวนของผู้ได้รับการลงทุน 

ผู้จัดการสินทรัพย์ได้รับค่าธรรมเนียมคงที่ตามอัตราตลาด (คือ ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์ที่จัดการ) 

และค่าธรรมเนียมตามผลงาน (คือ ร้อยละ 10 ของกําไร) หากกําไรของผู้ได้รับการลงทุนเกิน

เป้าหมายที่ระบุไว้ ค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับการบริการที่ให้ ผู้จัดการสินทรัพย์ถือตราสารทุน 

ร้อยละ 35 ในผู้ได้รับการลงทุน ร้อยละ 65 ที่เหลือของตราสารทุนและตราสารหน้ีทั้งหมดถือโดย 

ผู้ลงทุนซ่ึงเป็นบุคคลที่สามซ่ึงไม่มีความเกี่ยวข้องกนัจาํนวนมากซ่ึงกระจัดกระจาย ผู้จัดการสินทรัพย์

สามารถถูกถอดถอนโดยไม่ต้องมีสาเหตุจากการออกเสียงข้างมากของผู้ลงทุนอื่น 

ผู้จัดการสินทรัพย์ได้รับค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมตามผลงานซ่ึงเทยีบเท่ากับการบริการที่

ให้ ค่าตอบแทนทําให้ส่วนได้เสียของผู้จัดการสินทรัพย์มีจุดมุ่งหมายเดียวกับผู้ลงทุนอื่นใน 

การเพ่ิมมูลค่ากองทุน ผู้จัดการสินทรัพย์มีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรม

ของกองทุนเน่ืองจากผู้จัดการสนิทรัพย์ถือตราสารทุนร้อยละ 35 และจากค่าตอบแทน  

แม้ว่าจะดาํเนินการตามขอบเขตที่กาํหนดไว้ในหนังสือช้ีชวนของผู้ได้รับการลงทุน แต่ผู้จัดการ

สินทรัพย์มีความสามารถในปัจจุบันในการตัดสินใจลงทุนซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อ

ผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน สิทธิในการถอดถอนของผู้ลงทุนอื่นได้รับนํ้าหนักน้อยใน 

การวิเคราะห์กรณีน้ี เน่ืองจากสิทธิดังกล่าวถือโดยผู้ลงทุนซ่ึงมีจํานวนมากซ่ึงกระจัดกระจาย  

ในตัวอย่างน้ี ผู้จัดการสินทรัพย์เน้นฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนของกองทุนจาก

ส่วนได้เสียในตราสารทุนที่ตนมีซ่ึงถือเป็นรองตราสารหน้ี การถือตราสารทุนร้อยละ 35 ของตรา

สารทุนทาํให้ฐานะเปิดต่อผลขาดทุนและสิทธิในผลตอบแทนจากผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงทาํให้มี

นัยสําคัญในการบ่งช้ีได้ว่าผู้จัดการสินทรัพย์น้ันคือตัวการ ดังน้ัน ในที่ น้ีสามารถสรุปได้ว่า

ผู้จัดการสนิทรัพย์ควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

ตวัอย่างที ่16 

ผู้ตัดสินใจ (ผู้สนับสนุน) สนับสนุนบริษัทขายหลักทรัพย์ (a multi-seller conduit) โดยออก

ตราสารหน้ีระยะสั้นให้กับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลที่สามซ่ึงไม่มีความเกี่ยวข้องกัน รายการน้ีขาย

ให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการลงทุนในกลุ่มการลงทุนของสินทรัพย์ระยะกลางที่มีความน่าเช่ือถือสูง 

และมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่าเกี่ยวกับการผิดนัดชาํระของผู้ออกสินทรัพย์ในกลุ่ม

การลงทุน ผู้โอนหลายรายขายกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์ระยะกลางที่มีคุณภาพดีให้กับบริษัท

ขายหลักทรัพย์ ผู้โอนแต่ละรายให้บริการกลุ่มการลงทุนที่ขายให้กับบริษัทหลักทรัพย์และจัดการ

กับลูกหน้ีที่ผิดนัดชาํระหน้ีโดยได้รับค่าบริการตามราคาตลาด ผู้โอนให้การคุ้มครองสาํหรับผล

ขาดทุนแรกที่มีต่อผลขาดทุนด้านเครดิตของกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์โดยใช้หลักประกันเป็น

สินทรัพย์ที่โอนให้กับบริษัทขายหลักทรัพย์ ผู้สนับสนุนกาํหนดเง่ือนไขให้บริษัทขายหลักทรัพย์

และเป็นผู้จัดการดาํเนินการเพ่ือแลกกบัค่าบริการตามราคาตลาด ค่าธรรมเนียมเทยีบเทา่กับการ

บริการที่ให้ ผู้สนับสนุนอนุมัติผู้ขายให้สามารถขายแก่บริษัทขายหลักทรัพย์  อนุมัติการซ้ือ
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ตวัอย่างการน ามาใช ้

สินทรัพย์โดยบริษัทขายหลักทรัพย์ และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนของบริษัทขาย

หลักทรัพย์ โดยผู้สนับสนุนต้องดาํเนินงานเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสดุของผู้ลงทุนทั้งหมด 

ผู้สนับสนุนได้รับผลตอบแทนคงเหลือจากบริษัทขายหลักทรัพย์และจัดการเพ่ิมคุณภาพด้านเครดิต

และจัดหาสภาพคล่องให้กบับริษัทขายหลักทรัพย์ การเพ่ิมคุณภาพด้านเครดิตโดยผู้สนับสนุนทาํ

ให้ต้องรับภาระขาดทุนถึงร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทขายหลักทรัพย์ภายหลังจาก

ผู้โอนรับภาระขาดทุนแล้ว สภาพคล่องที่จัดหาจะไม่นาํมาใช้ล่วงหน้าสาํหรับสินทรัพย์ที่ผิดนัดชาํระ

หน้ี ผู้ลงทุนไม่มีสทิธทิี่มีความสาํคัญที่มีผลกระทบต่ออาํนาจในการตัดสนิใจของผู้สนับสนุน 

แม้ว่าผู้สนับสนุนจะได้รับค่าธรรมเนียมตามราคาตลาดซ่ึงเทียบเท่ากับการบริการที่ ให้ 

ผู้สนับสนุนยังมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของบริษัทขาย

หลักทรัพย ์ทั้งน้ีมาจากสทิธิในผลตอบแทนคงเหลือในบริษัทขายหลักทรัพย์และการเพ่ิมคุณภาพ

ด้านเครดิตและการจัดให้มีสภาพคล่อง (กล่าวคือ บริษัทขายหลักทรัพย์ได้รับความเสี่ยงจาก

สภาพคล่องในการใช้ตราสารหน้ีระยะสั้นเพ่ือการลงทุนในสินทรัพย์ระยะกลาง) แม้ว่าผู้โอนอาจ

มีสิทธิในการตัดสินใจที่ มีผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทขายหลักทรัพย์  

แต่ผู้สนับสนุนมีอาํนาจในการตัดสินใจอย่างกว้างขวางที่ให้ความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการ

กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญที่สุดต่อผลตอบแทนของบริษัทขายหลักทรัพย์ (คือ 

ผู้สนับสนุนกาํหนดเง่ือนไขของบริษัทขายหลักทรัพย์ มีสิทธิที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ 

(อนุมัติการซ้ือและอนุมัติผู้โอนสินทรัพย์) และจัดหาทุนให้กับบริษัทขายสินทรัพย์ (โดยที่ 

เงินลงทุนใหม่ต้องจัดให้มีอย่างสมํ่าเสมอ))  

สิทธิในผลตอบแทนคงเหลือของบริษัทขายหลักทรัพย์และการเพ่ิมคุณภาพด้านเครดิตและ  

การจัดหาสภาพคล่องทาํให้ผู้สนับสนุนได้รับความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของ

บริษัทขายหลักทรัพย์ซ่ึงแตกต่างออกไปจากผู้ลงทุนอื่น ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ผู้สนับสนุนน้ันเป็น

ตัวการ และผู้สนับสนุนควบคุมบริษัทขายหลักทรัพย์ ภาระผูกพันของผู้สนับสนุนที่ ต้อง

ดาํเนินการเพ่ือให้ได้ประโยชน์สงูสดุของผู้ลงทุนทั้งหมดมิได้ป้องกนัผู้สนับสนุนจากการเป็นตัวการ 

 

ความสมัพนัธก์บักิจการอื่น 

 

ข73 ในการประเมินการควบคุม ผู้ลงทุนต้องพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการอื่นและกิจการอื่น

เหล่าน้ันกระทาํการแทนผู้ลงทุนหรือไม่ (คือ กิจการอื่นเป็นตัวแทนโดยพฤตินัย (de facto 

agent)) ในการกาํหนดว่ากิจการอื่นเป็นตัวแทนโดยพฤตินัยหรือไม่ ไม่เพียงแต่พิจารณาลักษณะ

ของความสมัพันธแ์ต่ต้องดูลักษณะการที่กจิการเหล่าน้ันปฏบัิติต่อกนัและต่อผู้ลงทุน 

ข74 ความสมัพันธด์ังกล่าวไม่จาํเป็นต้องมีข้อตกลงตามสญัญา กจิการน้ันเป็นตัวแทนโดยพฤตินัยเมื่อ

ผู้ลงทุนหรือผู้ที่สั่งการกิจกรรมของผู้ลงทุนมีความสามารถในการสั่งการกิจการน้ันให้กระทาํการ

แทนผู้ลงทุน ในสถานการณ์เหล่าน้ีผู้ลงทุนต้องพิจารณาสิทธิในการตัดสินใจของตัวแทนโดย 
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พฤตินัย และฐานะเปิดทางอ้อมต่อ หรือสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรของผู้ลงทุนผ่านตัวแทน

โดยพฤตินัยรวมกบัสทิธขิองผู้ลงทุนในการประเมินเร่ืองการควบคุมในผู้ได้รับการลงทุน 

ข75 ตัวอย่างของกจิการอื่น ซ่ึงโดยลักษณะความสมัพันธอ์าจจะเป็นตัวแทนโดยพฤตินัยของผู้ลงทุน 

ข75.1 บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องของผู้ลงทุน 

ข75.2 กจิการที่ได้รับส่วนได้เสยีในผู้ได้รับการลงทุนหรือได้รับเงินกู้ยืมจากผู้ลงทุน 

ข75.3 กิจการที่ตกลงที่จะไม่ขาย โอน หรือก่อให้เกิดภาระสําหรับส่วนได้เสียในผู้ได้รับ 

การลงทุน หากไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ลงทุนก่อน (ยกเว้นในสถานการณ์ที่ผู้ลงทุน

หรือกิจการอื่นมีสิทธิที่จะให้การอนุมัติก่อนและสิทธิน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขที่ตกลง 

อย่างเตม็ใจของทั้งสองฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกนั) 

ข75.4 กิจการที่ไม่สามารถจัดหาทุนเพ่ือการดาํเนินงานหากไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

จากผู้ลงทุน 

ข75.5 ผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่ในการกาํกับดูแลหรือผู้บริหารสาํคัญเป็นบุคคล

เดียวกบัผู้ลงทุน 

ข75.6 กิจการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดกับผู้ลงทุน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ให้การบริการทางวิชาชีพและลูกค้ารายที่มีนัยสาํคัญ 

 

การควบคุมสินทรพัยที์ร่ะบุไว ้

 

ข76 ผู้ลงทุนต้องพิจารณาว่า ส่วนหน่ึงของผู้ได้รับการลงทุนมีการปฏิบัติเปรียบเสมือนกิจการที่แยก

ออกมาหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้นพิจารณาว่าตนได้ควบคุมกจิการที่เสมือนแยกออกมาหรือไม่ 

ข77   ผู้ลงทุนต้องถือว่าส่วนหน่ึงของผู้ได้รับการลงทุนเปรียบเสมือนกิจการที่แยกออกมา เมื่อเข้า

เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

สินทรัพย์ที่ระบุไว้ของผู้ได้รับการลงทุน (และการเพ่ิมคุณภาพด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง 

ถ้ามี) เป็นเพียงแหล่งเดียวที่สามารถนาํไปชาํระหน้ีสินที่ระบุได้ หรือเป็นส่วนได้เสียอื่น

ที่ระบุไว้ในผู้ได้รับการลงทุน กิจการอื่นนอกเหนือจากเจ้าหน้ีที่ระบุไม่มีสิทธิหรือภาระ

ผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ระบุไว้น้ัน หรือสิทธิในกระแสเงินสดคงเหลือจาก

สินทรัพย์น้ัน ในทางเน้ือหาผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้จะไม่มีส่วนใดที่ 

ผู้ได้รับการลงทุนสามารถนํามาใช้ได้  และไม่มีหน้ีสินใดของกิจการที่ เสมือนแยก

ออกมาจะมีการจ่ายชําระจากสินทรัพย์ของผู้ได้รับการลงทุนที่คงเหลืออยู่ ดังน้ัน 

ในทางเน้ือหา สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของทั้งหมดของผู้ได้รับการลงทุนที่

เสมือนหน่ึงแยกออกมาน้ันถูกสกัดแยกออกมาจากผู้ได้รับการลงทุน ส่วนของกจิการที่

เสมือนแยกออกมานั้นเรียกว่า Silo 

ข78 เมื่อครบตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ ข77 ผู้ลงทุนต้องระบุกิจกรรมที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อ

ผลตอบแทนของกิจการที่เสมือนแยกออกมา และกิจกรรมน้ันมีการสั่งการอย่างไรเพ่ือประเมินว่า

ตนมีอาํนาจเหนือส่วนน้ันของผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ เมื่อประเมินการควบคุมกิจการที่เสมือน
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แยกออกมา ผู้ลงทุนต้องพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีฐานะเปิดต่อหรือมีสทิธใินผลตอบแทนที่ผันแปรจาก

การเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการที่เสมือนแยกออกมาหรือไม่ และการมีความสามารถในการใช้ 

อาํนาจเหนือส่วนน้ันของผู้ได้รับการลงทุนเพ่ือให้ได้จาํนวนผลตอบแทนของผู้ลงทุนหรือไม่ 

ข79 หากผู้ลงทุนควบคุมกิจการที่เสมือนแยกออกมา ผู้ลงทุนต้องนาํส่วนหน่ึงของกิจการน้ันไปจัดทาํ 

งบการเงินรวม ในกรณีน้ี กิจการอื่นจะไม่รวมส่วนน้ันของผู้ได้รับการลงทุนเมื่อมีการประเมิน 

การควบคุมและไม่นาํมาจัดทาํงบการเงินรวม 

 

การประเมินอย่างต่อเนือ่ง 

 

ข80 ผู้ลงทุนต้องทบทวนว่าตนมีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ หากข้อเทจ็จริงหรือสถานการณ์

บ่งช้ีว่า มีการเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงในสาม

องค์ประกอบของการควบคุมตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 7 

ข81 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในลักษณะการใช้อาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน การเปล่ียนแปลงน้ันต้อง

นําไปสะท้อนในการที่ ผู้ลงทุนประเมินอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลง 

ในสิทธกิารตัดสนิใจสามารถหมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการสั่งการผ่านทางสิทธใิน

การออกเสียงอีกต่อไป แต่ผ่านข้อตกลงอื่นแทน เช่น สัญญาที่ทาํให้อีกฝ่ายหน่ึงหรือหลายฝ่ายมี

ความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข82 เหตุการณ์หน่ึงสามารถทาํให้ผู้ลงทุนได้รับหรือสูญเสียอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนแม้ว่า 

ผู้ลงทุนจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ัน เช่น ผู้ลงทุนสามารถได้รับอาํนาจเหนือผู้ได้รับ

การลงทุนเน่ืองจากสิทธิในการตัดสินใจที่ถือโดยบุคคลหน่ึงหรือหลายคนอื่นซ่ึงเดิมเคยป้องกัน 

ผู้ลงทุนจากการควบคุมผู้ได้รับการลงทุนน้ันได้สิ้นสดุลงแล้ว 

ข83 ผู้ลงทุนพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงที่กระทบต่อฐานะเปิดต่อหรือสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปร           

จากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน เช่น ผู้ลงทุนซ่ึงมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน

สามารถสูญเสียการควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างที่เคยได้รับ 

หรือไม่ได้มีฐานะเปิดต่อภาระผูกพัน เน่ืองจากผู้ลงทุนไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 7.2 

(เช่น หากสญัญาที่จะได้รับค่าธรรมเนียมตามผลงานถูกยกเลิก) 

ข84 ผู้ลงทุนต้องพิจารณาว่าในการประเมินว่าตนกระทาํเป็นตัวแทนหรือตัวการมีการเปล่ียนแปลงไป

หรือไม่ การเปล่ียนแปลงของความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างผู้ลงทุนและกิจการอื่นอีกหลายฝ่าย

สามารถหมายถึงผู้ลงทุนไม่ใช่ตัวแทนอีกต่อไป แม้ว่าก่อนหน้านี้ จะเคยเป็นตัวแทนกต็าม และใน

ทํานองกลับกันเช่นกัน เช่น หากเกิดการเปล่ียนแปลงในสิทธิของผู้ลงทุน หรือของกิจการอื่น 

หลายฝ่ายผู้ลงทุนต้องทบทวนสถานะของตนว่าเป็นตัวการหรือตัวแทน 

ข85 การประเมินการควบคุมของผู้ลงทุนเมื่อเร่ิมแรก หรือสถานะการเป็นตัวการหรือตัวแทนจะ 

ไม่เปล่ียนแปลงเพียงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในสภาพตลาด (เช่น การเปล่ียนแปลง 

ในผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุนที่ เกิดจากสภาพตลาด) นอกจากว่าการเปล่ียนแปลง 

ในสภาพตลาดทาํให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงในสามองค์ประกอบของ
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การควบคุมตามย่อหน้าที่ 7 เปล่ียนแปลงไปหรือการเปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์โดยรวม

ระหว่างตัวการและตัวแทน 

 

การก าหนดว่ากิจการเป็นกิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุนหรือไม่ 
 

ข85ก กจิการต้องพิจารณาถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ทั้งหมด ในการประเมินว่ากิจการเป็นกจิการที่

ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือไม่ ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และการออกแบบของกิจการ กิจการที่

มีองค์ประกอบทั้งสามของคาํนิยามของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนตามที่ได้กล่าวถึงใน            

ย่อหน้าที่ 27 ถือเป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน โดยย่อหน้าที่ ข85ข ถึง ข85ฐ ได้

อธบิายองค์ประกอบของคาํนิยามดังกล่าวในรายละเอยีดเพ่ิมเติม 

 

วตัถุประสงคท์างธุรกิจ 

 

ข85ข คาํนิยามของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนกาํหนดว่าวัตถุประสงค์ของกิจการต้องเป็น           

การลงทุนเพ่ือให้ได้มาเฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพ่ิมมูลค่าของทุน รายได้จากการลงทุน 

(เช่น เงินปันผล ดอกเบ้ีย หรือ รายได้ค่าเช่า) หรือทั้งสองกรณี เอกสารที่บ่งช้ีถึงวัตถุประสงค์ใน

การลงทุนของกิจการ มีตัวอย่างเช่น หนังสือช้ีชวนของกิจการ สิ่งพิมพ์ที่แจกจ่ายโดยกจิการ และ

เอกสารของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ซ่ึงเป็นเอกสารที่ มักให้หลักฐานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 

ในทางธุรกิจของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน หลักฐานอื่นอาจเป็นรูปแบบการนาํเสนอ

ตัวเองของกิจการต่อกิจการอื่น (เช่น ผู้ที่ มีโอกาสเป็นผู้ลงทุน หรือผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ได้รับ 

การลงทุน) ตัวอย่างเช่น กิจการอาจนําเสนอว่าธุรกิจของกิจการคือการลงทุนระยะกลาง 

(Medium-term investment) เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนจากการเพ่ิมมูลค่าเงินทุน ในทางตรงข้าม 

กิจการที่นําเสนอตนเองว่าเป็นผู้ลงทุนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือร่วมพัฒนา ผลิต หรือทาํการตลาด

ให้กับผลิตภัณฑ์  ร่วมกับ ผู้ได้รับการลงทุน  มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ ไม่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน ทั้งน้ี เน่ืองจากกิจการจะได้รับ

ผลตอบแทนจากกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมการผลิต หรือกิจกรรมการทาํการตลาดดังกล่าว 

รวมทั้งจากการลงทุนของกจิการ (ดูย่อหน้าที่ ข85ฌ) 

ข85ค กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนอาจจัดให้มีบริการเกี่ยวเน่ืองกับการลงทุน (เช่น บริการให้

คาํแนะนําในการลงทุน การบริหารเงินลงทุน บริการสนับสนุนและจัดการการลงทุน) ไม่ว่าจะ

เป็นโดยทางตรงหรือผ่านทางบริษัทย่อย ให้แก่บุคคลที่สามและผู้ลงทุนของกิจการ แม้ว่า

กจิกรรมเหล่านั้นจะมีความสาํคัญต่อกจิการ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบักิจการน้ันมีสถานะเข้าคาํนิยามของ

กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนอยู่ต่อไป 

ข85ง กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนอาจเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการลงทุนดังต่อไปน้ี 

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือผ่านทางบริษัทย่อย ถ้ากิจกรรมเหล่าน้ีทาํเพ่ือสร้างผลตอบแทนจาก 

การลงทุนให้สูงที่สุด (การเพ่ิมมูลค่าเงินทุน หรือรายได้จากการลงทุน) จากผู้ได้รับการลงทุน
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ของกิจการ และกิจการเหล่าน้ีไม่ได้เป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่สาํคัญที่แยกออกมา หรือเป็นแหล่ง

รายได้ที่สาํคัญที่แยกออกมาของกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

ข85ง.1 จัดให้มีบริการด้านการบริหารและให้คาํแนะนาํด้านกลยุทธแ์ก่ผู้ได้รับการลงทุน และ 

ข85ง.2 จัดให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ได้รับการลงทุน เช่น เงินกู้ ภาระผูกพันรายจ่าย 

ฝ่ายทุน หรือ การคํา้ประกนั 

ข85จ หากกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนมีบริษัทย่อยซ่ึงบริษัทย่อยดังกล่าวมิได้เป็นกิจการที่

ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน และมีวัตถุประสงค์หลักและกิจกรรมหลักในการให้บริการหรือมี

กิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการลงทุน ดังเช่น ที่อธิบายในย่อหน้าที่ ข85ค ถึง ข85ง แก่กิจการที่

ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนหรือกิจการอื่น กิจการต้องรวมบริษัทย่อยในการจัดทาํงบการเงินรวม

ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่  32 แต่หากบริษัทย่อยซ่ึงให้บริการหรือมีกิจกรรมที่ เกี่ยวเน่ืองกับ 

การลงทุน โดยบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนด้วย บริษัทใหญ่ที่เป็น

กจิการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องวัดมูลค่าบริษัทย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุนตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 31 

 

กลยุทธท์างออก 

 

ข85ฉ แผนการลงทุนของกิจการให้หลักฐานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกิจการ ลักษณะหน่ึง 

ทาํให้กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนแตกต่างจากกิจการอื่นคือการที่กิจการที่ดาํเนินธุรกิจ 

ด้านการลงทุนไม่ได้วางแผนที่จะถือเงินลงทุนไปอย่างไม่มีกาํหนด แต่จะถือในรอบระยะเวลา 

ที่จํากัด ทั้งน้ี เงินลงทุนในตราสารทุน และเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

มีความเป็นไปได้ที่จะถือไว้อย่างไม่มีกาํหนด ดังน้ัน กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องมี

กลยุทธ์ทางออกซ่ึงบันทึกเกี่ยวกับแผนการของกิจการในการขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่สนิทรัพย์ทางการเงินเกอืบจะทั้งหมดเพ่ือให้ได้กาํไรจากการเพ่ิมมูลค่า

เงินทุน กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนยังต้องมีกลยุทธ์ทางออกสําหรับตราสารหน้ีที่ มี 

ความเป็นไปได้ที่จะถือไปอย่างไม่มีกาํหนดด้วย ตัวอย่างเช่น ตราสารหน้ีที่ไม่มีวันครบกาํหนด 

(Perpetual debt investments) กิจการไม่จําเป็นต้องบันทึกกลยุทธ์ทางออกเฉพาะสําหรับ 

เงินลงทุนแต่ละรายการ แต่ต้องระบุกลยุทธ์ที่แตกต่างกันที่อาจเป็นไปได้สําหรับเงินลงทุน 

ต่างชนิดหรือต่างกลุ่มการลงทุนกัน ซ่ึงรวมถึงกรอบระยะเวลาที่เป็นไปได้จริงสาํหรับการออกจาก

การลงทุน ทั้งน้ีกระบวนการออกจากการลงทุน ซ่ึงนาํมาใช้เฉพาะในสถานการณ์การผิดสญัญา เช่น 

การละเมิดสัญญา หรือการผิดนัดจ่ายชาํระหน้ี ไม่ถือเป็นกลยุทธ์ทางออกตามวัตถุประสงค์ของ 

การประเมินน้ี 

ข85ช กลยุทธ์ทางออกสามารถแตกต่างกันไปตามประเภทของการลงทุน ในกรณีเงินลงทุนในตราสารทุน

ของภาคเอกชน ตัวอย่างของกลยุทธ์ทางออก จะรวมถึง การเสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณะ

เป็นคร้ังแรก การขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง การเสนอขายธุรกิจ การจ่ายคืนส่วนได้เสียใน 

ส่วนของเจ้าของในผู้ได้รับการลงทุน (ให้แก่ผู้ลงทุน) และ การขายสินทรัพย์ (ซ่ึงรวมถึงการขาย
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สินทรัพย์ของผู้ได้รับการลงทุนตามด้วยการเลิกกิจการของผู้ได้รับการลงทุน) ในกรณีเงินลงทุน

ในตราสารทุนที่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ ตัวอย่างของกลยุทธ์ทางออก รวมถึง การขาย 

เงินลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง หรือในตลาดสาธารณะ สาํหรับเงินลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ 

ตัวอย่างของกลยุทธ์ทางออก จะรวมถึง การขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านนายหน้าผู้ชํานาญการ 

ด้านการค้าอสงัหาริมทรัพย์หรือในตลาดเปิด 

ข85ซ กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนอาจมีการลงทุนในอีกกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนซ่ึง

ตั้งขึ้ นเพ่ือกิจการด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษี หรือเหตุผลในเชิงธุรกิจที่

คล้ายคลึง ในกรณีน้ี กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนไม่จาํเป็นต้องมีกลยุทธ์

ทางออกสําหรับการลงทุนดังกล่าว ถ้ากิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่ เป็นผู้ได้รับ 

การลงทุนมีกลยุทธท์างออกที่เหมาะสมสาํหรับการลงทุนของกจิการเองแล้ว 

 

รายไดจ้ากการลงทุน 

 

ข85ฌ กจิการถือว่าไม่ได้ลงทุนเพ่ือให้ได้มาเฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพ่ิมมูลค่าเงินทุน รายได้จาก

การลงทุน หรือทั้ งสองกรณี  ถ้ากิจการหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มกิจการซ่ึงกิจการเป็นสมาชิก 

(กล่าวคือ กลุ่มกิจการซ่ึงควบคุมโดยบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้าน 

การลงทุน) ได้มาหรือมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนของกิจการที่มิได้

มีไว้สาํหรับบริษัทอื่นที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุน ผลประโยชน์อื่นดังกล่าวรวมถึง 

ข85ฌ.1 การได้มา การใช้ การแลกเปล่ียน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ซ่ึงกระบวนการ 

สินทรัพย์หรือ เทคโนโลยีของผู้ได้รับการลงทุน กรณีดังกล่าวหมายความรวมถึงการที่

กิจการหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มกิจการมีสิทธิแบบไม่เท่าเทียม หรือแต่เพียงผู้เดียวใน 

การได้มาซ่ึงสินทรัพย์ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้ได้รับการลงทุน 

ตัวอย่างเช่น โดยการถือตราสารสิทธทิี่ให้สิทธิในการซ้ือสินทรัพย์จากผู้ได้รับการลงทุน

ถ้าการพัฒนาสนิทรัพย์น้ันเช่ือว่าจะสาํเรจ็ลุล่วง 

ข85ฌ.2 การร่วมการงาน (ตามคํานิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  11 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) หรือข้อตกลงอื่น

ระหว่างกจิการหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มกิจการกับผู้ได้รับการลงทุน เพ่ือพัฒนา ผลิต ทาํ

การตลาดหรือจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ  

ข85ฌ.3 การคํ้าประกันทางการเงินหรือสินทรัพย์ที่ ผู้ได้รับการลงทุนจัดหามาเพ่ือใช้เป็น

หลักประกันสําหรับสัญญาการกู้ยืมของกิจก าร หรือสมาชิกอื่ นในกลุ่มกิจการ  

(อย่างไรก็ตาม กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนยังคงสามารถนําเงินลงทุนใน 

ผู้ได้รับการลงทุนไปใช้เป็นหลักประกนัสาํหรับการกู้ยืมของกจิการเองได้) 

ข85ฌ.4 ตราสารสิทธิที่ถือโดยบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการซ่ึงให้สิทธิในการซ้ือ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในผู้ได้ รับการลงทุนของกิจการจากกิจการหรือ 

สมาชิกอื่นในกลุ่มกจิการ 
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ข85ฌ.5 ยกเว้นที่ได้กล่าวในย่อหน้าที่ ข85ญ รายการระหว่างกิจการหรือสมาชิกอื่นในกลุ่ม

กจิการ กบัผู้ได้รับการลงทุนซ่ึง 

(1) มีเง่ือนไขที่กิจการที่มิใช่กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการหรือสมาชิกอื่นใน

กลุ่มกจิการ หรือ ผู้ได้รับการลงทุนไม่มีสทิธไิด้รับ 

(2) ไม่ได้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม หรือ 

(3) ถือเป็นสดัส่วนที่สาํคัญของกิจกรรมทางธุรกจิของผู้ได้รับการลงทุน หรือของ

กจิการ ซ่ึงรวมถึงกจิกรรมทางธุรกจิของกลุ่มกจิการอื่น 

ข85ญ กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนอาจมีกลยุทธ์ที่จะลงทุนในผู้ได้รับการลงทุนมากกว่าหน่ึงราย

ในอุตสาหกรรม ตลาดหรือพ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์เดียวกนั เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการผนึกกนัของ

ธุรกจิ (Synergies) ซ่ึงเพ่ิมผลตอบแทนจากการเพ่ิมมูลค่าเงินทุน และรายได้จากการลงทุน ทั้งน้ี

แม้ว่าจะมีข้อกําหนดในย่อหน้าที่  ข85ฌ.5 กิจการไม่ถือว่าถูกตัดสิทธิจากการจัดประเภท             

เป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนเพียงเพราะเหตุผลว่าผู้ได้รับการลงทุนเหล่าน้ันมี 

รายการค้าระหว่างกนัและกนั 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

ข85ฎ องค์ประกอบที่สาํคัญของคํานิยามของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนคือกิจการวัดและ

ประเมินผลการดําเนินงานจากเงินลงทุนเกือบจะทั้งหมดด้วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม เน่ืองจาก 

การใช้มูลค่ายุติธรรมทาํให้ได้รับข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากกว่า อย่างเช่น  

การรวมบริษัทย่อยของกิจการเหล่าน้ันในการจัดทาํงบการเงินรวม หรือการใช้วิธีส่วนได้เสีย

สาํหรับส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า เพ่ือแสดงว่ากิจการเป็นไปตามองค์ประกอบ

น้ีของคาํนิยามของกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนจะ 

ข85ฎ.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมแก่ผู้ลงทุน และวัดมูลค่าเงินลงทุนเกอืบจะทั้งหมดด้วย

มูลค่ายุติธรรมในงบการเงินของกจิการเม่ือใดกต็ามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กาํหนดหรืออนุญาตให้ใช้มูลค่ายุติธรรม และ 

ข85ฎ.2 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมเป็นการภายในแก่ผู้บริหารสาํคัญของกิจการ  

(ตามคาํนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ซ่ึงเป็นผู้ใช้

มูลค่ายุติธรรมเป็นตัววัดที่สําคัญในการประเมินผลการดําเนินงานจากเงินลงทุน

เกอืบจะทั้งหมด และดาํเนินการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการลงทุน 

ข85ฏ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ข85ฎ.1 กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนจะ 

ข85ฏ.1 เลือกวิธีการทางบัญชีสาํหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม             

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อ      

การลงทนุ (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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ข85ฏ.2 เลือกใช้ข้อยกเว้นในการถือปฏบัิติตามวิธีส่วนได้เสียในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

สาํหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และ 

ข85ฏ.3 วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของกิจการด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อกําหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) 

ข85ฐ กจิการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนอาจมีสนิทรัพย์ที่มิใช่เงินลงทุน เช่น อสงัหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็น

สํานักงานใหญ่ และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง และอาจมีหน้ีสินทางการเงินด้วย องค์ประกอบ 

ด้านการวัดมูลค่ายุติธรรมตามคาํนิยามของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนตามที่กาํหนด 

ในย่อหน้าที่ 27.3 ให้ถือปฏิบัติกับเงินลงทุนของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน ดังน้ัน 

กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนไม่จาํเป็นต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่มิใช่เงินลงทุนของกิจการ

หรือหน้ีสนิของกจิการด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ลกัษณะปกติของกิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 

 

ข85ฑ ในการกาํหนดว่ากิจการเป็นไปตามคํานิยามของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือไม่ 

กิจการต้องพิจารณาว่ากิจการมีการแสดงถึงลักษณะปกติของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน

หรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ 28) การขาดหายไปของลักษณะปกติดังกล่าวข้อใดข้อหน่ึงหรือมากกว่า 

ไม่จาํเป็นที่จะทาํให้กิจการไม่เข้าเง่ือนไขที่จะได้รับการจัดประเภทเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้าน

การลงทุนแต่เป็นการบ่งช้ีว่าต้องใช้ดุลยพินิจเพ่ิมเติมในการกาํหนดว่ากิจการเป็นกจิการที่ดาํเนิน

ธุรกจิด้านการลงทุนหรือไม่ 

 

เงินลงทุนมากกว่าหนึง่แห่ง 

 

ข85ฒ โดยปกติ กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะถือครองเงินลงทุนที่หลากหลายเพ่ือกระจาย

ความเสี่ยงของกิจการ และเพ่ิมผลตอบเเทนให้สูงที่สุด กิจการอาจถือกลุ่มการลงทุนของ 

เงินลงทุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างเช่น การถือครองเงินลงทุนเพียงหน่ึงแห่งแต่เป็น

กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนซ่ึงถือครองเงินลงทุนที่หลากหลาย 

ข85ณ ในหลายกรณี กิจการอาจถือครองเงินลงทุนเพียงหน่ึงแห่ง อย่างไรกต็าม การถือครองเงินลงทุน

เพียงหน่ึงแห่งไม่จําเป็นที่จะทาํให้กิจการใดกิจการหน่ึงไม่เป็นไปตามคํานิยามของกิจการที่

ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน ตัวอย่างเช่น กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนอาจถือครองเงินลงทุน

เพียงหน่ึงแห่ง เมื่อกจิการ 

ข85ณ.1 อยู่ในช่วงเร่ิมต้นดาํเนินธุรกิจ และยังไม่ได้ระบุเงินลงทุนที่เหมาะสม จึงยังไม่ได้ปฏบัิติ

ตามแผนการลงทุนของกจิการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนที่หลากหลาย 

ข85ณ.2 ยังไม่ได้ลงทุนในเงินลงทุนอื่น เพ่ือทดแทนเงินลงทุนที่ได้จาํหน่ายออกไป 
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ข85ณ.3 ได้รับการจัดตั้งขึ้ นเพ่ือรวบรวมเงินทุนของผู้ลงทุน เพ่ือไปลงทุนในเงินลงทุนเพียง 

หน่ึงแห่ง ในกรณีที่ผู้ลงทุนแต่ละรายไม่สามารถได้มาซ่ึงเงินลงทุนแห่งน้ัน (เช่น เมื่อจาํนวน

เงินลงทุนข้ันตํ่าที่กาํหนดสูงเกินไปสาํหรับผู้ลงทุนแต่ละรายจะลงทุนได้) หรือ 

ข85ณ.4 อยู่ในกระบวนการเลิกกจิการ 

 

ผูล้งทุนมากกว่าหนึง่ราย 

 

ข85ด โดยปกติ กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะมีผู้ลงทุนที่หลากหลาย ซ่ึงรวบรวมเงินทุนของ 

ผู้ลงทุนเหล่าน้ันเพ่ือเข้าถึงบริการด้านการบริหารเงินลงทุน และโอกาสในการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุน

เหล่าน้ันอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเองโดยลาํพัง การมีผู้ลงทุนที่หลากหลายจะทาํให้มี

โอกาสน้อยลงที่กิจการหรือสมาชิกอื่นของกลุ่มกิจการซ่ึงกิจการเป็นสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน

นอกเหนือไปจากการเพ่ิมมูลค่าเงินทุน หรือรายได้จากการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข85ฌ) 

ข85ต ในอีกทางหน่ึง กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนอาจจัดต้ังโดยผู้ลงทุนรายหน่ึงหรือจัดตั้ง 

เพ่ือผู้ลงทุนรายหน่ึงที่ เป็นตัวแทนหรือที่สนับสนุนส่วนได้เสียของกลุ่มผู้ลงทุนขนาดใหญ่  

(เช่น กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญ กองทุนการลงทุนภาครัฐ หรือ กองทรัสต์ของครอบครัว) 

ข85ถ ในหลายกรณี กิจการอาจมีผู้ลงทุนเพียงหน่ึงรายเป็นการช่ัวคราว ตัวอย่างเช่น กิจการที่ดาํเนินธุรกิจ

ด้านการลงทุนอาจมีผู้ลงทุนเพียงหน่ึงรายเม่ือกจิการ 

ข85ถ.1 อยู่ในช่วงระยะเวลาออกเสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรก ซ่ึงยังไม่สิ้นสดุลง และกจิการอยู่

ในระหว่างดาํเนินการอย่างจริงจังเพ่ือระบุผู้ลงทุนที่เหมาะสม  

ข85ถ.2 ยังไม่สามารถระบุผู้ลงทุนที่เหมาะสมเพ่ือมาแทนส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่

ได้รับการไถ่ถอนไป หรือ 

ข85ถ.3 อยู่ในกระบวนการเลิกกจิการ 

 

ผูล้งทุนทีไ่ม่มีความเกีย่วขอ้งกนั 

 

ข85ท โดยปกติ กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนมีผู้ลงทุนที่หลากหลายซ่ึงมิใช่บุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน (ตามคาํนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เมื่อมีการประกาศใช้)) กับกิจการหรือสมาชิกอื่น

ในกลุ่มกิจการซ่ึงกิจการเป็นสมาชิก การมีผู้ลงทุนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันจะทาํให้มีโอกาส

น้อยลงที่กิจการหรือสมาชิกอื่นของกลุ่มกิจการซ่ึงกิจการเป็นสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน

นอกเหนือไปจากการเพ่ิมมูลค่าเงินทุน หรือรายได้จากการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข85ฌ) 

ข85ธ อย่างไรกต็าม กิจการอาจถือเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนแม้ว่าผู้ลงทุนของกิจการมี

ความเกี่ยวข้องกันกับกิจการ ตัวอย่างเช่น กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนอาจจัดต้ังกองทุน

คู่ขนานแยกต่างหากสาํหรับพนักงานของกิจการกลุ่มหน่ึง (เช่น ผู้บริหารสาํคัญ) หรือ สาํหรับ 

ผู้ลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกันอื่น ซ่ึงกองทุนดังกล่าวมีการลงทุนเหมือนกับการลงทุนของกองทุน
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เพ่ือการลงทุนหลักของกิจการ กองทุนคู่ขนานน้ีอาจถือเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน

แม้ว่าผู้ลงทุนทั้งหมดจะมีความเกี่ยวข้องกนั 

 

ส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ 

 

ข85น กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนโดยปกติมักเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก แต่ทั้งน้ีไม่ถือเป็น

ข้อกาํหนด ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนโดยปกติมี

รูปแบบเป็นส่วนของเจ้าของหรือส่วนได้เสียที่คล้ายคลึง (เช่น ส่วนได้เสียของหุ้นส่วน) ซ่ึงจะมี

การแบ่งสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนให้ตามสัดส่วนของส่วนได้เสีย  

อย่างไรกต็าม การมีลาํดับช้ันของผู้ลงทุนที่แตกต่างกัน โดยบางรายอาจมีสิทธิเพียงในเงินลงทุน

เฉพาะรายการ หรือกลุ่มของเงินลงทุน หรือบางรายอาจมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิในสัดส่วน          

ที่แตกต่างกนั มิได้ทาํให้กจิการถูกตัดสทิธจิากการเป็นกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

ข85บ นอกจากน้ี กิจการที่มีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญในรูปแบบของหน้ีสิน ซ่ึงตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามคาํนิยามของส่วนของเจ้าของ

อาจยังคงถือเป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนได้หากผู้ถือตราสารหน้ีมีฐานะเปิดต่อ 

ความเสี่ยงจากผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ

ของกจิการ 

 

ขอ้ก าหนดทางการบญัชี 
 

ขั้นตอนในการจดัท างบการเงินรวม 

 

ข86  งบการเงินรวม 

ข86.1 การรวมรายการที่เหมือนกันของสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย 

และกระแสเงินสดของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย 

ข86.2 หักกลบ (ตัด) มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยแต่ละราย และส่วนของ

เจ้าของในบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่ถืออยู่ (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) อธบิายการบัญชีเกี่ยวกับ

ค่าความนิยม) 

ข86.3 ตัดรายการแบบเตม็จาํนวนสาํหรับสนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย

และกระแสเงินสด สาํหรับรายการระหว่างกันในกลุ่มกิจการ (กาํไรหรือขาดทุนที่เกิด

จากรายการระหว่างกันที่รับรู้ในสินทรัพย์ เช่น สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ต้องตัดรายการแบบเต็มจํานวน) ขาดทุนในรายการระหว่างกันอาจบ่งช้ี 

ถึงการด้อยค่าที่ต้องรับรู้ในงบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) นาํมาใช้กับผลแตกต่างช่ัวคราว ซ่ึง

เกดิจากการตัดรายการกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับรายการระหว่างกนั) 
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นโยบายการบญัชีเดียวกนั 

 

ข87 ถ้าสมาชิกในกลุ่มกิจการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างไปจากที่ใช้ในงบการเงินรวมสาํหรับ

รายการที่เหมือนกนัหรือเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกนั ในการจัดทาํงบการเงินรวมต้อง

มีการปรับปรุงให้เหมาะสมในงบการเงินของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย 

การบัญชีของกลุ่มกจิการ 

 

การวดัมูลค่า 

 

ข88 กิจการรวมรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมนับต้ังแต่วันที่มีการควบคุม

บริษัทย่อยจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับจาํนวนเงิน

ของสินทรัพย์ และหน้ีสินที่ได้มีการรับรู้ในงบการเงินรวมในวันที่ได้มาซ่ึงบริษัทย่อย เช่น  

ค่าเสื่อมราคาในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมหลังวันที่ได้มาซ่ึงบริษัทย่อยคิดจากมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ที่ได้รับรู้ในงบการเงินรวมในวันที่ได้มาซ่ึงบริษัทย่อย 

 

สิทธิในการการออกเสียงทีเ่ป็นไปได ้

 

ข89 เมื่อมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้หรือตราสารอนุพันธ์อื่นที่มีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ 

สัดส่วนของกาํไรขาดทุน และการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่มีการปันส่วนไปยังบริษัทใหญ่

และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในการจัดทาํงบการเงินรวม กาํหนดตามเกณฑ์ของส่วนได้เสีย

ในความเป็นเจ้าของที่มีอยู่ และไม่สะท้อนถึงความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิ หรือการแปลงสภาพ

ของสทิธใินการออกเสียงที่เป็นไปได้หรือตราสารอนุพันธอ์ื่น ยกเว้นตามข้อกาํหนดย่อหน้าที่ ข90 

ข90 ในบางสถานการณ์ ในเชิงเน้ือหา ส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของที่มีอยู่ของกิจการอนัเป็นผลของ

รายการซ่ึงทาํให้ในปัจจุบันกิจการเข้าถึงผลตอบแทนซ่ึงสัมพันธ์กับส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของ ในสถานการณ์ดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินรวม สัดส่วนที่ ปันส่วนให้กับบริษัทใหญ่และ 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ได้กาํหนดจากการใช้สิทธิในที่สุดของสิทธิในการออกเสียงที่

เป็นไปได้และตราสารอนุพันธอ์ื่นซ่ึงทาํให้กจิการเข้าถึงผลตอบแทนในปัจจุบัน 

ข91 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ไม่นํามาใช้กับส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่นํามาจัดทาํงบการเงินรวม เมื่อเคร่ืองมือซ่ึงมีสิทธ ิ

ในการออกเสียงที่เป็นไปได้น้ันในทางเน้ือหาทาํให้ในปัจจุบันกิจการเข้าถึงผลตอบแทนซ่ึง

สัมพันธ์กับส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย สิทธิดังกล่าวไม่เข้าข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

ในกรณีอื่นๆ เคร่ืองมือซ่ึงมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ในบริษัทย่อยมีการบันทกึบัญชีตาม

มาตรฐานการรายงานการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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วนัทีใ่นงบการเงิน 

 

ข92   งบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยที่ ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมต้องใช้วันที่ ใน 

งบการเงินวันเดียวกัน เมื่อวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทใหญ่ต่างจากบริษัทย่อย  

บริษัทย่อยจัดทาํข้อมูลทางการเงินเพ่ิมเติมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงินรวมตามวันที่

ในงบการเงินของบริษัทใหญ่เพ่ือให้บริษัทใหญ่สามารถรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อย 

นอกจากว่าไม่สามารถปฏบัิติได้ 

ข93 หากไม่สามารถจัดทาํได้ในทางปฏบัิติ บริษัทใหญ่ต้องรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยโดย

ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยล่าสุดหลังจากปรับปรุงผลกระทบของรายการที่มีนัยสาํคัญ  

หรือเหตุการณ์ที่ มี นัยสําคัญที่ เกิดข้ึนระหว่างวันที่ ในงบการเงินของบริษัทย่อยและวันที่ ใน 

งบการเงินรวม ในทุกกรณี วันที่ในงบการเงินของบริษัทย่อยและวันที่ในงบการเงินรวมต้องไม่

แตกต่างกันเกินสามเดือน และรอบระยะเวลาการรายงานและความแตกต่างระหว่างวันที่ของ 

งบการเงินต้องเหมือนกนัในทุกงวด 

 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

 

ข94 กิจการต้องปันส่วนกาํไรหรือขาดทุนและแต่ละองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นให้กับ 

ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม กิจการต้องปันส่วนของกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมให้กับผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

แม้ว่าจะทาํให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมติดลบ 

ข95 หากบริษัทย่อยมีหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมที่จัดเป็นส่วนของเจ้าของ และถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มี

อาํนาจควบคุม กิจการต้องคาํนวณส่วนแบ่งในกาํไรหรือขาดทุนหลังจากปรับปรุงเงินปันผลใน            

หุ้นบุริมสทิธ ิไม่ว่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลหรือไม่ 

 

การเปลีย่นแปลงในสดัส่วนทีถ่อืโดยส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

 

ข96 เมื่อสัดส่วนของเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเปล่ียนแปลง กิจการต้องมี 

การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสยีที่มีอาํนาจควบคุมและส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

เพ่ือสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย กิจการต้องรับรู้โดยตรงในส่วนของ

เจ้าของสาํหรับส่วนต่างระหว่างส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีการปรับปรุงแล้วและมูลค่า

ยุติธรรมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับ และแสดงเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

 

การสูญเสียการควบคุม 

 

ข97 บริษัทใหญ่อาจสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยจากสองข้อตกลงหรือมากกว่าน้ัน (รายการ) 

อย่างไรก็ตาม บางสถานการณ์ บ่งช้ีว่าข้อตกลงหลายรายการต้องจัดเป็นรายการเดียวกัน  
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ในการกาํหนดว่าการบันทึกบัญชีข้อตกลงดังกล่าวเป็นรายการเดียวกันหรือไม่ บริษัทใหญ่ต้อง

พิจารณาเง่ือนไขและสถานการณ์ของข้อตกลงทั้งหมดและผลกระทบทางเศรษฐกิจ บริษัทใหญ่

ต้องพิจารณาข้อตกลงหลายรายการเป็นรายการเดียวกัน หากตรงกับข้อกาํหนดข้อใดข้อหน่ึง

หรือมากกว่า ดังต่อไปนี้  

ข97.1 รายการน้ันเกดิขึ้นพร้อมกนัหรือพิจารณาร่วมกนั 

ข97.2 รายการมีลักษณะเป็นรายการเดียวโดยมีการออกแบบเพ่ือบรรลุผลทางพาณิชย์โดยรวม 

ข97.3 ข้อตกลงหน่ึงจะเกดิขึ้นได้ขึ้นอยู่กบัการเกดิขึ้นของข้อตกลงอื่นอย่างน้อยหน่ึงรายการ 

ข97.4 เมื่อพิจารณาข้อตกลงเดียวเพียงอย่างเดียวน้ันไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ แต่จะมี

ความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจเมื่อพิจารณาหลายรายการรวมกัน เช่น การจาํหน่ายหุ้น

ในราคาที่ตํ่ากว่าตลาดและมีการชดเชยจากราคาจาํหน่ายในภายหลังซ่ึงสูงกว่าตลาด 

ข98   หากบริษัทใหญ่สญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ต้อง 

ข98.1 ตัดรายการ 

ข98.1.1 สินทรัพย์ (รวมค่าความนิยม) และหน้ีสินของบริษัทย่อยในมูลค่าตามบัญชี 

ในวันที่สญูเสยีการควบคุม และ 

ข98.1.2 มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อยเดิม  

ในวันที่สูญเสียการควบคุม (รวมองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ที่เป็นส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยเดิม) 

ข98.2   รับรู้ 

ข98.2.1 มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ (ถ้ามี) จากรายการ เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่ทาํให้สญูเสยีการควบคุม  

ข98.2.2 จาํนวนที่มีการจัดสรรน้ัน หากรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทาํให้

สญูเสียการควบคุมเกี่ยวข้องกับการกระจายหุ้นของบริษัทย่อยให้กับเจ้าของ

ในฐานะที่เป็นเจ้าของ และ 

ข98.2.3 เงินลงทุนที่ เหลืออยู่ในบริษัทย่อยเดิมในมูลค่ายุติธรรม ในวันที่สูญเสีย 

การควบคุม 

ข98.3    จัดประเภทใหม่สาํหรับจาํนวนเงินที่เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นไปยังกาํไรหรือ

ขาดทุน หรือโอนโดยตรงไปที่กาํไรสะสมตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับอื่นๆ สาํหรับส่วนของบริษัทย่อยตามเกณฑท์ี่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข99 

ข98.4 รับรู้ส่วนต่างเป็นกาํไรหรือขาดทุน ในกาํไรหรือขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนของผู้เป็น

เจ้าของของบริษัทใหญ่ 

ข99 หากบริษัทใหญ่สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย ทุกจํานวนเงินที่ เคยรับรู้ในกําไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอื่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยต้องบันทึกบัญชีในลักษณะเดียวกันกับกรณีที่บริษัทใหญ่

จําหน่ายสินทรัพย์หรือหน้ีสินโดยตรง ดังน้ัน กําไรหรือขาดทุนที่เคยรับรู้ไว้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นต้องมีการจัดประเภทใหม่ไปยังกาํไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจาํหน่ายสินทรัพย์หรือ

หน้ีสิน บริษัทใหญ่ต้องจัดประเภทกาํไรหรือขาดทุนจากส่วนของเจ้าของไปยังกาํไรหรือขาดทุน 
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(เป็นรายการปรับปรุงจากการจัดประเภทใหม่) เมื่อบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย  

ในกรณีส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ที่เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและมีการโอนไปยัง

กาํไรสะสมโดยตรงเมื่อจาํหน่ายสินทรัพย์ บริษัทใหญ่ต้องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไป

ยังกาํไรสะสมโดยตรงเม่ือบริษัทสญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อย 

ข99ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การบญัชีส าหรบัการเปลีย่นแปลงสถานะของกิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน 
 

ข100 เมื่อกิจการสิ้ นสุดการเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติ

กับบริษัทย่อยที่ เคยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามข้อกําหนดใน 

ย่อหน้าที่ 31 วันที่ที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะต้องถือเสมือนเป็นวันที่ ซ้ือ มูลค่ายุติธรรมของ

บริษัทย่อย ณ วันเสมือนวันที่ซ้ือต้องถือเป็นเสมือนสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกิจเมื่อมี

การวัดค่าความนิยมหรือกาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่เกดิข้ึนจากการเสมือนซ้ือ

ธุรกิจ บริษัทย่อยทั้งหมดต้องนาํมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวม ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 19 

ถึง 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้ังแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะ 

ข101 เมื่อกิจการกลายเป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องหยุดรวมบริษัทย่อยใน      

การจัดทาํงบการเงินรวม ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะ ยกเว้นบริษัทย่อยที่ต้องรวมใน       

การจัดทาํงบการเงินรวมต่อไปตามย่อหน้าที่ 32 กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องถือ

ปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 25 และ 26 สาํหรับบริษัทย่อยเหล่าน้ันที่กิจการหยุดนาํมารวม

ในการจัดทาํงบการเงินรวม ประหน่ึงว่ากิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนได้สูญเสียการควบคุม

ในบริษัทย่อยเหล่านั้น ณ วันดังกล่าว 
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ภาคผนวก ค  
 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีความเทียบเท่ากับส่วนอื่นของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

ค1 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

นาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

สาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏบัิติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน (เมื่อมี

การประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่  27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

(เมื่อมีการประกาศใช้) พร้อมกนั 

ค1ก     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค1ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค1ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค1ง กิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน: การถือปฏิบัติตามขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวม  

(ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนได้เสียในกิจการอื่น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุน

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทาํให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 4 32 ภาคผนวก ข85ค ข85จ 

และค2ก และเพ่ิมย่อหน้าที่ 4ก ถึง 4ข กิจการต้องถือปฏิบัติการปรับปรุงดังกล่าวสาํหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

นาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

สาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย  
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

ค2 กิจการต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการปรับย้อนหลัง ตามที่

กําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ยกเว้นที่ระบุไว้

ในย่อหน้าที่ ค2ข ถึง ค6 

ค2ก   (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค2ข   เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  วันที่นํามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก

หมายถึงวันที่ เร่ิมต้นของรอบระยะเวลารายงานประจําปีซ่ึงมีการนํามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม มาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

ค3 ณ วันที่นํามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก กิจการไม่ต้องทาํการปรับปรุงการบัญชีในงวดก่อนสําหรับ 

ความเกี่ยวข้องดังน้ี 

ค3.1    กิจการที่นํามารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และยังคงนํามา

จัดทาํงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี หรือ 

ค3.2 กิจการที่ก่อนหน้าน้ันไม่มีการจัดทาํงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และยังคงไม่ต้อง

นาํมาจัดทาํงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ค3ก ณ วันที่ถือปฏบัิติตามการปรับปรุงเร่ืองกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนเป็นคร้ังแรก กิจการ

ต้องประเมินว่ากิจการเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือไม่ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ณ วันดังกล่าว หาก ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก กิจการ

สรุปได้ว่ากิจการเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อกาํหนด

ของย่อหน้าที่ ค3ข ถึง ค3ฉ แทนย่อหน้าที่ ค5 ถึง ค5ก 

ค3ข ยกเว้นกรณีบริษัทย่อยที่นํามารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 32 

(โดยให้นําย่อหน้าที่ ค3 และ ค6 หรือย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค4ค มาถือปฏิบัติ แล้วแต่ย่อหน้าใด

เกี่ยวข้อง) กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยแต่ละแห่ง

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนเสมือนว่าข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีมีผลใช้บังคับมาโดยตลอด กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องปรับปรุง

ย้อนหลังทั้งงวดประจาํปีก่อนหน้าวันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกและส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวด

ของงวดก่อนหน้าด้วยผลต่างระหว่าง 

1) มูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยตามที่เคยแสดงไว้ และ 

2) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

 จาํนวนเงินสะสมของการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นต้องโอน

ไปยังกาํไรสะสม ณ วันต้นงวดของงวดประจาํปีก่อนหน้าวันที่ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก 
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ค3ค ก่อนวันที่นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวดัมูลค่า

ยุติธรรม (เมื่ อมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติ  กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องใช้ 

จาํนวนเงินตามมูลค่ายุติธรรมที่เคยรายงานแก่ผู้ลงทุน หรือฝ่ายบริหาร ถ้าจาํนวนเงินที่นาํเสนอ

ดังกล่าวเป็นจาํนวนเงินที่ใช้ในการแลกเปล่ียนเงินลงทุนดังกล่าวระหว่างผู้ที่มีความรอบรู้ และ

เตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองกนัได้อย่างเป็นอสิระ ณ วันที่มีการวัดมูลค่า 

ค3ง หากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ ค3ข ถึง ค3ค ไม่สามารถทาํ

ได้ในทางปฏบัิติ (ตามคาํนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบาย

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)) กิจการที่

ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับน้ี ณ วันเร่ิมต้นของงวดแรกสุดที่สามารถปฏบัิติได้ตามย่อหน้าที่ ค3ข ถึง ค3ค ซ่ึงอาจเป็น

งวดปัจจุบัน ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังงวดประจําปีก่อนหน้าวันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก  

เว้นแต่วันเร่ิมต้นของงวดแรกสุดที่ปฏิบัติได้ตามย่อหน้าน้ีคืองวดปัจจุบัน หากวันเร่ิมต้นของงวด

แรกสุดที่ปฏิบัติได้ของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนคืองวดปัจจุบัน ผู้ลงทุนต้องปรับปรุง

ส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวดของงวดปัจจุบัน 

ค3จ หากกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนจาํหน่ายหรือสูญเสียการควบคุมในเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ก่อนวันที่มีการถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  กิจการที่

ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนไม่ต้องทาํการปรับปรุงการบันทกึบัญชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยน้ัน

จากที่เคยบันทกึไว้ 

ค3ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)   

ค4 หาก ณ วันที่นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม มาปฏบัิติใช้ 

คร้ังแรก ผู้ลงทุนสรุปว่าต้องรวมกิจการซ่ึงก่อนหน้าน้ันไม่ได้นาํมารวมตามมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ผู้ลงทุนต้อง 

ค4.1    หากผู้ได้รับการลงทุนเป็นธุรกิจ (ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ให้วัดมูลค่าสนิทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมที่ก่อนหน้าน้ีไม่ได้นํามารวมเปรียบเสมือนผู้ได้รับการลงทุนได้ถูกนํามารวม 

ตั้งแต่แรก (และใช้วิธีการซ้ือกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

เร่ือง การรวมธุรกิจ) นับต้ังแต่วันที่ผู้ลงทุนได้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุนตามข้อกาํหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังสาํหรับงวด

ก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก หากวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมเกิดข้ึนก่อนวันที่เร่ิมต้น

ของงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก ผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุงส่วนของเจ้าของ

ต้นงวด ณ วันที่เร่ิมต้นของงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรกด้วยผลต่างระหว่าง 

1) จาํนวนเงินของ สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่รับรู้ 

และ 

2)  มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าน้ีจากการมีความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนของ 

ผู้ลงทุน 
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 ค4.2   หากผู้ได้รับการลงทุนไม่ใช่ธุรกิจ (ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ) ให้วัดมูลค่าสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มี

อาํนาจควบคุมที่ก่อนหน้านี้ ไม่ได้นาํมารวมเปรียบเสมือนผู้ได้รับการลงทุนได้ถูกนาํมา

รวมมาตั้ งแต่แรก (โดยใช้วิธีการซ้ือกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่  3 เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยไม่รับรู้ค่าความนิยมสําหรับผู้ได้รับการลงทุน) 

นับต้ังแต่วันที่ ผู้ลงทุนได้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุนตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังสาํหรับงวดก่อนหน้างวดที่

นาํมาใช้คร้ังแรก หากวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมเกิดข้ึนก่อนวันที่เร่ิมต้นของงวดก่อนหน้า

งวดที่นํามาใช้คร้ังแรก ผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุงส่วนของเจ้าของต้นงวด ณ วันที่

เร่ิมต้นของงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรกด้วยผลต่างระหว่าง 

1)   จาํนวนเงินของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่รับรู้  

และ 

2) มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าน้ีจากการมีความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนของ 

ผู้ลงทุน 

ค4ก   หากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ ไม่มีอํานาจควบคุมของผู้ได้รับ 

การลงทุนตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ ค4.1 หรือ ค4.2 ไม่สามารถกระทาํในทางปฏิบัติ (ตามที่

ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)) ผู้ลงทุนต้อง 

ค4ก.1  หากผู้ได้รับการลงทุนเป็นธุรกจิ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง 

การรวมธุรกิจ ณ วันที่ประหน่ึงเป็นวันที่ซ้ือกจิการ โดยต้องเป็นต้นงวดของงวดแรกสุด

ที่การถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ ค4.1 สามารถนาํมาปฏบัิติได้ ซ่ึงอาจเป็นงวดปัจจุบัน 

ค4ก.2  หากผู้ได้รับการลงทุนไม่ใช่ธุรกิจ ให้ใช้วิธีการซ้ือกิจการตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยไม่รับรู้ค่าความนิยมของผู้ได้รับการลงทุน 

ณ วันที่ประหน่ึงเป็นวันที่ซ้ือกิจการ วันที่ประหน่ึงเป็นวันที่ซ้ือกิจการต้องเป็นต้นงวด

ของงวดแรกสดุที่สามารถนาํย่อหน้าที่ ค4.2 มาปฏบัิติได้ ซ่ึงอาจเป็นงวดปัจจุบัน  

ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังสาํหรับงวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรก ยกเว้นงวดแรกสุด               

ที่สามารถนาํมาปฏบัิติใช้ตามย่อหน้าน้ีเป็นงวดปัจจุบัน เม่ือวันที่ประหน่ึงเป็นวันที่ซ้ือกิจการเป็น

วันที่ก่อนต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรก ผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุง 

ส่วนของเจ้าของกบัต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก สาํหรับผลต่างระหว่าง 

ค4ก.3  จาํนวนเงินสนิทรัพย์ หน้ีสนิ และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่รับรู้ และ 

ค4ก.4  มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้านี้ จากการมีความเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุนของผู้ลงทุน 

หากงวดแรกสุดของการนาํย่อหน้าน้ีมาปฏิบัติใช้เป็นงวดปัจจุบัน การปรับปรุงส่วนของเจ้าของ

ต้องรับรู้ ณ วันต้นงวดปัจจุบัน 

ค4ข  เมื่อผู้ลงทุน นาํย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค4ก มาปฏิบัติใช้ และวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี เป็นวันที่หลังวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
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(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ มีผลบังคับใช้ การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ในย่อหน้าที่ ค4 และ ค4ก ต้องหมายถึงฉบับปรับปรุง

ปี 2552 ถ้าการควบคุมเกิดข้ึนก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ มีผลบังคับใช้ผู้ลงทุนต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง  2552) เร่ือง การรวมธุรกจิ หรือฉบับก่อนหน้านั้น 

ค4ค  เม่ือผู้ลงทุนนําย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค4ก มาปฏิบัติใช้ และวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี เป็นวันที่หลังวันที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มีผลบังคับใช้ ผู้ลงทุนต้องนํา 

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติสาํหรับทุกงวดที่มีการจัดทาํ 

งบการเงินรวมตามข้อกาํหนดของย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค4ก แต่ถ้าวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมเป็น 

วันก่อนที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกจิการ มีผลบังคับใช้ ผู้ลงทุนต้องปฏบัิติดังน้ี 

ค4ค.1    ปฏบัิติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับทุกงวดย้อนหลัง

ที่มีการนาํกจิการไปจัดทาํงบการเงินรวมตามข้อกาํหนดย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค4ก หรือ 

ค4ค.2    ปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 ฉบับเดิม สาํหรับทุกงวดก่อนวันที่มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการ มีผลบังคับใช้ และหลังจากน้ันปฏบัิติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี 

ค5 หาก ณ วันที่นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรก ผู้ลงทุนสรุปว่า 

ไม่ต้องรวมผู้ได้รับการลงทุน ซ่ึงเคยนํามาจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้ลงทุนต้อง 

วัดส่วนได้เสียในผู้ได้รับการลงทุนด้วยจาํนวนเงินที่หากมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี ในวันที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน (แต่ไม่ได้มาซ่ึงการควบคุมตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี) หรือการสูญเสียการควบคุมในผู้ได้รับการลงทุน  

ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังสาํหรับงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก หากวันที่ผู้ลงทุนเข้าไป

เกี่ ยวข้องกับ ผู้ได้ รับการลงทุน (แต่ไม่ได้มาซ่ึงการควบคุมตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ี) หรือการสูญเสียการควบคุมในผู้ได้รับการลงทุนเป็นวันที่ก่อนต้นงวดของ

งวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรกผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุงส่วนได้เสียต้นงวดของ 

งวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรกสาํหรับผลต่างระหว่าง  

1)   มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่รับรู้ก่อน

หน้านี้  และ 

2)   ส่วนได้เสยีของผู้ลงทุนในผู้ได้รับการลงทุนที่มีการรับรู้ 

ค5ก   หากการวัดส่วนได้เสียในผู้ได้รับการลงทุนตามย่อหน้าที่ ค5 ไม่สามารถปฏบัิติได้ (ตามที่ระบุใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้)) ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตาม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในงวดแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ตามย่อหน้าที่ ค5  

ซ่ึงอาจจะเป็นงวดปัจจุบัน ผู้ลงทุนต้องปรับย้อนหลังงวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรก  

ยกเว้นวันต้นงวดแรกสุดที่สามารถนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติได้เป็น

งวดปัจจุบัน หากวันที่ ผู้ลงทุนเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน (แต่ไม่ได้มาซ่ึงการควบคุมตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี) หรือการสูญเสียการควบคุมในผู้ได้รับการลงทุน  

เป็นวันที่ก่อนต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรก ผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุง 

ในส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก สาํหรับผลต่างระหว่าง 

1) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ ไม่มีอํานาจควบคุมที่ รับรู้ 

ก่อนหน้าน้ี และ 

2)   ส่วนได้เสยีของผู้ลงทุนในผู้ได้รับการลงทุนที่มีการรับรู้ 

หากงวดแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ตามย่อหน้าน้ีเป็นงวดปัจจุบัน การปรับปรุงในส่วนของ

เจ้าของต้องมีการรับรู้ ณ วันต้นงวดของงวดปัจจุบัน 

ค6 ย่อหน้าที่  23 25 ข94 และ ข96 ถึง ข99 เป็นการแก้ไขปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงได้นาํมารวม

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ยกเว้นเมื่อกิจการปฏิบัติ

ตามย่อหน้าที่ ค3 หรือต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค5ก กิจการต้องปฏิบัติ

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าเหล่านั้นดังต่อไปน้ี 

ค6.1    กิจการต้องไม่ปรับปรุงย้อนหลังการจัดสรรกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดก่อนที่จะนํา 

การแก้ไขปรับปรุงตามย่อหน้าที่ ข94 มาใช้คร้ังแรก 

ค6.2    ข้อกําหนดตามย่อหน้าที่  23 และ ข96 สําหรับการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสีย 

ในบริษัทย่อยภายหลังจากการได้มาซ่ึงการควบคุม จะไม่นํามาปฏิบัติ ใช้กับ 

การเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนก่อนที่กจิการจะนาํการแก้ไขปรับปรุงเหล่านี้มาใช้คร้ังแรก 

ค6.3    กิจการต้องไม่ปรับปรุงย้อนหลังมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเดิม 

หากการสูญเสียการควบคุมเกิดขึ้ นก่อนนําการแก้ไขปรับปรุงในย่อหน้าที่ 25 และ  

ย่อหน้าที่ ข97 ถึง ข99 มาใช้คร้ังแรก นอกจากน้ี กิจการต้องไม่คํานวณกาํไรหรือ

ขาดทุนใหม่จากการสูญเสยีการควบคุมบริษัทย่อยที่เกิดก่อนการนาํการแก้ไขปรับปรุง

ในย่อหน้าที่ 25 และ ย่อหน้าที่ ข97 ถึง ข99 มาใช้คร้ังแรก 

 

การอา้งอิง “งวดก่อนหนา้งวดทีน่ ามาใชค้รั้งแรก” 

 

ค6ก   การอ้างอิงถึงงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรกตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ค3ข ถึง ค5ก กิจการ

อาจนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดก่อนหน้าใดๆ  ที่ มีการนําเสนอ แต่ไม่เป็น 

ข้อกาํหนดให้ต้องปฏิบัติ หากกิจการนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบซ่ึงปรับปรุงงวดก่อนหน้าใดๆ  

การอ้างอิงถึงงวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรกตามย่อหน้าที่ ค3ข ถึง ค5ก ให้หมายถึง  

“งวดเปรียบเทยีบล่าสดุที่มีการปรับปรุงใหม่ที่มีการนาํเสนอ” 
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ค6ข   หากกิจการนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ ที่ยังมิได้มีการปรับปรุงสาํหรับงวดก่อนใดๆ ต้องระบุให้

ชัดเจนว่าข้อมูลยังมิได้มีการปรับปรุง และระบุว่าข้อมูลน้ันใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน และอธิบาย

เกณฑเ์หล่านั้นด้วย 

 

การอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช)้ 

 

ค7 ถ้ากิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ  แต่ยังไม่ได้นํามาตรฐาน         

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาปฏบัิติใช้ 

การอ้างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

(เมื่อมีการประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่า

เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน่ 
 

ค8 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค9     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


