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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 

เรือ่ง  

งบการเงินรวม 

 

 

ค าแถลงการณ ์

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IFRS 10 : Consolidated 

Financial Statements (Bound volume 2013 Consolidated without early application)) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 26 และ

ภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการ

สาํคัญ คาํนิยามที่ปรากฏในภาคผนวก ก เป็นคร้ังแรกจะเป็นตัวอักษรเอน  มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของกรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 

2557) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

บทน า  

บทนาํ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม กาํหนดหลักการใน 

การนาํเสนอ และการจัดทาํงบการเงินรวม เมื่อกิจการมีการควบคุมกิจการหน่ึงหรือมากกว่า

หน่ึงกจิการ 

บทนาํ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม นาํมาใช้แทนมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และการตีความมาตรฐานการบัญชี เร่ืองที่ 2 งบการเงินรวม – บริษัทย่อยที่เป็นกิจการ

เฉพาะกิจและมีผลบังคับใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2558 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้นาํไปใช้ก่อนวันถือปฏบัิติ 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้   

บทนาํ 3     (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 4     (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

บทนาํ 5 ผลจากวิกฤตทางการเงินของโลกในปี 2550 แสดงถึงการขาดความโปร่งใสใน 

เร่ืองความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในกิจการที่ไม่ได้นาํมารวมในงบการเงิน (“off 

balance sheet vehicles”) (เช่น กิจการที่แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization 

vehicles) รวมถึงประเภทที่มีการจัดตั้งขึ้นหรือได้รับการสนับสนุน เป็นผลให้ผู้นาํกลุ่ม G20 

คณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน และคณะกรรมการอื่นๆ (G20 leaders, the 

Financial Stability Board and others) ได้ร้องขอให้คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศมีการทบทวนในเร่ืองข้อกาํหนดการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับ

รายการ  “กจิการที่ไม่ได้นาํมารวมในงบการเงิน”  
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ลกัษณะทีส่ าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทนาํ 6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกําหนดให้กิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ต้องจัดทาํ 

งบการเงินรวม โดยมีข้อยกเว้นที่จาํกดัสาํหรับบางกจิการ 

ขอ้ก าหนดทัว่ไป   

บทนาํ 7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้คํานิยามหลักการการควบคุมเพ่ือนําไปใช้ 

เป็นเกณฑ์ในการกาํหนดว่ากิจการใดจะถูกนาํมารวมในงบการเงินรวม นอกจากน้ันยังได้ 

มีการจัดทาํข้อกาํหนดทางการบัญชีในการจัดทาํงบการเงินรวม 

บทนาํ 8 ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจาก 

การเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน

จากการใช้อํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ดังน้ันหลักการการควบคุมกําหนดไว้ 3 

องค์ประกอบดังน้ี 

8.1 การมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

8.2 การเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน 

และ 

8.3 ความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงิน

ผลตอบแทนของผู้ลงทุน 

บทนาํ 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกําหนดวิธีการในการประยุกต์ใช้หลักการ 

การควบคุม ดังน้ี 

9.1 ในสถานการณ์ที่สิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิที่คล้ายคลึงกันให้อาํนาจแก่ผู้ลงทุนซ่ึง

รวมถึงสถานการณ์ที่ ผู้ลงทุนมีสิทธิในการออกเสียงน้อยกว่าสิทธิในการออกเสียง 

ส่วนใหญ่ หรือในสถานการณ์เกี่ยวข้องกบัสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ 

9.2 ในสถานการณ์ที่ ผู้ได้รับการลงทุนได้ถูกออกแบบเพ่ือให้สิทธิในการออกเสียงไม่ใช่

ปัจจัยหลักที่ใช้ในการตัดสินใจว่าใครคือผู้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุน เช่น เมื่อสิทธิ 

ในการออกเสียงเกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารเท่าน้ัน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมีการ 

สั่งการโดยใช้ข้อตกลงตามสญัญา  

9.3 ในสถานการณ์ซ่ึงเป็นความสมัพันธแ์บบตัวแทน  

9.4 ในสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนมีการควบคุมเหนือสนิทรัพย์ที่ระบุไว้ของผู้ได้รับการลงทุน 

บทนํา 10   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้ผู้ลงทุนทบทวนว่าตนมีการควบคุม 

ผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ เมื่ อข้อเท็จจริงและสถานการณ์บ่งช้ีว่ามีการเปล่ียนแปลง

องค์ประกอบการควบคุมตั้งแต่หน่ึงหรือมากกว่านั้นของทั้ง 3 องค์ประกอบ 

บทนาํ 11    ในการจัดทาํงบการเงินรวม กจิการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันในการรายงานรายการที่

เหมือนกนัและเหตุการณ์อื่นๆ ที่อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ยอดคงเหลือและรายการ

ระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยต้อง



 
 

5 

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมในส่วนของเจ้าของแยกจากส่วนของเจ้าของที่เป็นของ

บริษัทใหญ่ 

บทนาํ 12 ข้อกําหนดในการเปิดเผยส่วนได้เสียในบริษัทย่อยได้ระบุไว้ใน มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 เรือ่ง งบการเงินรวม  

วตัถุประสงค ์ 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดหลักการในการนาํเสนอและการ

จัดทาํงบการเงินรวม เมื่อกจิการควบคุมกจิการหน่ึงแห่งหรือมากกว่านั้น 

การบรรลุวตัถุประสงค ์  

2      เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

2.1  กําหนดให้กิจการ (บริษัทใหญ่) ที่ควบคุมกิจการหน่ึงหรือมากกว่าน้ัน (บริษัทย่อย) 

นาํเสนองบการเงินรวม 

2.2  ให้คํานิยามหลักการการควบคุม และกําหนดการควบคุมให้เป็นเกณฑ์ในการจัดทํา 

งบการเงินรวม 

2.3 กาํหนดการประยุกต์ใช้หลักการการควบคุมเพ่ือระบุว่า ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุน

หรือไม่ และดังน้ันต้องจัดทาํงบการเงินรวม และ 

2.4   ให้ข้อกาํหนดทางการบัญชีในการจัดทาํงบการเงินรวม 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้กล่าวถึงข้อกาํหนดทางการบัญชีสาํหรับการรวมธุรกิจ

และผลกระทบต่อการจัดทาํงบการเงินรวม รวมถึงค่าความนิยมที่เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ  

(ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการ

ประกาศใช้))  

ขอบเขต   

4 กิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ต้องนําเสนองบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

นาํมาใช้กบัทุกกจิการ ยกเว้น 

4.1   บริษัทใหญ่ไม่จาํเป็นต้องนาํเสนองบการเงินรวมในกรณีที่เข้าเง่ือนไขทุกข้อ ต่อไปนี้  

4.1.1    บริษัทใหญ่มีฐานะเป็นบริษัทย่อยซ่ึงถูกกิจการอื่นควบคุมอยู่ทั้งหมด หรือบางส่วน

โดยที่ผู้ถือหุ้นอื่นของกิจการ รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบและ 

ไม่คัดค้านในการที่บริษัทใหญ่จะไม่นาํเสนองบการเงินรวม 

4.1.2    ตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของบริษัทใหญ่ไม่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ  

(ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศหรือการซ้ือขายนอก

ตลาดหลักทรัพย์ (over-the-counter market) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและใน

ภมูิภาค) 

4.1.3    บริษัทใหญ่ไม่ได้นาํส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนาํส่งงบการเงินของบริษัท

ให้แก่สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกํากับดูแลอื่น 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ในตลาดสาธารณะ และ 
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4.1.4    บริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ในลาํดับระหว่างกลางได้จัดทาํงบการเงิน

รวมเผยแพร่เพ่ือประโยชน์ของสาธารณชนซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินแล้ว 

4.2 โครงการผลประโยชน์หลังจากการจ้างงาน หรือโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น  

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

การควบคุม   

5 ผูล้งทุนตอ้งก าหนดว่าเป็นบริษทัใหญ่หรือไม่ โดยการประเมินเรื่องการควบคุมผูไ้ดร้บัการ

ลงทุน โดยไม่ค านงึถงึลกัษณะของความเกีย่วขอ้งกบักิจการ (ผูไ้ดร้บัการลงทุน) 

6 ผูล้งทุนควบคุมผูไ้ดร้บัการลงทุนเมื่อกิจการเปิดรบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจาก 

การเกี่ยวข้องกับผูไ้ด ้รับการลงทุนและมีความสามารถในการท าให้เกิดผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนจากอ านาจเหนอืผูไ้ดร้บัการลงทุน 

7      ดงันั้น ผูล้งทุนควบคุมผูไ้ดร้บัการลงทุนถา้ผูล้งทุนเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

7.1 การมีอ านาจเหนอืผูไ้ดร้บัการลงทุน (ดูย่อหนา้ที ่10 ถงึ 14) 

7.2 การเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวข้องกบัผูไ้ดร้ับการลงทุน  

(ดูย่อหนา้ที ่15 ถงึ 16) และ 

7.3 ความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุน ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน

ผลตอบแทนของผูล้งทุน (ดูย่อหนา้ที ่17 ถงึ 18) 

8 ผู้ลงทุนต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ทั้งหมดเมื่อทาํการประเมินว่ามีการควบคุมผู้ได้รับ

การลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้องทบทวนการประเมินถ้าข้อเท็จจริงและสถานการณ์บ่งช้ีว่าม ี

การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบการควบคุมต้ังแต่หน่ึงหรือมากกว่าน้ันของทั้ง 3 องค์ประกอบตามที่

กล่าวในย่อหน้าที่ 7 (ดูย่อหน้าที่ ข80 ถึง ข85) 

9 ผู้ลงทุนตั้ งแต่สองคนหรือมากกว่าน้ันร่วมกันควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อมีการร่วมกันใน 

การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีน้ีไม่มีผู้ลงทุนรายใดสามารถสั่งการกิจกรรมโดยปราศจาก

การร่วมมือกบับุคคลอื่นๆ ผู้ลงทุนแต่ละรายไม่สามารถควบคุมผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนแต่ละคน

จะบันทึกบัญชีส่วนได้เสียของตนในผู้ได้รับการลงทุน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ หรือ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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อ านาจ   

10 ผู้ลงทุนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเมื่อสิทธิที่มีอยู่ของผู้ลงทุนทาํให้มีความสามารถในปัจจุบัน

ในการสั่ งการ กิจกรรมที่เ กี ่ยวขอ้ง  กล่าวคือ กิจกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ

ผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน 

11 อาํนาจเกิดจากสิทธิ ในบางคร้ังการประเมินอาํนาจเป็นเร่ืองตรงไปตรงมา เช่น เมื่ออาํนาจเหนือ 

ผู้ได้รับการลงทุนได้มาจากสทิธใินการออกเสยีงที่ได้รับจากตราสารทุนโดยตรงและเพียงอย่างเดียว 

เช่น หุ้น และสามารถประเมินได้จากการพิจารณาสิทธิในการออกเสียงจากการถือหุ้นดังกล่าว  

ในกรณีอื่น การประเมินจะซับซ้อนและต้องใช้มากกว่าหน่ึงปัจจัยในการพิจารณา เช่น เมื่ออาํนาจ

เกดิจากหน่ึงข้อตกลงตามสญัญาหรือมากกว่าน้ัน 

12 ผู้ลงทุนซ่ึงมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องถือว่ามีอาํนาจ ถึงแม้ว่าสิทธิ

น้ันยังมิได้มีการใช้ก็ตาม หลักฐานซ่ึงแสดงว่า ผู้ลงทุนสั่งการกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องจะช่วยใน 

การกาํหนดว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจหรือไม่ แต่หลักฐานเหล่าน้ันไม่เป็นข้อสรุปด้วยตัวของมันเองใน 

การกาํหนดว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ 

13 ในกรณีที่ผู้ลงทุนสองคนหรือมากกว่าน้ัน เมื่อสิทธิที่มีอยู่ของแต่ละคนทาํให้มีความสามารถเป็น

เอกภาพในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนที่มีความสามารถในปัจจุบันในการ

สั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญที่สุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุนเป็นผู้มี

อาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

14 ผู้ลงทุนสามารถมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนได้ ถึงแม้ว่าสิทธิที่มีอยู่ของกิจการอื่นจะทาํให้มี

ความสามารถในปัจจุบันในการมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น  

เมื่ ออีกกิจการหน่ึงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนซ่ึงถือเพียงสิทธิเพ่ือ 

การคุ้มครองไม่มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข26 ถึง ข28)  และดังน้ันถือว่าไม่ได้

ควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

ผลตอบแทน   

15 ผู้ลงทุนมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน  

เมื่อผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเข้าไปเกี่ยวข้องน้ันมีโอกาสที่จะผันแปรตามผลการดาํเนินงาน

ของผู้ได้รับการลงทุน โดยผลตอบแทนของผู้ลงทุนน้ันเป็นกาํไรเพียงอย่างเดียวหรือขาดทุนเพียง 

อย่างเดียว หรือทั้งกาํไรและขาดทุน 

16 ถึงแม้ว่าจะมีผู้ลงทุนรายเดียวที่สามารถควบคุมผู้ได้รับการลงทุนได้ แต่กิจการมากกว่าหน่ึงราย

สามารถมีส่วนแบ่งในผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน เช่น ผู้ถือหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม สามารถมีส่วนแบ่งในกาํไรหรือการจ่ายปันผลของผู้ได้รับการลงทุน 
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ความเชื่อมโยงระหว่างอ านาจและผลตอบแทน   

17 ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อผู้ลงทุนไม่เพียงมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน และเปิดรับ

หรือมีสทิธใินผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุน แต่ยังสามารถใช้อาํนาจใน

การทาํให้เกดิผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุนน้ัน 

18 ดังน้ันผู้ลงทุนที่มีสิทธิในการตัดสินใจ ต้องพิจารณาว่าเป็นตัวการหรือตัวแทน ผู้ลงทุนที่เป็น

ตัวแทนตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ข58 ถึง ข72 ไม่เป็นผู้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหากใช้สิทธิใน

การตัดสนิใจตามที่ได้รับมอบหมาย 

ขอ้ก าหนดทางการบญัชี   

19 บริษัทใหญ่ต้องจัดท างบการเงินรวมโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการที่

เหมือนกนัและเหตุการณอื์่น ๆ ทีอ่ยู่ในสถานการณที์ค่ลา้ยคลึงกนั 

20 การจัดทาํงบการเงินรวมของผู้ได้รับการลงทุนต้องเร่ิมตั้ งแต่วันที่ ผู้ลงทุนได้ควบคุมผู้ได้รับ 

การลงทุน และสิ้นสดุเม่ือผู้ลงทุนสญูเสยีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

21    ย่อหน้าที่ ข86 ถึง ข93 ได้กล่าวถึงแนวปฏบัิติในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม   

22 บริษัทใหญ่ต้องนําเสนอส่วนได้เสียที่ ไม่มีอํานาจควบคุมในงบแสดงฐานะการเงินรวมใน 

ส่วนของเจ้าของแยกจากส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

23 การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยที่มิได้เป็นผลจาก

การที่บริษัทใหญ่สูญเสียการควบคุมบริษัทย่อยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ (กล่าวคือ 

รายการกบัเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของ) 

24 ย่อหน้าที่ ข94 ถึง ข96 ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํหรับส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในงบการเงินรวม 

การสูญเสียการควบคุม   

25    ในกรณีที่บริษัทใหญ่สญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ต้องปฏบัิติดังน้ี 

25.1 ต้องตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยเดิมที่ เคยมีการควบคุมออกจาก 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

25.2 รับรู้เงินลงทุนที่เหลือในบริษัทย่อยเดิมที่เคยมีการควบคุมในมูลค่ายุติธรรม เมื่อสูญเสีย 

การควบคุมและหลังจากน้ันรับรู้เงินลงทุนและรายการลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีกับบริษัทย่อยเดิม

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมที่กล่าวถึงน้ันถือเป็น

มูลค่ายุติธรรมเร่ิมแรกที่รับรู้ของสนิทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือเป็นราคาทุนเร่ิมแรกที่

รับรู้ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 
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25.3 รับรู้กาํไรหรือขาดทุนที่เกดิจากการสญูเสยีการควบคุมที่เกี่ยวข้องกบัผู้มีส่วนได้เสียเดิมที่เคย

มีการควบคุม 

26 ย่อหน้าที่ ข97 ถึง ข99 ได้กล่าวถึงแนวปฏบัิติทางการบัญชีสาํหรับการสญูเสยีการควบคุม 
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ภาคผนวก ก 

ค านยิาม 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการนําเสนอสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของ

เจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดของบริษทัใหญ่และบริษทั

ย่อยเสมือนว่าเป็นของหน่วยงานทางเศรษฐกจิหน่วยงานเดียว 

การควบคุมผูไ้ดร้บัการลงทุน ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อผู้ลงทุนเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และมี

ความสามารถที่ จะทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนน้ันจาก 

การมอีาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

ผูต้ดัสินใจ กิจการที่มีสิทธิในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นตัวการหรือตัวแทนเพ่ือ

กจิการอื่น 

กลุ่มกิจการ บริษทัใหญ่และบริษทัย่อย 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี                  ส่วนได้เสียในบริษทัย่อยที่ไม่ได้เป็นของบริษทัใหญ่ทั้งโดยทางตรง

อ านาจควบคุม                     หรือทางอ้อม 

บริษทัใหญ่  กจิการซ่ึงควบคุมกจิการอื่นหน่ึงแห่งหรือมากกว่านั้น 

อ านาจ สิทธิที่มีอยู่ที่ทาํให้มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่

เกีย่วขอ้ง 

สิทธิเพือ่การคุม้ครอง สิทธิที่มีการออกแบบเพ่ือคุ้มครองส่วนได้เสียของผู้ที่ถือสิทธิน้ันโดย

ปราศจากการให้อาํนาจเหนือกจิการที่สทิธน้ัินเกี่ยวข้อง  

กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง สําหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นกิจกรรมของผู้ได้รับการลงทุนที่ส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน 

สิทธิในการถอดถอน สทิธใินการถอดถอนผู้ตัดสนิใจจากอาํนาจตัดสนิใจ 

บริษทัย่อย กจิการที่ถูกควบคุมโดยอกีกิจการหน่ึง 
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คํานิยามต่อไปน้ีมีอธิบายใน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น มาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ หรือ มาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

(เมื่อมีการประกาศใช้) และใช้ความหมายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 บริษัทร่วม 

 ส่วนได้เสยีในกจิการอื่น 

 การร่วมค้า 

 ผู้บริหารสาํคัญ 

 กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 อทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญ 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่อธิบายแนวทางปฏิบติัของย่อหนา้ที ่1 

ถึง 26 และเป็นขอ้ก าหนดเท่ากบัส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

ข1 ตัวอย่างในภาคผนวกน้ีแสดงให้เหน็สถานการณ์สมมติ ถึงแม้ว่าบางแง่มุมของตัวอย่างอาจนาํเสนอ

ในรูปแบบตามความเป็นจริง ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ทั้งหมดของรูปแบบข้อเทจ็จริงบางอย่าง

จะต้องนํามาประเมินเมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

มาประยุกต์ใช้  

การประเมินการควบคุม   

ข2   ในการกําหนดว่ามีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้องมีการประเมินว่าตนมี 

สิ่งดังต่อไปนี้หรือไม่ 

ข2.1  อาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

ข2.2  การเปิดรับหรือมีสทิธใินผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุน และ 

ข2.3 ความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนทาํให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงิน

ผลตอบแทนของผู้ลงทุน 

ข3    การพิจารณาปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้อาจช่วยในการกาํหนดว่ามีการควบคุม 

ข3.1 วัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข8) 

ข3.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องคืออะไร และมีการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมน้ันอย่างไร (ดูย่อหน้าที่  

ข11 ถึง ข13) 

ข3.3  สิทธิของผู้ลงทุนทาํให้มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือไม่  

(ดูย่อหน้าที่ ข14 ถึง ข54) 

ข3.4 ผู้ลงทุนเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน  

(ดูย่อหน้าที่ ข55 ถึง ข57) และ 

ข3.5 ผู้ลงทุนสามารถใช้อํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงิน

ผลตอบแทนของผู้ลงทุน  (ดูย่อหน้าที่ ข58 ถึง ข72) 

ข4 เมื่อมีการประเมินการควบคุมผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาลักษณะของความสัมพันธ์ของ

ตนกบักจิการอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข73 ถึง ข75) 

วตัถุประสงคแ์ละการออกแบบผูไ้ดร้บัการลงทุน   

ข5 เมื่ อมีการประเมินการควบคุม ผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และ 

การออกแบบผู้ได้รับการลงทุน เพ่ือที่จะระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมีการตัดสินใจในกิจกรรม 
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ที่เกี่ยวข้องอย่างไร ใครมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมเหล่าน้ัน และใครเป็นผู้รับ

ผลตอบแทนจากกจิกรรมเหล่านั้น 

ข6 เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน อาจจะชัดเจนว่าผู้ได้รับการลงทุนถูก

ควบคุมโดยตราสารทุนที่ให้สทิธใินการออกเสียงตามสัดส่วนที่ลงทุนแก่ผู้ลงทุน เช่น หุ้นสามัญของ

ผู้ได้รับการลงทุน ในกรณีน้ี หากไม่มีข้อตกลงเพ่ิมเติมที่มีผลต่อการตัดสินใจ การประเมิน 

การควบคุมจะเน้นความสามารถในการใช้สิทธิออกเสียงที่ เพียงพอในการกําหนดนโยบาย 

การดาํเนินงานและการเงิน (ดูย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข50) ในกรณีที่ตรงไปตรงมามากที่สุด ผู้ลงทุนที่

ถือสทิธใินการออกเสยีงส่วนใหญ่ในกรณีที่ไม่มีปัจจัยอื่นอกีจะเป็นผู้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

ข7 ในการกําหนดว่าผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ในกรณีที่ซับซ้อน อาจจําเป็นที่ต้อง

พิจารณาถึงบางปัจจัยหรือปัจจัยอื่นทั้งหมดในย่อหน้าที่ ข3 

ข8 ผู้ได้รับการลงทุนน้ันอาจถูกออกแบบเพ่ือให้สิทธิในการออกเสียงไม่เป็นปัจจัยสาํคัญว่าใครเป็น 

ผู้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุน เช่น เมื่อสิทธิในการออกเสียงเกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารเท่าน้ัน 

และกจิกรรมที่เกี่ยวข้องมีการสั่งการจากข้อตกลงตามสัญญา ในกรณีน้ี การพิจารณาของผู้ลงทุนใน

เร่ืองของวัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้รับการลงทุนต้องรวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงที่ 

ผู้ได้รับการลงทุนเปิดรับ ความเสี่ยงที่มีการออกแบบให้ส่งผ่านไปยังกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับ 

ผู้ได้รับการลงทุนและผู้ลงทุนเปิดรับความเสี่ยงเหล่าน้ันบางส่วนหรือทั้งหมด การพิจารณาความ

เสี่ยงน้ันไม่เพียงรวมถึงผลกระทบในทางลบแต่รวมถึงโอกาสในทางบวกด้วย 

อ านาจ   

ข9 การที่จะมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน สิทธิที่มีอยู่ต้องทาํให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันใน

การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินอํานาจต้องพิจารณาสิทธิที่ มี

ความสาํคัญและสทิธทิี่มิใช่สทิธิเพ่ือการคุ้มครอง (ดูย่อหน้าที่ ข22 ถึง ข28) 

ข10 การตัดสินใจว่าผู้ลงทุนมีอํานาจหรือไม่ข้ึนอยู่กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องทาํอย่างไร และสทิธทิี่มีอยู่ของผู้ลงทุนและกจิการอื่นที่เกี่ยวกบัผู้ได้รับการลงทุน 

กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและทิศทางของกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  

ข11 สาํหรับผู้ได้รับการลงทุนหลายแห่ง กิจกรรมการดาํเนินงานและกิจกรรมการจัดหาเงินหลายแบบมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของกิจการ ตัวอย่างของกิจกรรมน้ันขึ้ นอยู่กับ

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

ข11.1 การซ้ือและขายสนิค้าหรือบริการ 

ข11.2 การจัดการสนิทรัพย์ทางการเงินตลอดอายุของสนิทรัพย์ (รวมถึงสนิทรัพย์ที่ผิดนัดชาํระหน้ี) 

ข11.3 การเลือก การได้มาหรือการจาํหน่ายสนิทรัพย์ 

ข11.4 การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ๆ หรือกระบวนการใหม่ๆ และ 

ข11.5 การกาํหนดโครงสร้างของเงินทุนหรือการได้รับเงินทุน 
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ข12  ตัวอย่างของการตัดสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

ข12.1 การตัดสนิใจในการดาํเนินงานและการลงทุนของผู้ได้รับการลงทุนน้ันรวมถึงงบประมาณ 

และ 

ข12.2 การแต่งตั้งและการกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของผู้ได้รับการลงทุนหรือ 

ผู้ให้บริการและการยกเลิกบริการน้ัน หรือการจ้างงาน 

ข13 ในบางสถานการณ์ กิจกรรมทั้งก่อนและหลังการเกิดของสถานการณ์เฉพาะอาจเป็นกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง เม่ือผู้ลงทุนสองคนหรือมากกว่าสองคนข้ึนไปมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการ

กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง และกจิกรรมเหล่าน้ันเกดิข้ึนในเวลาที่ต่างกนั ผู้ลงทุนต้องกาํหนดว่าผู้ลงทุนคน

ใดที่สามารถสั่งการกิจกรรมที่ทาํให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญมากที่สุดต่อผลตอบแทนที่

สอดคล้องกับสิทธิในการตัดสินใจเหน็ชอบ (ดูย่อหน้าที่ 13) ผู้ลงทุนต้องมีการทบทวนการ

ประเมินน้ีตลอดเวลาเมื่อมีข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวข้องหรือสถานการณ์เปล่ียนไป 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่1 

ผู้ลงทุนสองกลุ่มได้ลงทุนในผู้ได้รับการลงทุนเพ่ือพัฒนาและทาํการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทาง

การแพทย์ ผู้ลงทุนคนแรกรับผิดชอบในการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ทางการแพทย์น้ัน ซ่ึงเป็นฝ่ายเดียวที่สามารถทาํการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขอการ

รับรองทางกฎหมายเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์หลังจากที่ได้รับการรับรองทางกฎหมายแล้ว ผู้ลงทุนอีกกลุ่มจะทาํ

การผลิตและการตลาดต่อไป  ซ่ึงผู้ลงทุนกลุ่มน้ีจะเป็นฝ่ายเดียวที่สามารถทาํการตัดสนิใจเกี่ยวกับการผลิต

และการตลาด ในกรณีที่กิจกรรมการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมายกับกิจกรรมการผลิตและ

การตลาดมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเท่ากัน ผู้ลงทุนแต่ละฝ่ายจําเป็นต้องพิจารณาว่ากิจกรรมใดมี

ผลกระทบโดยตรงอย่างมีนัยสาํคัญมากทีสุ่ดต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน จากที่กล่าวมาแล้วว่า 

ผู้ลงทุนแต่ละฝ่ายจะต้องพิจารณาว่ากจิกรรมการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมาย หรือกิจกรรม

การผลิตและการตลาดมีผลกระทบ อย่าง มี นัยสํา คัญมากที่ สุด ต่อผลตอบแทนของ ผู้ ไ ด้ รับ 

การลงทุน และใครสามารถสั่งการกิจกรรมน้ัน ในการกําหนดว่าผู้ลงทุนรายใดมีอาํนาจ ผู้ลงทุนจะ

พิจารณาสิ่งต่างๆ ดังน้ี 

(1)   วัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน 

(2)   ปัจจัยที่กาํหนดกาํไรข้ันต้น รายได้ และมูลค่าของผู้ได้รับการลงทุน หรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

ทางการแพทย์ 

(3)   ผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุนจากอาํนาจการตัดสินใจของผู้ลงทุนแต่ละรายที่

เกี่ยวข้องกบัปัจจัยในข้อ (ข) และ 

(4)   การเปิดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนของผู้ลงทุน   
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ตามตัวอย่างน้ี ผู้ลงทุนจะพิจารณาในเร่ืองต่อไปนี้ ด้วย 

(5)   ความไม่แน่นอนและความพยายามที่ใช้ในการได้รับรองทางกฎหมาย (พิจารณาถึงความสาํเรจ็ของ

ผู้ลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ที่ผ่านมา) และ 

(6)   ผู้ลงทุนรายใดควบคุมผลิตภัณฑท์างการแพทย์หลังจากระยะของการพัฒนาประสบความสาํเรจ็ 

 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่2 

กิจการลงทุนแห่งหน่ึง (ผู้ได้รับการลงทุน) มีการจัดตั้งและได้รับทุนจากตราสารหน้ีซ่ึงถือโดยผู้ลงทุน  

(ผู้ลงทุนในหน้ี) และตราสารทุนซ่ึงถือโดยผู้ลงทุนอื่นจาํนวนหน่ึง ส่วนที่เป็นทุน (Equity Tranche)  

ถูกออกแบบมาเพ่ือรับผลขาดทุนแรกและรับผลตอบแทนส่วนที่เหลือของผู้ได้รับการลงทุน โดยหน่ึงใน 

ผู้ลงทุนในตราสารทุนซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 30 ของส่วนของเจ้าของเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ ผู้ได้รับการลงทุน 

ใช้เงินที่ได้มาเพ่ือซ้ือกลุ่มการลงทุน (portfolio) ในสนิทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงทาํให้ผู้ได้รับการลงทุนเปิดรับ

ในเร่ืองความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชําระเงินต้นและดอกเบ้ียของ

สินทรัพย์ รายการที่มีการขายให้แก่ผู้ลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือเป็นการลงทุนที่มีการเปิดรับความเสี่ยง

ด้านเครดิตตํ่าจากความเป็นไปได้ที่สินทรัพย์ในกลุ่มการลงทุนจะผิดนัดชําระ เน่ืองจากลักษณะของ

สินทรัพย์และเน่ืองจากส่วนที่ เป็นทุนถูกออกแบบมาให้รับการขาดทุนแรกของผู้ได้รับการลงทุน 

ผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุนได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญจากการบริหารกลุ่มการลงทุนใน

สนิทรัพย์ของผู้ได้รับการลงทุน ซ่ึงรวมถึงการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการเลือก การซ้ือและการจาํหน่ายสินทรัพย์

ภายใต้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มการลงทุนและการจัดการเมื่อกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์ผิดนัดชาํระ 

กจิกรรมเหล่านั้นจะมีการจัดการโดยผู้บริหารสนิทรัพย์จนกว่าการผิดนัดชาํระถึงสดัส่วนที่ระบุไว้ของมูลค่า

กลุ่มการลงทุน (ได้แก่ เมื่อมูลค่าของกลุ่มการลงทุนถึงระดับที่ส่วนของทุนของผู้ได้รับการลงทุนถูกใช้ไป

จนหมด) ณ เวลาน้ัน ผู้ดูแลกองทุนภายนอกจะจัดการสินทรัพย์ตามคําสั่งของผู้ลงทุนในตราสารหน้ี  

การจัดการกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์ของผู้ได้รับการลงทุนเป็นกิจกรรมหลักของผู้ได้รับการลงทุน 

ผู้จัดการสินทรัพย์มีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจนกว่าสินทรัพย์ที่ผิดนัดชาํระจะถึง

สัดส่วนที่ระบุไว้ของมูลค่ากลุ่มการลงทุน ผู้ลงทุนในตราสารหน้ีสามารถสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเม่ือ

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ผิดนัดชาํระเงินผ่านพ้นสัดส่วนที่ระบุไว้ของมูลค่ากลุ่มการลงทุน ผู้จัดการสินทรัพย์

และผู้ลงทุนในตราสารหน้ีแต่ละฝ่ายควรกาํหนดว่าพวกเขาสามารถสั่งการกจิกรรมที่ส่งผลอย่างมีนัยสาํคัญ

มากที่สุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุนได้หรือไม่ รวมถึงพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และการ

ออกแบบผู้ได้รับการลงทุนและการเปิดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนที่มีต่อแต่ละฝ่าย 
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สิทธิทีใ่หผู้ล้งทุนมีอ านาจเหนอืผูไ้ดร้บัการลงทุน  

ข14  อํานาจเกิดจากสิทธิ เพ่ือให้มีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน สิทธิที่ มีอยู่ต้องทําให้ผู้ลงทุนมี

ความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สิทธิที่อาจให้อาํนาจแก่ผู้ลงทุนมีความ

แตกต่างกนัระหว่างผู้ได้รับการลงทุน 

ข15 ตัวอย่างของสทิธ ิไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกนั สามารถให้อาํนาจผู้ลงทุนซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

ข15.1 สิทธิในรูปแบบของสิทธิในการออกเสียง (หรือ สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้) ของ 

ผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข50) 

ข15.2 สิทธิในการแต่งตั้ง การมอบหมาย หรือการถอดถอนสมาชิกของผู้บริหารสาํคัญของ 

ผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงมีความสามารถในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข15.3 สทิธใินการแต่งตั้ง หรือถอดถอนอกีกจิการหน่ึงซ่ึงเป็นผู้สั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข15.4 สิทธิในการสั่งการผู้ได้รับการลงทุนให้เข้าทาํรายการ หรือคัดค้านการเปล่ียนแปลงใน

รายการเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน และ 

ข15.5 สิทธิอื่น (เช่น สิทธิในการตัดสินใจที่ระบุไว้ในสัญญาการบริหาร) ซ่ึงให้ผู้ถือมี

ความสามารถในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข16 โดยทั่วไป เม่ือผู้ได้รับการลงทุนมีกจิกรรมการดาํเนินงานและกจิกรรมการจัดหาเงินหลายอย่างซ่ึงมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน และเมื่อการตัดสินใจที่สาํคัญ

เกี่ยวกบักจิกรรมเหล่าน้ีต้องทาํอย่างต่อเน่ืองควรเป็นสิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิที่คล้ายกันที่ให้

อาํนาจแก่ผู้ลงทุนไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกนักบัข้อตกลงอื่น 

ข17  เมื่อสทิธกิารออกเสยีงไม่สามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน 

เช่น เมื่ อสิทธิในการออกเสียงเกี่ยวข้องกับงานบริหารเท่าน้ัน และข้อตกลงตามสัญญาเป็น

ตัวกาํหนดทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนต้องประเมินข้อตกลงตามสัญญาเหล่าน้ันเพ่ือ

กาํหนดว่าตนมีสิทธิเพียงพอที่ให้อาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ในการกาํหนดว่าผู้ลงทุนมี

สิทธิเพียงพอที่ให้อํานาจหรือไม่ ผู้ลงทุนต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้รับ 

การลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข8) และข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ข51 ถึง ข54 ร่วมกับ ย่อหน้าที่  

ข18 ถึง ข20 

ข18 ในบางสถานการณ์ อาจจะยากที่จะกาํหนดว่าสทิธขิองผู้ลงทุนมีเพียงพอที่จะให้อาํนาจเหนือผู้ได้รับ

การลงทุนหรือไม่ ในกรณีน้ีเพ่ือให้การประเมินอาํนาจสามารถทาํได้ ผู้ลงทุนต้องพิจารณาหลักฐาน

ว่าตนมีความสามารถในทางปฏิบัติในการสั่งการกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องเพียงผู้เดียวหรือไม่  

การพิจารณาน้ันคาํนึงถึง แต่ไม่จาํกัดเพียงรายการต่อไปน้ี ซ่ึงเมื่อพิจารณาร่วมกับสิทธิและข้อบ่งช้ี

ในย่อหน้าที่ ข19 และ ข20 อาจให้หลักฐานว่าสิทธิของผู้ลงทุนเพียงพอที่จะมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับ 

การลงทุน 

ข18.1 ผู้ลงทุนแม้ว่าไม่มีสิทธิตามสัญญา สามารถแต่งตั้ง หรือให้การอนุมัติผู้บริหารสาํคัญของ 

ผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงมีความสามารถในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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ข18.2 ผู้ลงทุนแม้ว่าไม่มีสิทธิตามสัญญา สามารถสั่งการผู้ได้รับการลงทุนให้เข้าทาํรายการ  

หรือคัดค้านการเปล่ียนแปลงรายการที่มีนัยสาํคัญ เพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน 

ข18.3   ผู้ลงทุนสามารถมีอิทธิพลในกระบวนการเสนอช่ือเพ่ือเลือกสมาชิกของผู้กาํกับดูแลของ 

ผู้ได้รับการลงทุน หรือการได้รับมอบอาํนาจในสทิธิออกเสยีงจากผู้ถือรายอื่น 

ข18.4 ผู้บริหารสาํคัญของผู้ได้รับการลงทุนคือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน (เช่น 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (chief executive officer) ของผู้ได้รับการลงทุนและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารของผู้ลงทุนเป็นคนเดียวกนั) 

ข18.5 ส่วนใหญ่ของสมาชิกที่มีหน้าที่ก ํากับดูแลผู้ได้รับการลงทุนเป็นบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกบัผู้ลงทุน 

ข19  บางคร้ังมีข้อบ่งช้ีว่าผู้ลงทุนมีความสัมพันธ์พิเศษกับผู้ได้รับการลงทุน ที่ช้ีแนะว่าผู้ลงทุนมีส่วนได้

เสียในผู้ได้รับการลงทุนมากกว่าส่วนได้เสียแบบตั้งรับ (a passive interest) ความมีอยู่ของแต่ละ

ข้อบ่งช้ีหรือข้อบ่งช้ีประกอบกันบางอย่างมิได้หมายความว่าเข้าเง่ือนไขของอาํนาจเสมอไป อย่างไร

กต็ามการมีส่วนได้เสียที่มากกว่าส่วนได้เสียแบบตั้งรับในผู้ได้รับการลงทุนน้ันอาจบ่งช้ีว่ามีสิทธิอื่น

ที่เกี่ยวข้องอื่นเพียงพอที่สามารถให้อาํนาจหรือไม่ หรือให้หลักฐานถึงอาํนาจที่มีอยู่เหนือผู้ได้รับ 

การลงทุน เช่น การที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียมากกว่าส่วนได้เสียแบบตั้งรับ และประกอบกับสิทธิอื่น

อาจบ่งช้ีอาํนาจได้ดังน้ี 

ข19.1 ผู้บริหารสาํคัญของผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงมีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

เป็นพนักงานปัจจุบันหรือเคยเป็นพนักงานของผู้ลงทุน 

ข19.2 การดาํเนินงานของผู้ได้รับการลงทุนขึ้นอยู่กบัผู้ลงทุน ดังเช่นสถานการณ์ดังต่อไปนี้  

ข19.2.1 ผู้ได้รับการลงทุนพ่ึงพาเงินทุนจากผู้ลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสําคัญของ 

การดาํเนินงาน 

ข19.2.2   ผู้ลงทุนให้การคํา้ประกนัภาระผูกพันของกจิการในสดัส่วนที่มีนัยสาํคัญ 

ข19.2.3   ผู้ได้รับการลงทุนขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนในบริการที่สาํคัญ เทคโนโลยี วัสดุหรือ

วัตถุดิบ 

ข19.2.4   ผู้ลงทุนมีการควบคุมสนิทรัพย์ เช่น ใบอนุญาต หรือเคร่ืองหมายทางการค้าที่

มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานหลักของผู้ได้รับการลงทุน 

ข19.2.5 ผู้ได้รับการลงทุนพ่ึงพาผู้ลงทุนในเร่ืองผู้บริหารสาํคัญ เช่น เมื่อบุคลากรของ

ผู้ลงทุนมีความรู้ความชํานาญเฉพาะในการดาํเนินงานหลักของผู้ได้รับการ

ลงทุน 

ข19.3 กิจกรรมของผู้ได้รับการลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสาํคัญเกี่ยวข้องหรือเป็นการดาํเนินการ

แทนผู้ลงทุน 

ข19.4 การเปิดรับหรือสิทธิของผู้ลงทุนในผลตอบแทนจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนไม่

เป็นสดัส่วนกบัสทิธใินการออกเสยีงหรือสิทธิที่คล้ายคลึงกัน เช่น อาจมีบางสถานการณ์ที่

ผู้ลงทุนมีสิทธิหรือเปิดรับผลตอบแทนมากกว่าคร่ึงหน่ึงของผลตอบแทนของผู้ได้รับการ
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ลงทุนแต่ถือสิทธิในการออกเสียงน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับ

การลงทุน 

ข20 การเปิดรับหรือสิทธิในความผันแปรของผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการ

ลงทุนย่ิงมาก  ย่ิงมีแรงจูงใจสําหรับผู้ลงทุนในการได้สิทธิที่ เพียงพอที่จะให้อํานาจ ดังน้ัน 

การเปิดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนที่สูงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่าผู้ลงทุนอาจมีอาํนาจ อย่างไรก็

ตามขอบเขตของการเปิดรับของผู้ลงทุนด้วยตัวของมันเองไม่ได้กาํหนดว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจเหนือ 

ผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ 

ข21 เมื่อปัจจัยในย่อหน้าที่ ข18 และข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ ข19 และ ข20 มีการพิจารณาร่วมกันกับสิทธิ

ของผู้ลงทุน ต้องให้นํา้หนักมากกบัหลักฐานเร่ืองอาํนาจตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ ข18 

 

สิทธิทีมี่ความส าคญั  

ข22 ในการประเมินว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจหรือไม่จะพิจารณาเพียงสิทธิที่มีความสาํคัญซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 

ผู้ได้รับการลงทุน (ถือโดยผู้ลงทุนและอื่นๆ) สทิธจิะมีความสาํคัญ เมื่อผู้ถือต้องมีความสามารถใน

การใช้สทิธใินทางปฏบัิติ 

ข23 การกาํหนดว่าสิทธิมีความสาํคัญหรือไม่ต้องใช้ดุลยพินิจ โดยพิจารณาข้อเทจ็จริงทั้งหมดและ

สถานการณ์น้ัน ปัจจัยที่นาํมาพิจารณาในการกาํหนดรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงข้อต่อไปน้ี 

ข23.1 มีอุปสรรค (ทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ) ที่ป้องกันผู้ถือรายหน่ึง (หรือผู้ถือหลายราย)  

จากการใช้สทิธ ิตัวอย่างของอุปสรรคดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

ข23.1.1 บทลงโทษทางการเงิน และแรงจูงใจที่จะป้องกัน (หรือยับย้ัง) ผู้ถือในการ 

ใช้สทิธ ิ

ข23.1.2   ราคาใช้สทิธ ิหรือราคาแปลงสภาพ ที่ทาํให้เกิดอุปสรรคทางการเงินที่ป้องกัน

ผู้ถือ (หรือยับย้ัง) จากการใช้สทิธิ                        

ข23.1.3    เง่ือนไขและสถานการณ์ที่จะทาํให้ไม่ได้ใช้สิทธิ เช่น เง่ือนไขที่ทาํให้เวลาการ

ใช้สทิธสิั้นลง 

ข23.1.4   ขาดหรือไม่ชัดเจนซ่ึงกลไกในเอกสารจัดตั้งผู้ได้รับการลงทุนที่สมเหตุสมผล 

หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ที่จะยินยอมให้ผู้ถือได้ใช้สทิธ ิ

ข23.1.5   ผู้ถือที่มีสทิธไิม่สามารถได้รับข้อมูลที่จาํเป็นเพ่ือใช้สทิธ ิ

ข23.1.6    อุปสรรคในการดาํเนินงานหรือแรงจูงใจที่จะป้องกัน (หรือยับย้ัง) ผู้ถือจาก

การใช้สิทธิ (ปราศจากซ่ึงผู้จัดการที่ เต็มใจหรือมีความสามารถในการ

ให้บริการที่มีความเช่ียวชาญ หรือผู้ที่มีความสามารถในการให้บริการและ 

เข้ารับส่วนได้เสยีอื่นที่ถือโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ) 

ข23.1.7    กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ป้องกนัไม่ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ (เช่น นักลงทุน

ต่างชาติถูกห้ามไม่ให้ใช้สทิธ)ิ 

ข23.2    เมื่อการใช้สิทธิน้ันกาํหนดให้มีความเห็นชอบมากกว่าหน่ึงราย หรือเมื่อสิทธิมีการถือ

มากกว่าหน่ึงราย ไม่ว่าจะมีกลไกที่ทาํให้ผู้ถือเหล่าน้ันมีความสามารถในทางปฏิบัติใน 
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การใช้สทิธร่ิวมกนัหากเลือกที่จะปฏบัิติเช่นนั้นหรือไม่ การที่ไม่มีกลไกเหล่าน้ีเป็นข้อบ่งช้ี

ว่าสทิธิน้ันไม่มีความสาํคัญ ย่ิงมีหลายฝ่ายซ่ึงต้องมีการตกลงกันในการใช้สิทธิ ซ่ึงเป็นไป

ได้น้อยที่สทิธน้ัินจะมีความสาํคัญ อย่างไรกต็ามคณะกรรมการที่มีสมาชิกที่เป็นอิสระจาก 

ผู้ตัดสินใจอาจจะเป็นกลไกสาํหรับผู้ลงทุนหลายรายในการดาํเนินการร่วมกันในการใช้

สทิธ ิดังน้ันสทิธใินการถอดถอนซ่ึงสามารถดาํเนินการโดยคณะกรรมการที่เป็นอิสระจะมี

ความเป็นไปได้มากที่จะมีความสาํคัญมากกว่าการใช้สิทธิน้ันของผู้ลงทุนแต่ละรายจาํนวน

มาก 

ข23.3    ผู้ถือสิทธิรายหน่ึงหรือมากกว่าหลายรายจะได้รับผลประโยชน์จากการใช้สิทธิน้ันหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น ผู้ถือสทิธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ในผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข47 

ถึง ข50) ต้องพิจารณาราคาในการใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพของเคร่ืองมือ ข้อตกลง

และเง่ือนไขของสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้มีความเป็นไปได้มากที่จะมีความสาํคัญ

เมื่อเคร่ืองมือน้ันอยู่ในภาวะสมควรใช้สิทธิ (in the money) หรือผู้ลงทุนจะได้รับ

ผลประโยชน์จากเหตุผลอื่น (เช่น การรับรู้ของการผนึกกัน  (synergies) ระหว่างผู้ลงทุน

กบัผู้ได้รับการลงทุน) จากการใช้สทิธหิรือการแปลงสภาพของเคร่ืองมือ 

ข24 เพ่ือที่จะให้มีความสาํคัญ ต้องมีการใช้สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับทศิทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ซ่ึงโดยปกติต้องสามารถใช้สทิธไิด้ในปัจจุบัน อย่างไรกด็ีบางคร้ังสิทธิน้ันสามารถมีความสาํคัญด้วย

แม้ว่าสทิธน้ัินยังไม่สามารถใช้ได้ในปัจจุบัน 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่  3 

ผู้ได้รับการลงทุนมีการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีเพ่ือการตัดสินใจกาํหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตาราง 

การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังต่อไปจะเกิดขึ้นอีกใน 8 เดือนข้างหน้า อย่างไรกต็ามผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือหลาย

รายรวมกันแล้วอย่างน้อยร้อยละ 5 ของสิทธิในการออกเสียง สามารถเรียกประชุมวาระพิเศษเพ่ือ

เปล่ียนแปลงนโยบายที่มีอยู่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ แต่มีข้อกาํหนดต้องแจ้งผู้ถือหุ้นรายอื่น 

หมายความว่าการประชุมดังกล่าวไม่สามารถดาํเนินการได้อย่างน้อย 30 วัน นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องสามารถมีการเปล่ียนแปลงได้เฉพาะในการประชุมผู้ถือหุ้นวาระพิเศษหรือการประชุมซ่ึงมีตาราง

กาํหนดไว้เท่าน้ัน ซ่ึงรวมถึงการอนุมัติการขายสินทรัพย์ที่มีความสาํคัญเช่นเดียวกับการตัดสินใจใน 

การลงทุนหรือการจาํหน่ายการลงทุนที่มีนัยสาํคัญ 

รูปแบบข้อเทจ็จริงข้างต้นนั้นสามารถประยุกต์ใช้กับตัวอย่าง 3ก ถึง 3ง ตัวอย่างดังต่อไปน้ีแต่ละตัวอย่าง

แยกพิจารณาจากกนั 
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ตวัอย่าง  3ก 

ผู้ลงทุนถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ในผู้ได้รับการลงทุน สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนน้ันมี

ความสาํคัญเน่ืองจากผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เมื่อผู้ลงทุน

ต้องการ ข้อเทจ็จริงที่ผู้ลงทุนต้องใช้เวลา 30 วันก่อนที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิในการออกเสียงได้น้ันไม่ได้

ทาํให้ผู้ลงทุนไม่มีความสามารถในปัจจุบันเพ่ือสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องนับต้ังแต่ได้หุ้นมา 

 

ตวัอย่าง  3ข 

ผู้ลงทุนทาํสญัญาล่วงหน้าเพ่ือที่จะได้หุ้นส่วนใหญ่ในผู้ได้รับการลงทุน สัญญาล่วงหน้าต้องมีการชาํระเงิน

ภายใน 25 วัน ผู้ถือหุ้นเดิมไม่สามารถเปล่ียนแปลงนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจาก 

การประชุมในวาระพิเศษจะเกิดขึ้ นได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 30 วัน ซ่ึงในเวลาน้ันสัญญาล่วงหน้ากจ็ะ

ได้รับการชาํระเงิน ดังน้ันผู้ลงทุนมีสิทธิที่มีความสาํคัญเทยีบเท่ากับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ตามตัวอย่างข้อ 3ก 

(กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่ถือสัญญาล่วงหน้าสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เมื่อ 

ผู้ลงทุนต้องการ) สัญญาล่วงหน้าของผู้ลงทุนน้ันมีความสาํคัญที่ทาํให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในการ

กาํหนดทศิทางของกจิกรรมที่เกี่ยวข้องได้ แม้ก่อนที่มีการชาํระเงินในสญัญาล่วงหน้า 

 

ตวัอย่าง  3ค 

ผู้ลงทุนที่ถือตราสารสิทธิเลือกที่สาํคัญในการได้มาซ่ึงหุ้นส่วนใหญ่ของผู้ได้รับการลงทุนโดยสามารถ 

ใช้สิทธิได้ภายใน 25 วันและอยู่ในภาวะสมควรใช้สิทธิอย่างย่ิง (deeply in the money) ข้อสรุปเหมือน

ตัวอย่าง 3ข 

 

ตวัอย่าง 3ง 

ผู้ลงทุนทาํสัญญาล่วงหน้าเพ่ือที่ได้มาซ่ึงหุ้นส่วนใหญ่ของผู้ได้รับการลงทุน โดยไม่ได้มีสิทธิที่เกี่ยวข้องอื่น

เหนือผู้ได้รับการลงทุน  สญัญาล่วงหน้าต้องมีการชาํระเงินภายใน 6 เดือน ข้อแตกต่างกับตัวอย่างข้างต้น

คือผู้ลงทุนไม่มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมมี

ความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเน่ืองจากผู้ถือหุ้นเดิมสามารถเปล่ียนแปลง

นโยบายเกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องได้ก่อนที่จะมีการชาํระเงินในสญัญาล่วงหน้า 

ข25 สิทธิที่มีความสาํคัญซ่ึงสามารถใช้สิทธิได้โดยกิจการอื่นสามารถป้องกันผู้ลงทุนจากการเข้าควบคุม 

ผู้ได้รับการลงทุน สทิธิที่มีความสาํคัญดังกล่าวไม่จาํเป็นที่ผู้ถือจะมีความสามารถในการเป็นผู้ริเร่ิม

ตัดสินใจ ตราบใดที่สิทธิน้ันไม่ใช่เพียงเพ่ือการคุ้มครอง (ดูย่อหน้าที่ ข26 – ข28) สิทธิที่มี

ความสาํคัญที่ถือโดยกจิการอื่นอาจจะสามารถป้องกนัผู้ลงทุนในการเข้าควบคุมผู้ได้รับการลงทุนได้ 

ถึงแม้ว่าสิทธิน้ันจะให้ผู้ถือเพียงแค่ความสามารถในปัจจุบันเพ่ืออนุมัติหรือขัดขวาง (block) การ

ตัดสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องเทา่น้ัน 
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สิทธิเพือ่การคุม้ครอง 

ข26 ในการประเมินว่าสิทธิน้ันให้อาํนาจผู้ลงทุนเหนือผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้องประเมินว่า 

สิทธิที่มีอยู่กับสิทธิที่ผู้อื่นถือน้ันเป็นสิทธิเพ่ือการคุ้มครองหรือไม่ สิทธิเพ่ือการคุ้มครองเกี่ยวข้อง

กับการเปล่ียนแปลงพ้ืนฐานในกิจกรรมของผู้ได้รับการลงทุน หรือการนํามาใช้ในสถานการณ์

ยกเว้น อย่างไรกต็ามไม่ใช่ทุกสิทธิที่นํามาใช้กับสถานการณ์ยกเว้น หรือสิทธิที่อาจเกิดข้ึนเมื่อมี

เหตุการณ์บางอย่างจะเป็นสทิธเิพ่ือการคุ้มครอง (ดูย่อหน้าที่ ข13 และ ข53) 

ข27   เน่ืองจากสิทธิเพ่ือการคุ้มครองมีการออกแบบมาให้คุ้มครองส่วนได้เสียของผู้ถือโดยที่มิได้ให้

อาํนาจควบคุมเหนือผู้ได้รับการลงทุนที่สิทธิน้ันเกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนที่ถือเฉพาะสิทธิเพ่ือการคุ้มครอง

ไม่สามารถมีอาํนาจ หรือป้องกนัผู้อื่นจากการมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนได้ (ดูย่อหน้าที่ 14) 

ข28  ตัวอย่างของสทิธเิพ่ือการคุ้มครองรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงข้อต่อไปนี้  

ข28.1   สิทธิของผู้ให้กู้ยืมในการจํากัดผู้กู้ยืมจากกิจกรรมที่ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน 

ความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสาํคัญของผู้กู้ยืมที่จะทาํให้เกดิความเสยีหายต่อผู้ให้กู้ยืม 

ข28.2   สิทธิของผู้ถือในส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของผู้ได้รับการลงทุนในการอนุมัติ

รายจ่ายฝ่ายทุนที่สูงกว่าปกติของธุรกิจ หรือการอนุมัติการออกตราสารทุน หรือ  

ตราสารหน้ี 

ข28.3   สิทธิของผู้ให้กู้ยืมที่จะควบคุมสินทรัพย์ของผู้ กู้ยืม หากผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามเง่ือนไขการชาํระหน้ีที่ระบุไว้ 

 

แฟรนไชส ์ 

ข29 สัญญาแฟรนไชส์ซ่ึงผู้ได้รับการลงทุนเป็นผู้ได้รับสิทธิ โดยปกติสิทธิของเจ้าของจะมีการออกแบบ

ให้คุ้มครองย่ีห้อของแฟรนไชส์ (the franchise brand) สัญญาแฟรนไชส์โดยปกติจะให้เจ้าของ 

มีสทิธติัดสนิใจในบางเร่ืองเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของผู้ได้รับสทิธ ิ

ข30 โดยทั่วไปสทิธขิองเจ้าของจะไม่จาํกดัความสามารถของกิจการอื่นนอกเหนือจากเจ้าของสิทธิในการ

ตัดสินใจที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับสิทธิ หรือสิทธิตามสัญญา 

แฟรนไชส์ไม่จําเป็นที่จะให้เจ้าของสิทธิมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่มี

ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับสทิธ ิ

ข31 เป็นเร่ืองจาํเป็นที่จะต้องแยกระหว่างความสามารถในปัจจุบันที่จะตัดสินใจในเร่ืองที่ส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับสิทธิกับความสามารถที่จะตัดสินใจเพ่ือคุ้มครองย่ีห้อ

ของแฟรนไชส์ เจ้าของสิทธิไม่มีอํานาจเหนือผู้ได้รับสิทธิหากสิทธิที่มีอยู่ของกิจการอื่นทาํให้ 

เขาเหล่านั้นมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับสทิธ ิ

ข32 การเข้าทาํสัญญาแฟรนไชส์เป็นการตัดสินใจของผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดาํเนินธุรกิจ 

ตามข้อตกลงของสญัญาแฟรนไชสเ์พ่ือตนเอง 

ข33 การควบคุมเหนือการตัดสินใจขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวเป็นรูปแบบทางกฎหมายของผู้ได้รับสิทธิ และ

โครงสร้างของเงินทุนอาจกําหนดโดยฝ่ายอื่นนอกจากเจ้าของสิทธิ และอาจส่งผลกระทบที่มี
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นัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับสิทธิ ย่ิงเจ้าของสิทธิให้การสนับสนุนทางการเงินในระดับตํ่า

และการเปิดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนของเจ้าของสิทธิในระดับตํ่า แสดงให้เห็นว่า

เจ้าของสทิธมิีเพียงสทิธิเพ่ือการคุ้มครอง 

สิทธิในการออกเสียง   

ข34 บ่อยคร้ังที่ผู้ลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันผ่านสิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิที่คล้ายกันในการ 

สั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนพิจารณาข้อกําหนดในส่วนน้ี (ดูย่อหน้าที่ ข35 ถึง ข50)  

ถ้ากจิกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการลงทุนน้ันมีการสั่งการผ่านทางการใช้สทิธิในการออกเสยีง 

อ านาจทีม่าจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ 

ข35 ผู้ลงทุนที่ถือสิทธิมากกว่ากึ่ งหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุนมีอํานาจ 

ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้  ยกเว้นเกี่ยวข้องกบัย่อหน้าที่ ข36 หรือ ย่อหน้าที่ ข37 

ข35.1 กจิกรรมที่เกี่ยวข้องมีการสั่งการจากผู้ถือสทิธใินการออกเสยีงส่วนใหญ่ หรือ 

ข35.2 สมาชิกส่วนใหญ่ของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลกิจการซ่ึงสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

มีการแต่งตั้งจากผู้ถือสทิธใินการออกเสยีงส่วนใหญ่ 

 

        สิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่มีอ านาจ  

ข36 สาํหรับผู้ลงทุนที่ถือสิทธิในการออกเสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงของผู้ได้รับการลงทุน การที่จะมีอาํนาจ

เหนือผู้ได้รับการลงทุนน้ัน สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนน้ันต้องมีความสาํคัญ สอดคล้องกับ 

ย่อหน้าที่ ข22 ถึง ข25 และต้องทาํให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงโดยมากจะกระทาํผ่านการกาํหนดนโยบายในการดําเนินงานและการจัดหาเงิน  

หากสทิธทิี่มีอยู่ของกจิการอื่นซ่ึงทาํให้สามารถสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องได้และกิจการน้ันไม่ได้เป็น

ตัวแทนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนไม่มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

ข37 ผู้ลงทุนไม่มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ใน 

ผู้ได้รับการลงทุนหากสทิธใินการออกเสียงเหล่าน้ันไม่มีความสาํคัญ เช่น ผู้ลงทุนมีสิทธิในการออก

เสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงในผู้ได้รับการลงทุนไม่สามารถมีอาํนาจถ้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องขึ้ นอยู่กับการ 

สั่งการโดยรัฐบาล ศาล ฝ่ายบริหาร ผู้รับผลประโยชน์  ผู้ชาํระบัญชี หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล 

อ านาจทีป่ราศจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ 

ข38  ผู้ลงทุนสามารถมีอาํนาจถึงแม้ว่าถือสทิธใินการออกเสยีงน้อยกว่าเสยีงส่วนใหญ่ในผู้ได้รับการลงทุน 

ผู้ลงทุนสามารถมีอํานาจโดยการถือสิทธิ ในการออกเสียงน้อยกว่าเสียงส่วนใหญ่ในผู้ได้รับ 

การลงทุน เช่น ผ่านทาง 

       ข38.1   ข้อตกลงตามสญัญาระหว่างผู้ลงทุนและผู้ออกเสยีงรายอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข39) 

       ข38.2   สทิธทิี่เกดิจากข้อตกลงตามสญัญาอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข40) 
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       ข38.3   สทิธใินการออกเสยีงของผู้ลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข41 ถึง ข45) 

       ข38.4   สทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ (ดูย่อหน้าที่ ข47 ถึง ข50) 

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

ขอ้ตกลงตามสญัญากบัผูอ้อกเสียงรายอื่น 

ข39 ข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ลงทุนและผู้ออกเสียงรายอื่นสามารถทาํให้ผู้ลงทุนมีสิทธิในการออก

เสียงอย่างเพียงพอที่จะให้อาํนาจแก่ผู้ลงทุน ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงเพียง

พอที่จะทาํให้มีอาํนาจหากปราศจากข้อตกลงตามสัญญา อย่างไรกดี็ข้อตกลงตามสัญญาอาจทาํให้ 

ผู้ลงทุนแน่ใจว่าตนสามารถสั่งการผู้ออกเสียงรายอื่นในวิธีการออกเสียงเพ่ือทาํให้ผู้ลงทุนตัดสินใจ

เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

 

สิทธิทีเ่กิดจากขอ้ตกลงตามสญัญาอื่น 

ข40 สทิธอิื่นในการตัดสนิใจที่ประกอบกบัสทิธใินการออกเสียง ทาํให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในปัจจุบัน

ในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สิทธิที่ระบุไว้ในข้อตกลงตามสัญญาประกอบกับสิทธิใน

การออกเสียงอาจเพียงพอทาํให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกระบวนการผลิต

ของผู้ได้รับการลงทุน หรือสั่งการกิจกรรมการดําเนินงานอื่นหรือการจัดหาเงินของผู้ได้รับ 

การลงทุนที่มีผลกระทบที่มีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน อย่างไรกต็ามการพ่ึงพา

ทางเศรษฐกจิของผู้ได้รับการลงทุนจากผู้ลงทุน (เช่น ความสัมพันธ์ของผู้ขายกับลูกค้าหลัก) ไม่ได้

ทาํให้ผู้ลงทุนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน หากไม่มีสทิธอิื่น 

สิทธิในการออกเสียงของผูล้งทนุ  

ข41 ผู้ลงทุนที่มีสทิธใินการออกเสียงน้อยกว่าเสียงส่วนใหญ่ มีสิทธิเพียงพอทาํให้มีอาํนาจเมื่อผู้ลงทุนมี

ความสามารถในทางปฏบัิติในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องเพียงฝ่ายเดียว 

ข42 ในการประเมินสิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนว่ามีเพียงพอทาํให้มีอํานาจหรือไม่ ผู้ลงทุน

พิจารณาข้อเทจ็จริง และสถานการณ์ทั้งหมด รวมถึง 

ข42.1 ขนาดของการถือสิทธิในการออกเสียงของ ผู้ลงทุนเมื่ อเปรียบเทียบกับขนาดและ 

การกระจายการถือของผู้ออกเสยีงรายอื่น ดังน้ี  

ข42.1.1  สิทธิในออกเสียงย่ิงมากเท่าไหร่ ย่ิงเป็นไปได้มากที่สิทธิที่มีอยู่ของผู้ลงทุนทาํให้

มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข42.1.2  สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนย่ิงมากเมื่อเปรียบเทยีบกับผู้ออกเสียงรายอื่น 

ย่ิงเป็นไปได้มากที่สิทธิที่มีอยู่ของผู้ลงทุนทาํให้มีความสามารถในปัจจุบันใน

การสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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ข42.1.3  ย่ิงผู้ถืออื่นมีจํานวนย่ิงมากที่ ต้องร่วมกันในการที่จะชนะคะแนนผู้ลงทุน  

ย่ิงเป็นไปได้มากที่สิทธิที่มีอยู่ของผู้ลงทุนทาํให้มีความสามารถในปัจจุบันใน

การสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข42.2  สิทธิในการการออกเสียงที่เป็นไปได้ถือโดยผู้ลงทุน ผู้ออกเสียงรายอื่น หรือกิจการอื่น  

(ดูย่อหน้าที่ ข47 ถึง ข50) 

ข42.3 สทิธทิี่เกดิจากข้อตกลงตามสญัญาอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข40) และ 

ข42.4 ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์เพ่ิมเติมบ่งช้ีว่าผู้ลงทุนมี หรือไม่มีความสามารถในปัจจุบันใน     

การสั่ งการกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ณ เวลาที่ ต้องมีการตัดสินใจ รวมถึงรูปแบบใน 

การออกเสยีงจากการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังก่อน 

ข43 เมื่อทศิทางของกจิกรรมที่เกี่ยวข้องมีการกาํหนดจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ และผู้ลงทุนถือ

สิทธิในการออกเสียงมากกว่าผู้ออกเสียงรายอื่น หรือกลุ่มผู้ถือที่ มีสิทธิออกเสียงซ่ึงรวมกัน 

เป็นกลุ่ม และผู้ถือหุ้นรายอื่นกระจัดกระจาย  หลังจากที่ได้พิจารณาปัจจัยที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่  

ข42.1 ถึง ข42.3 เพียงอย่างเดียวอาจจะชัดเจนว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจเหนือกจิการ 

ตวัอย่างการน าไปใช ้

ตวัอย่างที ่4 

ผู้ลงทุนได้มาซ่ึงสทิธใินการออกเสยีงในกจิการร้อยละ 48 ส่วนสทิธใินการออกเสียงที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้น 

1,000 ราย โดยไม่มีคนใดคนหน่ึงถือสิทธิในการออกเสียงมากกว่าร้อยละ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด 

ทาํข้อตกลงในการปรึกษาหารือกับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือเพ่ือตัดสินใจร่วมกัน หลังจากได้ประเมินสัดส่วน

ของสิทธิในการออกเสียงที่ได้มา โดยคาํนวณจากขนาดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่น ผู้ลงทุนเหน็ว่าร้อยละ 

48 เพียงพอทาํให้ควบคุมกิจการได้ ในกรณีน้ีพิจารณาจากขนาดของสิทธิที่ถืออยู่และเมื่อเปรียบเทียบ 

กับขนาดการถือหุ้นของผู้อื่นแล้ว ผู้ลงทุนสรุปว่าตนมีอิทธิพลในการออกเสียงเพียงพอตามเง่ือนไขของ

อาํนาจโดยไม่จาํเป็นต้องพิจารณาหลักฐานของอาํนาจอื่น 

 

ตวัอย่างที ่5 

ผู้ลงทุน ก ถือสิทธิในการออกเสียงในผู้ได้รับการลงทุนร้อยละ 40  และผู้ลงทุนรายอื่นๆ 12 รายถือสิทธิ

ในการออกเสยีงในผู้ได้รับการลงทุนร้อยละ 5 ต่อราย สญัญาของผู้ถือหุ้นให้สิทธิผู้ลงทุน ก ในการแต่งตั้ง 

ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารซ่ึงรับผิดชอบในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

ในการเปล่ียนแปลงสัญญาจาํเป็นต้องใช้การออกเสียงของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จาํนวนสองในสาม ในกรณีน้ี 

ผู้ลงทุน ก สรุปว่าขนาดของการถือสิทธิของผู้ลงทุนและเมื่อเปรียบเทยีบกับขนาดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น

อื่นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเป็นข้อสรุปในการกําหนดว่าผู้ลงทุนมีสิทธิที่ เพียงพอทาํให้มีอํานาจ  

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุน ก ต้องพิจารณาว่าสิทธิตามสัญญาในการแต่งตั้ ง ถอดถอน และกําหนด

ค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร เพียงพอที่จะสรุปว่าตนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ข้อเทจ็จริงที่ว่า 
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ผู้ลงทุน ก อาจจะไม่ใช้สทิธน้ีิ หรือโอกาสที่จะใช้สิทธิในการคัดสรร แต่งตั้ง หรือถอดถอนฝ่ายบริหารต้อง

ไม่นาํมาพิจารณาในการประเมินว่าผู้ลงทุน ก มีอาํนาจหรือไม่  

ข44 ในสถานการณ์อื่น อาจจะชัดเจนหลังจากที่ได้พิจารณาปัจจัยที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข42.1ถึง  

ข42.3 เพียงอย่างเดียวว่าผู้ลงทุนไม่มีอาํนาจ 

ตวัอย่างในการน าไปใช ้

ตวัอย่างที ่6 

ผู้ลงทุน ก ถือหุ้นร้อยละ 45 ของสทิธใินการออกเสยีงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนอื่นสองรายถือหุ้นร้อย

ละ 26 ต่อรายของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ส่วนที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้นอื่นอีกสามราย

แต่ละรายถือร้อยละ 1 ไม่มีข้อตกลงอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ในกรณีน้ี ขนาดของสิทธิใน 

การออกเสียงของผู้ลงทุน ก และเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่นเพียงพอที่จะสรุปว่าผู้ลงทุน ก ไม่มี

อาํนาจ ผู้ลงทุนรายอื่นอีกสองรายสามารถร่วมมือกันในการป้องกันผู้ลงทุน ก จากการสั่งการกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการลงทุน 

ข45 อย่างไรกต็าม ปัจจัยที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข42.1 ถึง ข42.3 เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เป็นข้อสรุป 

ถ้ามีการพิจารณาปัจจัยเหล่านั้นแล้วผู้ลงทุนยังไม่ชัดเจนว่าตนมีอาํนาจ ต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์เพ่ิมเติม เช่น ผู้ถือหุ้นอื่นอาจมีลักษณะที่เป็นแบบตั้งรับ (passive) โดยดูจากรูปแบบ

การออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังก่อน ทั้งน้ีรวมถึงการประเมินปัจจัยที่กล่าวในย่อหน้าที่ ข

18 และข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ ข19 และ ข20 ย่ิงสิทธิในการออกเสียงมีจาํนวนน้อย และหากมี

จํานวนผู้ถือน้อยรายที่ จํา เ ป็นต้องร่วมมือกันเ พ่ือชนะการออกเสียงของผู้ลงทุน จะให้ 

ความน่าเช่ือถือข้อเทจ็จริงและสถานการณ์เพ่ิมเติมมากขึ้ นในการประเมินว่าสิทธิของผู้ลงทุน 

มีเพียงพอที่ทาํให้มอีาํนาจ เม่ือมีการพิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ในย่อหน้าที่ ข18 ถึง ข20 

ร่วมกับสิทธิของผู้ลงทุน ต้องให้นํา้หนักในหลักฐานของอาํนาจในย่อหน้าที่ ข18 มากกว่าข้อบ่งช้ี

ของอาํนาจในย่อหน้าที่ ข19 และ ข20 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่7 

ผู้ลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 11 ราย 

แต่ละรายถือหุ้นร้อยละ 5 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อตกลง

ตามสัญญาที่จะปรึกษาหารือผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือทาํการตัดสินใจร่วมกัน ในกรณีน้ี ขนาดของการถือหุ้น

ของผู้ลงทุนและเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดการถือหุ้นของรายอื่นเพียงอย่างเดียวไม่เป็น ข้อสรุปใน 

การกาํหนดว่าผู้ลงทุนมีสิทธิที่เพียงพอทาํให้มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์เพ่ิมเติมต้องนาํมาพิจารณาช่ึงอาจให้หลักฐานว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจหรือไม่ม ี
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ตวัอย่างที ่8 

ผู้ลงทุนถือร้อยละ 35 ของสทิธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่น 3 รายแต่ละรายถือ

ร้อยละ 5 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน สิทธิในการออกเสียงที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้น

จาํนวนมากโดยไม่มีรายใดถือเกินร้อยละ 1 ของสิทธิในการออกเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อตกลงตาม

สญัญาที่จะปรึกษาผู้ถือรายอื่น หรือทาํการตัดสนิใจร่วมกนั การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ

การลงทุนน้ันต้องได้รับอนุมัติจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง โดยใน

การประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องคร้ังล่าสุดมีการใช้สิทธิออกเสียงร้อยละ 75 ของสิทธิในการออกเสียงของ 

ผู้ได้รับการลงทุน ในกรณีน้ีการมีส่วนร่วมอย่างแขง็ขัน (active) ของผู้ถือหุ้นอื่นในการประชุมคร้ังลาสุดน้ี

ช้ีให้เห็นว่าผู้ลงทุนไม่มีความสามารถในทางปฏิบัติในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ฝ่ายเดียว ไม่ว่า 

ผู้ลงทุนจะได้เคยมีการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเน่ืองจากมีผู้ถือหุ้นอื่นในจาํนวนที่เพียงพอออกเสียงใน

ทศิทางเดียวกนักบัผู้ลงทุนหรือไม่ 

ข46 กรณีที่ไม่ชัดเจนหลังจากการพิจารณาปัจจัยที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข42.1 ถึง ข42.4 ว่าผู้ลงทุน 

มีอาํนาจ ให้ถือว่าผู้ลงทุนไม่มีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

สิทธิในการออกเสียงทีเ่ป็นไปได ้   

ข47 เมื่อมีการประเมินการควบคุม ผู้ลงทุนพิจารณาสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ของตนเอง และ

การพิจารณาสิทธิออกเสียงที่เป็นไปได้ที่ ผู้อื่นถือ เพ่ือที่จะกําหนดว่าตนเองมีอํานาจหรือไม่  

สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ คือสิทธิในการได้มาซ่ึงสิทธิในการออกเสียงในผู้ได้รับการลงทุน 

เช่น สทิธทิี่เกดิจากตราสารแปลงสภาพ หรือสทิธใินการเลือก รวมไปถึงสัญญาล่วงหน้า สิทธิในการ

ออกเสยีงที่เป็นไปได้เหล่านั้นจะนาํมาพิจารณากต่็อเมื่อสิทธิน้ันมีความสาํคัญ (ดูย่อหน้าที่ ข22 ถึง 

ข25) 

ข48 เม่ือมีการพิจารณาสิทธิการออกเสียงที่ เป็นไปได้ ผู้ลงทุนต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และการ

ออกแบบของเคร่ืองมือ และต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบการมีส่วนเกี่ยวข้องของ 

ผู้ลงทุนกับผู้ได้รับการลงทุน ซ่ึงรวมไปถึงการประเมินเง่ือนไขและสถานการณ์ต่างๆของเคร่ืองมือ 

เช่นเดียวกับความคาดหวังของผู้ลงทุน แรงจูงใจและเหตุผลในการตกลงเกี่ยวกับเง่ือนไขและ

สถานการณ์ดังกล่าว 

ข49 ถ้าผู้ลงทุนมีสิทธิในการออกเสียง หรือสิทธิในการตัดสินใจอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ได้รับ 

การลงทุน ผู้ลงทุนประเมินว่าสิทธิเหล่าน้ันเมื่อพิจารณาประกอบกับสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไป

ได้แล้วทาํให้ผู้ลงทุนมีอาํนาจหรือไม่ 

ข50 สทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ที่มีความสาํคัญเพียงอย่างเดียว หรือเมื่อพิจารณาประกอบกับสิทธิ

อื่นทาํให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ในกรณีที่

เป็นไปได้ เมื่อผู้ลงทุนถือร้อยละ 40 ของสทิธใินการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุนและถือสิทธิที่มี

ความสาํคัญช่ึงเกิดจากการถือสิทธิเลือกในการได้มาอีกร้อยละ 20 ของสิทธิในการออกเสียง  

ซ่ึงสอดคล้องกบัย่อหน้าที่ ข23 
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ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่9 

ผู้ลงทุน ก ถือร้อยละ 70 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุน ข ถือร้อยละ 30 ของ

สิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน รวมทั้งมีสิทธิเลือกในการได้มาซ่ึงสิทธิออกเสียงกึ่งหน่ึงของ 

ผู้ลงทุน ก  สิทธิเลือกสามารถใช้สิทธิได้ในสองปีถัดไปในราคาคงที่ซ่ึงเป็นภาวะไม่สมควรใช้สิทธิอย่างย่ิง 

(deeply out of the money) (และถูกคาดหวังว่าจะไม่มีการใช้สิทธิเลือกในช่วงระยะเวลาสองปีถัดไป)  

ผู้ลงทุน ก ได้ใช้สทิธอิอกเสยีงและสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการลงทุนอย่างเชิงรุก (actively) 

ในกรณีน้ีผู้ลงทุน ก มีแนวโน้มที่จะเข้าเง่ือนไขเป็นผู้มีอาํนาจเน่ืองจากปรากฎว่าผู้ลงทุน ก มีความสามารถ

ในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุน ข มีสิทธิเลือกปัจจุบันที่จะซ้ือสิทธิออกเสียง

เพ่ิมเติมได้ (ซ่ึงถ้ามีการใช้สทิธจิะทาํให้ผู้ลงทุน ข มีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ในผู้ได้รับการลงทุน) เง่ือนไข

และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัสทิธเิลือกเหล่านั้นพิจารณาว่าไม่มีความสาํคัญ 

 

ตวัอย่างที ่10 

ผู้ลงทุน ก และผู้ลงทุนรายอื่นอีกสองราย แต่ละรายถือหน่ึงในสามส่วนของสิทธิออกเสียงของผู้ได้รับ 

การลงทุน กิจกรรมทางธุรกิจของผู้ได้รับการลงทุนมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ลงทุน ก  นอกเหนือจาก

การถือตราสารทุนแล้วผู้ลงทุน ก ยังถือตราสารหน้ีที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ได้รับ 

การลงทุน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงได้ด้วยราคาคงที่ซ่ึงเป็นภาวะไม่สมควรใช้สิทธิ (out of the money) (แต่ไม่

ถึงระดับภาวะไม่สมควรใช้สิทธิอย่างย่ิง (deeply out of the money)) ถ้ามีการแปลงสภาพตราสารหน้ี  

ผู้ลงทุน ก จะถือร้อยละ 60 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุน ก จะได้รับประโยชน์

จากการผนึกกัน (synergy) ถ้ามีการแปลงสภาพตราสารหน้ีเป็นหุ้นสามัญ ผู้ลงทุน ก มีอาํนาจเหนือ 

ผู้ได้รับการลงทุน เน่ืองจากถือสิทธิออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุนร่วมกับการมีสิทธิออกเสียงที่เป็นไปได้

ที่สาํคัญทาํให้มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

อ านาจเมือ่การออกเสียงหรือสิทธิทีค่ลา้ยคลึงกนัไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ

ผลตอบแทนของผูไ้ดร้บัการลงทุน 

ข51 ในการประเมินวัตถุประสงค์หรือการออกแบบของผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข8)  

ผู้ลงทุนต้องพิจารณาความเกี่ยวข้องและการตัดสินใจ ณ จุดที่มีการเร่ิมต้ังกิจการของผู้ได้รับการ

ลงทุนอื่นเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบและประเมินว่าข้อตกลงของรายการและลักษณะของความ

เกี่ยวข้องที่ให้สิทธิเพียงพอแก่ผู้ลงทุนทาํให้มีอาํนาจหรือไม่ การมีความเกี่ยวข้องในการออกแบบ 

ผู้ได้รับการลงทุนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอทาํให้มีการควบคุม อย่างไรกต็ามความเกี่ยวข้องใน 

การออกแบบอาจจะเป็นข้อบ่งช้ีว่าผู้ลงทุนมีโอกาสในการได้รับสทิธทิี่เพียงพอที่ทาํให้มีอาํนาจเหนือ

ผู้ได้รับการลงทุน  
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ข52 นอกจากน้ัน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาข้อตกลงตามสัญญา เช่น สิทธิซ้ือ (call rights) สิทธิขาย (put 

rights) และสิทธิในการชาํระบัญชี ที่มีการกาํหนดณ จุดที่มีการเร่ิมต้ังกิจการของผู้ได้รับการลงทุน  

เมื่อข้อตกลงตามสัญญาเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมช่ึงเกี่ยวข้องอย่างมากกับผู้ได้รับการลงทุน กิจกรรม

เหล่าน้ีโดยเน้ือหาถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมรวมของผู้ได้รับการลงทุน ถึงแม้ว่าอาจอยู่นอก

กรอบตามกฎหมายของผู้ได้รับการลงทุน ดังน้ันสิทธิในการตัดสินใจที่มองเหน็ได้หรือไม่กต็ามซ่ึง

ถูกแฝงอยู่ในข้อตกลงตามสญัญาซ่ึงเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ได้รับการลงทุนจาํเป็นต้องมีการพิจารณา

ว่าเป็นกจิกรรมที่เกี่ยวข้องเม่ือมีการกาํหนดการมอีาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน  

ข53 สาํหรับผู้ได้รับการลงทุนบางราย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเกิดข้ึนเม่ือมีสถานการณ์เฉพาะน้ันหรือมี

เหตุการณ์เกิดขึ้ น ผู้ได้รับการลงทุนอาจจะมีการออกแบบเพ่ือว่าทิศทางของกิจกรรมและ

ผลตอบแทนมีการกาํหนดไว้ล่วงหน้านอกเสียจากว่าหรือจนกว่ามีสถานการณ์เฉพาะน้ันหรือมี

เหตุการณ์เกดิขึ้น ในกรณีน้ีการตัดสินใจในกิจกรรมของผู้ได้รับการลงทุน ในสถานการณ์น้ันหรือมี

เหตุการณ์เกิดขึ้ นจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนและดังน้ันถือเป็นกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง สถานการณ์หรือเหตุการณ์ไม่จาํเป็นต้องเกิดขึ้นเพ่ือทาํให้ผู้ลงทุนช่ึงมีความสามารถใน

การตัดสินใจจะถือว่ามีอํานาจ ข้อเทจ็จริงที่ ว่าสิทธิในการตัดสินใจขึ้ นอยู่กับสถานการณ์หรือ

เหตุการณ์ที่อาจจะเกดิขึ้นไม่ได้ทาํให้สทิธน้ัินเป็นเพียงสิทธเิพ่ือการคุ้มครอง 

 

ตวัอย่างการน าไปใช ้

ตวัอย่างที ่11 

กิจกรรมทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวของผู้ได้รับการลงทุน ที่ระบุไว้ในเอกสารจัดตั้งคือการซ้ือลูกหน้ี  

และการให้บริการรายวันสาํหรับผู้ลงทุน การให้บริการรายวันรวมถึงการเกบ็หน้ีเงินต้นและดอกเบ้ียเมื่อ

ครบกาํหนดชาํระ เมื่อลูกหน้ีผิดนัดชาํระเงิน ผู้ได้รับการลงทุนจะขายคืนลูกหน้ีให้กับผู้ลงทุนตามที่ตกลง

กันในสิทธิในการขายคืน (put agreement) ระหว่างผู้ลงทุนและผู้ได้รับการลงทุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เพียงอย่างเดียวคือการจัดการลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระเงิน เน่ืองจากเป็นกิจกรรมอย่างเดียวที่มีผลกระทบ

อย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน การจัดการลูกหน้ีก่อนที่จะผิดนัดการชาํระเงินน้ัน

ไม่ใช่กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากไม่ต้องใช้การตัดสินใจที่สาํคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อ

ผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน กิจกรรมที่เกิดข้ึนก่อนการผิดนัดชาํระเงินน้ันมีการกาํหนดไว้ล่วงหน้า

และเป็นเพียงการเรียกเกบ็กระแสเงินสดเมื่อครบกาํหนดชาํระและเพ่ือส่งต่อไปยังผู้ลงทุนเทา่นั้น  

 

ดังน้ัน สทิธขิองผู้ลงทุนที่จะจัดการกบัสนิทรัพย์เม่ือมีการผิดนัดชาํระหน้ีต้องนาํมาพิจารณาในการประเมิน

กิจกรรมทั้งหมดของผู้ได้รับการลงทุนที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการ

ลงทุน ในตัวอย่างน้ีการออกแบบของผู้ได้รับการลงทุนทาํให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจในการตัดสินใจใน

กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนเฉพาะในเวลาที่จําเป็นต้องใช้อาํนาจในการ

ตัดสินใจเท่าน้ัน เง่ือนไขของข้อตกลงสิทธิในการขายคืนน้ันเป็นส่วนหน่ึงของรายการโดยรวมและการ

จัดตั้งกิจการของผู้ได้รับการลงทุน ดังน้ัน เง่ือนไขของข้อตกลงสิทธิในการขายคืนและเอกสารจัดตั้งของ 

ผู้ได้รับการลงทุนนาํไปสู่ข้อสรุปว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะเป็นเจ้าของ
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ของลูกหน้ีเฉพาะเวลาที่ผิดนัดชาํระหน้ีและมีการจัดการลูกหน้ีที่ผิดนัดชาํระหน้ีนอกกรอบตามกฎหมาย

ของผู้ได้รับการลงทุน 

ตวัอย่างที ่12  

สนิทรัพย์เพียงอย่างเดียวของผู้ได้รับการลงทุนคือ ลูกหน้ี เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และการออกแบบ

ผู้ได้รับการลงทุนมีการกาํหนดว่ากจิกรรมที่เกี่ยวข้องคือการจัดการกับลูกหน้ีเมื่อมีการผิดนัดชาํระหน้ี ผู้ที่

มีความสามารถในการจัดการลูกหน้ีเมื่อการผิดนัดชําระหน้ีมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน โดยไม่

คาํนึงถึงว่าผู้กู้ยืมมีการผิดนัดชาํระหน้ีหรือไม่ 

ข54  ผู้ลงทุนอาจจะมีภาระผูกพันอย่างชัดเจนหรือโดยนัยเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ได้รับการลงทุนดาํเนินงานไป

ตามที่มีการออกแบบไว้ ภาระผูกพันดังกล่าวอาจเพ่ิมการเปิดรับของผู้ลงทุนต่อความผันแปรของ

ผลตอบแทน และดังน้ันสร้างแรงจูงใจให้ผู้ลงทุนได้มาซ่ึงสิทธิที่เพียงพอเพ่ือทาํให้มีอาํนาจ ดังน้ัน 

ภาระผูกพันให้แน่ใจว่าผู้ได้รับการลงทุนดาํเนินงานไปตามที่มีการออกแบบไว้อาจบ่งช้ีถึงอาํนาจ

ของผู้ลงทุน แต่ภาระผูกพันดังกล่าวเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้อาํนาจผู้ลงทุนหรือป้องกันผู้อื่นจาก

การมีอาํนาจ 

การเปิดรบัหรือสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากผูไ้ดร้บัการลงทุน  

ข55  ในการประเมินว่าผู้ลงทุนมีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ให้ผู้ลงทุนกาํหนดว่าตนเปิดรับ

หรือมีสทิธทิี่จะได้รับผลตอบแทนผันแปรจากความเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ 

ข56 ผลตอบแทนผันแปรคือผลตอบแทนที่ไม่เป็นจาํนวนคงที่ และมีโอกาสที่จะเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กับ

ผลการดาํเนินงานของผู้ได้รับการลงทุน ผลตอบแทนผันแปรอาจจะเป็นผลกาํไร ขาดทุน หรือทั้ง

กาํไรและขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 15) ผู้ลงทุนประเมินว่าผลตอบแทนจากผู้ได้รับการลงทุนผันแปร

หรือไม่และผันแปรอย่างใด โดยดูจากเน้ือหาไม่ว่ารูปแบบทางกฎหมายของผลตอบแทนจะ 

เป็นเช่นใด เช่น ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีการจ่ายดอกเบ้ียคงที่ ดอกเบ้ียคงที่ถือเป็นผลตอบแทนผันแปร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี เน่ืองจากว่าดอกเบ้ียมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับ

ชําระ และทาํให้ผู้ลงทุนเปิดรับความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ จํานวนที่ผันแปร (คือ 

ผลตอบแทนมีความผันแปรอย่างไร) ข้ึนอยู่กบัความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้ ในทาํนองคล้ายคลึง

กันกับค่าธรรมเนียมคงที่สําหรับการจัดการสินทรัพย์ของผู้ได้รับการลงทุน คือ ผลตอบแทน 

ผันแปร เน่ืองจากผู้ลงทุนมีเปิดรับความเสี่ยงจากผลการดาํเนินงานของผู้ได้รับการลงทุน จาํนวนที่

ผันแปรขึ้ นอยู่กับความสามารถของผู้ได้รับการลงทุนในการสร้างรายได้ให้พอเพียงเพ่ือจ่าย

ค่าธรรมเนียม 

ข57 ตัวอย่างของผลตอบแทน รวมถึง 

ข57.1 เงินปันผล หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นจากผู้ได้รับการลงทุน (เช่น ดอกเบ้ียจาก

ตราสารหน้ีซ่ึงออกโดยผู้ได้รับการลงทุน) และการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนของ 

ผู้ลงทุนในผู้ได้รับการลงทุน 
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ข57.2 ค่าตอบแทนในการจัดการสนิทรัพย์ หรือหน้ีสนิของผู้ได้รับการลงทุน ค่าธรรมเนียม และ

การเปิดรับผลขาดทุนจากการให้การสนับสนุนด้านเครดิตหรือความช่วยเหลือสภาพ

คล่อง ส่วนได้เสยีคงเหลือในสนิทรัพย์และหน้ีสนิของผู้ได้รับการลงทุนในกรณีเลิกกิจการ 

ผลประโยชน์ทางภาษี และการเข้าถึงสภาพคล่องในอนาคตซ่ึงผู้ลงทุนได้รับจากความ

เกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุน 

ข57.3 ผลตอบแทนนอกเหนือจากที่ให้ผู้ถือส่วนได้เสียรายอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนอาจจะได้ใช้

สินทรัพย์ร่วมกับผู้ได้รับการลงทุน เช่น การรวมการดาํเนินงานเพ่ือได้รับประโยชน์จาก

ขนาด การลดต้นทุน การจัดหาผลิตภัณฑ์หายาก การเข้าถึงความรู้ที่มีกรรมสิทธิ์ หรือ

จาํกดัการดาํเนินงานหรือสนิทรัพย์ ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัสนิทรัพย์อื่นของผู้ลงทุน 

ความเชื่อมโยงระหว่างอ านาจและผลตอบแทน  

อ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ข58  เมื่อผู้ลงทุนซ่ึงมีสิทธิในการตัดสินใจ (ผู้ตัดสินใจ) ประเมินว่าตนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ 

ต้องกาํหนดว่าผู้ลงทุนน้ันเป็นตัวการหรือตัวแทน ผู้ลงทุนต้องกาํหนดว่าอีกกิจการหน่ึงซ่ึงมีสิทธิใน

การตัดสินใจน้ันทําหน้าที่ เป็นตัวแทนผู้ลงทุนหรือไม่ อน่ึง ตัวแทนคือผู้ที่ มีหน้าที่หลักใน 

การปฏบัิติงานเพ่ือผลประโยชน์ของอกีฝ่าย (ตัวการ) ดังน้ันตัวแทนไม่ได้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุน

เมื่อมีการใช้อาํนาจในการตัดสินใจ (ดูย่อหน้าที่ 17 และ 18) ดังน้ัน ในบางคร้ังอาํนาจของตัวการ

อาจจะถือโดยหรือใช้สิทธิผ่านตัวแทนเพ่ือประโยชน์ของตัวการ อย่างไรกด็ีผู้ตัดสินใจไม่ใช่ตัวแทน

เพียงเพราะเหตุผลว่าอกีฝ่ายได้รับผลประโยชน์จากการตัดสนิใจน้ัน 

ข59  ผู้ลงทุนอาจจะมอบหมายอาํนาจในการตัดสินใจให้กับตัวแทนในบางเร่ืองที่ระบุหรือกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการประเมินว่ามีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้องถือว่าสิทธิใน

การตัดสนิใจที่มอบหมายให้ตัวแทนเปรียบเสมือนมาจากผู้ลงทุนโดยตรง ในสถานการณ์ที่มีตัวการ

มากกว่าสองคน ตัวการแต่ละคนต้องประเมินว่าตนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ โดย

พิจารณาตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข54 อน่ึงย่อหน้าที่ ข60 ถึง ข72 ให้แนวทางในการ

กาํหนดว่าผู้ตัดสนิใจนั้นเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวการ 

ข60  ผู้ตัดสินใจต้องพิจารณาความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างตนและผู้ได้รับการลงทุน และกิจการอื่นๆที่

เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน ในการกําหนดว่าตนเป็นตัวแทนหรือไม่โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้

พิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวต่อไปน้ี 

ข60.1  ขอบเขตของอาํนาจในการตัดสนิใจเหนือผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข62 และ ข63) 

ข60.2  สทิธทิี่กจิการอื่นถือครอง (ดูย่อหน้าที่ ข64 ถึง ข67) 

ข60.3  ค่าตอบแทนที่มีสทิธไิด้รับตามสญัญาผลตอบแทน (ดูย่อหน้าที่ ข68 ถึง ข70) 

ข60.4 การเปิดรับของผู้ตัดสินใจต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้เสียอื่นๆ ที่ถือใน 

ผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข71และ ข72)  

ในการนาํมาใช้ให้นํา้หนักที่แตกต่างกันในแต่ละปัจจัยข้างต้นขึ้ นอยู่กับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์

เฉพาะ 
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ข61 ในการกาํหนดว่าผู้ตัดสินใจเป็นตัวแทนหรือไม่ต้องมีการประเมินปัจจัยทั้งหมดตามที่กล่าวใน 

ย่อหน้าที่  ข60 ยกเว้นในกรณีที่ ฝ่ายหน่ึงฝ่ายเดียวถือสิทธิที่มีความสําคัญในการถอดถอน 

ผู้ตัดสินใจ (สิทธิในการถอดถอน) และสามารถถอดถอนผู้ตัดสินใจได้อย่างไม่มีเ ง่ือนไข  

(ดูย่อหน้าที่ ข65) 

ขอบเขตของอ านาจในการตดัสินใจ   

ข62  ขอบเขตของอาํนาจในการตัดสนิใจประเมินโดยพิจารณาจาก 

ข62.1  กจิกรรมที่อนุญาติให้ทาํได้ตามสญัญาในการตัดสนิใจและตามที่กฎหมายระบุไว้ และ 

ข62.2  ผู้ตัดสนิใจสามารถใช้ดุลยพินิจเมื่อต้องตัดสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมเหล่าน้ัน 

ข63 ผู้ตัดสินใจต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบของผู้ได้รับการลงทุน ความเสี่ยงที่ มี 

การออกแบบเพ่ือให้ผู้ได้รับการลงทุนเปิดรับ  ความเสี่ยงที่มีการออกแบบเพ่ือส่งต่อไปยังบุคคล

อื่นที่เกี่ยวข้อง และระดับของความเกี่ยวข้องกันของผู้ตัดสินใจในการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน 

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ตัดสินใจมีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสาํคัญในการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน 

(รวมถึงการกาํหนดขอบเขตของอาํนาจในการตัดสินใจ) ความเกี่ยวข้องดังกล่าวอาจบ่งช้ีว่า 

ผู้ตัดสนิใจมีโอกาสและแรงจูงใจให้ได้มาซ่ึงสิทธิที่ส่งผลทาํให้มีความสามารถในการสั่งการกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้อง 

 

สิทธิทีก่ิจการอ่ืนถอืครอง   

ข64  สิทธิที่มีความสาํคัญที่กิจการอื่นถือครองอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ตัดสินใจใน 

การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการลงทุน สิทธิในการถอดถอนที่สาํคัญหรือสิทธิอื่นๆ 

อาจบ่งช้ีว่าว่าผู้ตัดสนิใจน้ันเป็นตัวแทน 

ข65 เมื่อฝ่ายหน่ึงฝ่ายเดียวถือสทิธใินการถอดถอนที่สาํคัญและสามารถถอดถอนผู้ตัดสินใจได้อย่างไม่มี

เง่ือนไข กรณีน้ีเพียงอย่างเดียวเพียงพอที่สรุปได้ว่าผู้ตัดสินใจเป็นตัวแทน หากมีมากกว่าหน่ึงฝ่าย

ถือสทิธดิังกล่าว (และไม่มีฝ่ายใดสามารถถอดถอนผู้ตัดสนิใจได้หากไม่ได้รับความเหน็ชอบจากอีก

ฝ่ายหน่ึง) สทิธเิหล่านั้นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสรุปในการกาํหนดว่าผู้ตัดสินใจกระทาํการแทน

และเพ่ือประโยชน์ของฝ่ายอื่น นอกจากน้ี ย่ิงต้องใช้จาํนวนหลายฝ่ายในการตกลงร่วมกันในการใช้

สทิธถิอดถอนผู้ตัดสนิใจและขนาดของส่วนได้เสยีทางเศรษฐกจิอื่นของผู้ตัดสนิใจและความผันแปร

ที่เกี่ยวข้องสาํหรับส่วนได้เสียน้ัน (คือ ค่าตอบแทน และส่วนได้เสียอื่นๆ) ย่ิงมีมาก นํ้าหนัก 

ที่ให้กบัปัจจัยน้ีย่ิงต้องน้อยลง 

ข66 สทิธทิี่มีความสาํคัญที่กจิการอื่นถือครองซ่ึงจาํกดัการใช้ดุลยพินิจของผู้ตัดสนิใจ ต้องนาํมาพิจารณา

ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับสิทธิในการถอดถอนในการประเมินว่าผู้ตัดสินใจเป็นตัวแทนหรือไม่ 

เช่น ผู้ตัดสินใจต้องได้รับความเหน็ชอบจากกิจการอื่นที่มีจาํนวนน้อยในการดาํเนินการ โดยทั่วไป

แล้วผู้ตัดสนิใจดังกล่าวน้ันคือตัวแทน (ดูย่อหน้าที่ ข22 ถึง ข25 สาํหรับแนวทางเพ่ิมเติมเร่ืองสิทธิ

และการพิจารณาว่าสทิธน้ัินมีความสาํคัญหรือไม่) 
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ข67 การพิจารณาสิทธิที่กิจการอื่นถือครองต้องรวมการประเมินถึงสิทธิอื่นใดที่คณะกรรมการ (หรือ

หน่วยกาํกบัดูแลกจิการอื่น) ของผู้ได้รับการลงทุนสามารถใช้สิทธิ  และผลกระทบที่มีต่ออาํนาจใน

การตัดสนิใจ (ดูย่อหน้าที่ ข23.2) 

 

ค่าตอบแทน  

ข68 ย่ิงขนาดของค่าตอบแทนและความผันแปรที่เกี่ยวข้องของผู้ตัดสินใจมีมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากกิจกรรมของผู้ได้รับการลงทุน ย่ิงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ตัดสินใจน้ันคือ

ตัวการ 

ข69 ในการกําหนดว่าผู้ตัดสินใจน้ันคือตัวการหรือตัวแทน ผู้ตัดสินใจต้องพิจารณาว่ามีเง่ือนไข

ดังต่อไปนี้หรือไม่ 

ข69.1    ค่าตอบแทนของผู้ตัดสนิใจเทยีบกนัได้กบังานที่ทาํ 

ข69.2 สัญญาค่าตอบแทนรวม เง่ือนไข สถานการณ์ หรือจํานวนเงิน ซ่ึงโดยปกติมีอยู่ใน

ข้อตกลงบริการที่คล้ายคลึงกนัและระดับของความชาํนาญซ่ึงมีการต่อรองกันได้อย่างเป็น

อสิระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั 

ข70 ผู้ตัดสินใจไม่สามารถเป็นตัวแทนยกเว้นตามเง่ือนไขที่กาํหนดในย่อหน้าที่ ข69.1 และ ข69.2 

อย่างไรกต็ามหากเข้าสถานการณ์เหล่าน้ันเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าผู้ตัดสินใจเป็น

ตัวแทน 

 

การเปิดรบัความผนัแปรของผลตอบแทนจากส่วนไดเ้สียอื่นๆ  

ข71 ผู้ตัดสินใจที่ถือส่วนได้เสียในผู้ได้รับการลงทุน (เช่น เงินลงทุนในผู้ได้รับการลงทุน หรือการให้ 

การประกันผลการดาํเนินการของผู้ได้รับการลงทุน) ต้องพิจารณาการเปิดรับความผันแปรของ

ผลตอบแทนจากส่วนได้เสียอื่นๆในการประเมินว่าเป็นตัวแทนหรือไม่ การมีส่วนได้เสียอื่นๆ  

ในผู้ได้รับการลงทุนบ่งช้ีว่าผู้ตัดสนิใจอาจจะเป็นตัวการ 

ข72 ในการประเมินการเปิดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้เสียอื่นของผู้ได้รับ 

การลงทุน ผู้ตัดสนิใจต้องพิจารณาดังต่อไปนี้  

ข72.1 ย่ิงขนาดของส่วนได้เสียทางเศรษฐกิจ และผลตอบแทนผันแปรที่เกี่ยวข้องย่ิงมากเท่าไร 

เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนและส่วนได้เสียอื่นรวมกัน ย่ิงเป็นไปได้ว่าผู้ตัดสินใจน้ันคือ

ตัวการ 

ข72.2 ผู้ตัดสินใจเปิดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนแตกต่างจากผู้ลงทุนอื่นๆหรือไม่ และ

หากใช่สิ่งน้ีอาจมีอิทธิพลต่อการกระทาํของตนหรือไม่ เช่น อาจเป็นกรณีที่ผู้ตัดสินใจถือ

ส่วนได้เสียลําดับรองในผู้ได้รับการลงทุน หรือจัดให้มีการเพ่ิมคุณภาพด้านเครดิต  

(credit enhancement) แบบอื่นๆ ให้แก่ผู้ได้รับการลงทุน 

        ผู้ตัดสินใจต้องประเมินการเปิดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนของตนเมื่อเทยีบกับความผัน

แปรทั้งหมดของผู้ได้รับการลงทุน โดยประเมินบนเกณฑ์ของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจาก
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กจิกรรมของผู้ได้รับการลงทุน แต่ต้องไม่ละเลยการเปิดรับสูงสุดต่อความผันแปรของผลตอบแทน 

ของผู้ตัดสนิใจจากผู้ได้รับการลงทุนผ่านการถือครองส่วนอื่นๆ ของผู้ตัดสนิใจด้วย 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่13 

ผู้ตัดสินใจ (ผู้จัดการกองทุน) จัดตั้ง ทาํการตลาด และจัดการกองทุนที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ตามที่

ระบุเกี่ยวกับการลงทุนตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น กองทุนน้ีขายให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการลงทุนใน

กลุ่มการลงทุนที่หลากหลายในตราสารทุนของกจิการที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ 

(defined parameters) ผู้จัดการกองทุนมีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ใด 

ผู้จัดการกองทุนลงทุนร้อยละ 10 ในกองทุน และได้รับค่าธรรมเนียมเทา่กบัร้อยละ 1 ของมูลค่าสินทรัพย์

สทุธขิองกองทุนตามอตัราตลาด ค่าธรรมเนียมเทยีบเทา่กบัการบริการที่ให้ ผู้จัดการกองทุนไม่มีข้อผูกพัน

ต่อผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนร้อยละ 10 กองทุนไม่จาํเป็นต้องมีและไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

อิสระ ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิที่มีความสาํคัญที่มีผลกระทบต่ออาํนาจในการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน  

แต่สามารถไถ่ถอนส่วนได้เสยีภายใต้ข้อจาํกดัที่กองทุนกาํหนดไว้ได้ 

แม้การดาํเนินการจะเป็นไปตามขอบเขตการลงทุนที่กาํหนดในตราสารการลงทุนและข้อกาํหนดอื่นๆ 

ผู้จัดการกองทุนมีสทิธใินการตัดสนิใจที่ทาํให้มีความสามารถปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องของ

กองทุนได้ ผู้ลงทุนไม่ได้ถือสิทธิที่มีความสาํคัญซ่ึงส่งผลกระทบต่ออาํนาจในการตัดสินใจของผู้จัดการ

กองทุน ผู้จัดการกองทุนได้รับค่าธรรมเนียมตามอตัราตลาดและเทยีบเท่ากับการบริการที่ให้และได้ลงทุน

ตามสัดส่วนของกองทุน ค่าตอบแทนและเงินลงทุนทาํให้ผู้จัดการกองทุนเปิดรับความผันแปรของ

ผลตอบแทนจากกจิกรรมของกองทุน โดยมิได้เป็นการเปิดรับที่มีนัยสาํคัญที่จะบ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนน้ัน

คือตัวการ 

ในตัวอย่างดังกล่าว พิจารณาจากการที่ผู้จัดการกองทุนเปิดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนจาก

กองทุนร่วมกบัอาํนาจในการตัดสินใจภายในขอบเขตที่จาํกัดบ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนน้ันคือตัวแทน ดังน้ัน 

จึงสรุปว่าผู้จัดการกองทุนไม่ได้ควบคุมกองทุน 

ตวัอย่างที ่14 

ผู้ตัดสนิใจจัดต้ัง ทาํการตลาด และจัดการกองทุนที่ให้โอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุนจาํนวนหน่ึง ผู้ตัดสินใจ 

(ผู้จัดการกองทุน) ต้องตัดสินใจเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดสาํหรับผู้ลงทุนทั้งหมด และปฏบัิติตามสัญญา

การกาํกับดูแลกองทุน อย่างไรก็ดีผู้จัดการกองทุนมีความสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่าง

กว้างขวาง ผู้จัดการกองทุนได้รับค่าธรรมเนียมการบริการเท่ากับอัตราตลาดร้อยละ 1 ของสินทรัพย์

ภายใต้การจัดการ และร้อยละ 20 ของกําไรทั้ งหมดหากสามารถทําผลกําไรตามที่ก ําหนดไว้ 

ค่าธรรมเนียมเทยีบเทา่กบัการบริการที่ให้ 
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แม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะต้องตัดสินใจเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนทั้งหมด แต่ผู้จัดการกองทุนมี

อาํนาจในการตัดสนิใจอย่างกว้างขวาง (extensive) ในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องของกองทุน ผู้จัดการ

กองทุนได้รับค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมตามผลงานซ่ึงเทยีบเท่ากับการบริการที่ให้ นอกจากน้ี 

ค่าตอบแทนทาํให้ส่วนได้เสยีของผู้จัดการกองทุนมีจุดมุ่งหมายเดียวกับผู้ลงทุนคนอื่นๆ ในการเพ่ิมมูลค่า

ของกองทุน โดยมิได้สร้างการเปิดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของกองทุนที่มี

นัยสาํคัญซ่ึงจะบ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนเป็นตัวการหากพิจารณาค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว  

รูปแบบข้อเทจ็จริงข้างต้นและการวิเคราะห์ได้นาํมาใช้กับตัวอย่าง 14ก- 14ค ตามที่อธิบายข้างล่างน้ี  

แต่ละตัวอย่างจะนาํมาพิจารณาโดยแยกจากกนั 

ตวัอย่างที ่14 ก 

ผู้จัดการกองทุนมีเงินลงทุนร้อยละ 2 ในกองทุนที่ทาํให้ส่วนได้เสียของตนมีจุดมุ่งหมายเดียวกับผู้ลงทุน

คนอื่น ผู้จัดการกองทุนไม่มีภาระผูกพันในผลขาดทุนที่มากกว่าร้อยละ 2 ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกองทุน  

ผู้ลงทุนสามารถถอดถอนผู้จัดการกองทุนโดยการออกเสียงข้างมาก แต่สามารถทาํได้ในกรณีที่ผิดสัญญา

เทา่นั้น 

เงินลงทุนร้อยละ 2 ของผู้จัดการกองทุนทาํให้การเปิดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรม

ของกองทุนเพ่ิมขึ้ น โดยมิได้สร้างการเปิดรับที่มีนัยสาํคัญที่จะบ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนคือตัวการ สิทธิที่ 

ผู้ลงทุนอื่นจะถอดถอนผู้จัดการกองทุนถือเป็นสิทธิเพ่ือการคุ้มครอง เน่ืองจากจะสามารถใช้สิทธิได้ก็

ต่อเมื่อมีการผิดสัญญาเท่าน้ัน ในตัวอย่างน้ี ถึงแม้ผู้จัดการกองทุนจะมีอาํนาจในการตัดสินใจอย่าง

กว้างขวางและเปิดรับความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้เสียการลงทุนและค่าตอบแทน  

แต่การเปิดรับของผู้จัดการกองทุนบ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนเป็นตัวแทน ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าผู้จัดการกองทุน

มิได้ควบคุมกองทุน 

 

ตวัอย่างที ่14ข 

ผู้จัดการกองทุนมีสดัส่วนการลงทุนอย่างเป็นสาระสาํคัญมากในกองทุน แต่ไม่ได้มีข้อผูกพันต่อผลขาดทุน

ในส่วนที่เกินกว่าเงินลงทุน ผู้ลงทุนสามารถถอดถอนผู้จัดการกองทุนได้โดยการออกเสียงข้างมาก  

แต่สามารถทาํได้ในกรณีที่ผิดสญัญาเทา่น้ัน 

ในตัวอย่างน้ี สิทธิของผู้ลงทุนอื่นจะถอดถอนผู้จัดการกองทุนถือเป็นสิทธิเพ่ือการคุ้มครองเน่ืองจากจะ

สามารถกระทาํได้กต่็อเมื่อมีการผิดสัญญาเท่าน้ัน แม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะได้รับค่าธรรมเนียมคงที่และ

ค่าธรรมเนียมตามผลงานซ่ึงเทียบเท่ากับการบริการที่ให้  เงินลงทุนที่ ผู้จัดการกองทุนลงทุนรวมกับ

ค่าตอบแทนอาจทาํให้เปิดรับความผันแปรของผลตอบแทนจากกจิกรรมของกองทุนซ่ึงมีความมีนัยสาํคัญ

มากพอที่จะบ่งช้ีว่า ผู้จัดการกองทุนคือตัวการ ย่ิงส่วนได้เสียทางเศรษฐกิจ (พิจารณาค่าตอบแทนและ

ส่วนได้เสียอื่นรวมกัน) และความผันแปรที่ เกี่ยวข้องย่ิงมากเท่าไร ย่ิงช้ีเน้นว่าผู้จัดการกองทุนจะ 

ให้ความสาํคัญกับส่วนได้เสียทางเศรษฐกิจน้ีในการวิเคราะห์ และย่ิงเป็นไปได้ว่าผู้จัดการกองทุนน้ัน 

คือตัวการ 
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ตัวอย่างเช่น หลังการพิจารณาค่าตอบแทนและปัจจัยอื่น ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาว่าเงินลงทุนร้อย

ละ 20 เพียงพอที่จะสรุปได้ว่ามีการควบคุมกองทุน อย่างไรกต็าม ในสถานการณ์ที่แตกต่าง (กล่าวคือ 

เมื่อค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นแตกต่างออกไป) การควบคุมอาจเกดิขึ้นได้เมื่อระดับการลงทุนน้ันแตกต่างไป 

 

ตวัอย่างที ่14 ค 

ผู้จัดการกองทุนมีเงินลงทุนร้อยละ 20 ในกองทุน แต่ไม่มีภาระผูกพันในผลขาดทุนที่มากกว่าร้อยละ 20 

ของเงินลงทุน กองทุนมีคณะกรรมการ ซ่ึงทุกคนเป็นกรรมการอิสระและแต่งตั้ งโดยผู้ลงทุน อื่น 

คณะกรรมการเลือกผู้จัดการกองทุนในแต่ละปี โดยถ้าหากคณะกรรมการไม่ต่อสัญญาผู้จัดการกองทุน 

งานบริการของผู้จัดการกองทุนสามารถดาํเนินการได้โดยผู้จัดการคนอื่นในธุรกจิลักษณะเดียวกนั 
 
 

แม้ผู้จัดการกองทุนจะได้รับค่าตอบแทนจาํนวนเงินคงที่ตามผลงานซ่ึงเทยีบเท่ากับการบริการที่ให้ แต่เงิน

ลงทุนร้อยละ 20 ของผู้จัดการกองทุนรวมกับค่าตอบแทนทาํให้มีการเปิดรับต่อความผันแปรของ

ผลตอบแทนจากกจิกรรมของกองทุนซ่ึงมคีวามมีนัยสาํคัญที่บ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนน้ันคือตัวการ อย่างไร

กต็ามผู้ลงทุนมีสิทธิที่มีความสาํคัญในการถอดถอนผู้จัดการกองทุน คณะกรรมการกองทุนเป็นกลไกให้

แน่ใจว่าผู้ลงทุนสามารถถอดถอนผู้จัดการกองทุนได้หากตัดสนิใจเช่นนั้น 

ในตัวอย่างน้ี ผู้จัดการกองทุนเน้นเร่ืองสิทธิที่มีความสําคัญในการถอดถอนในการวิเคราะห์ ดังน้ัน 

ถึงแม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะมีอาํนาจในการตัดสินใจอย่างกว้างขวางและเปิดรับต่อความผันแปรของ

ผลตอบแทนของกองทุนจากค่าตอบแทนและเงินลงทุน แต่สิทธิที่มีความสาํคัญที่ถือโดยผู้ลงทุนอื่นบ่งช้ีว่า

ผู้จัดการกองทุนนั้นเป็นตัวแทน ดังน้ัน ผู้จัดการกองทุนจึงมิได้ควบคุมกองทุน 

 

ตวัอย่างที ่15 

ผู้ได้รับการลงทุนก่อตั้งเพ่ือซ้ือกลุ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงมีอัตราคงที่และมีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน 

(fixed rate asset- backed securities) โดยได้รับเงินทุนจากตราสารหน้ีอัตราคงที่และตราสารทุน  

ตราสารทุนมีการออกแบบเพ่ือคุ้มครองผู้ถือตราสารหน้ีจากผลขาดทุนแรกและรับผลตอบแทนคงเหลือ

ของผู้ได้รับการลงทุน รายการน้ีขายให้แก่ผู้ลงทุนในตราสารหน้ีเป็นการลงทุนในกลุ่มการลงทุนใน

หลักทรัพยท์ี่มีสนิทรัพย์เป็นหลักประกัน โดยมีการเปิดรับความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มี

สินทรัพย์เป็นหลักประกันซ่ึงอาจผิดนัดชําระหน้ี และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารกลุ่มการลงทุน ในการจัดตั้งตราสารทุนคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ซ้ือ ผู้ตัดสินใจ 

(ผู้จัดการสินทรัพย์) จัดการกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์โดยตัดสินใจลงทุนภายใต้ขอบเขตที่กาํหนดไว้ใน

หนังสือช้ีชวนของผู้ได้รับการลงทุน ผู้จัดการสินทรัพย์ได้รับค่าธรรมเนียมคงที่ตามอัตราตลาด  

(คือ ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์ที่จัดการ) และค่าธรรมเนียมตามผลงาน (คือ ร้อยละ10 ของกาํไร)  

หากกาํไรของผู้ได้รับการลงทุนเกนิเป้าหมายที่ระบุไว้ ค่าธรรมเนียมเทยีบเท่ากับการบริการที่ให้ ผู้จัดการ

สนิทรัพย์ถือตราสารทุนร้อยละ 35 ในผู้ได้รับการลงทุน ร้อยละ65 ที่เหลือของตราสารทุนและตราสารหน้ี
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ทั้งหมดถือโดยผู้ลงทุนซ่ึงเป็นบุคคลที่สามซ่ึงไม่มีความเกี่ยวข้องกนัจาํนวนมากซ่ึงกระจัดกระจาย ผู้จัดการ

สนิทรัพย์สามารถถูกถอดถอนโดยไม่ต้องมีสาเหตุจากการออกเสยีงข้างมากของผู้ลงทุนอื่น 

ผู้จัดการสินทรัพย์ได้รับค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมตามผลงานซ่ึงเทยีบเท่ากับการบริการที่ให้ 

ค่าตอบแทนทาํให้ส่วนได้เสียของผู้จัดการสินทรัพย์มีจุดมุ่งหมายเดียวกับผู้ลงทุนอื่นในการเพ่ิมมูลค่า

กองทุน ผู้จัดการสินทรัพย์เปิดรับความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของกองทุนเน่ืองจาก

ผู้จัดการสนิทรัพย์ถือตราสารทุนร้อยละ 35 และจากค่าตอบแทน  
 

แม้ว่าจะดาํเนินการตามขอบเขตที่กาํหนดไว้ในหนังสือช้ีชวนของผู้ได้รับการลงทุน แต่ผู้จัดการสินทรัพย์มี

ความสามารถในปัจจุบันในการตัดสนิใจลงทุนซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับ

การลงทุน สิทธิในการถอดถอนของผู้ลงทุนอื่นได้รับนํา้หนักน้อยในการวิเคราะห์กรณีน้ี เน่ืองจากสิทธิ

ดังกล่าวถือโดยผู้ลงทุนซ่ึงมีจาํนวนมากซ่ึงกระจัดกระจาย ในตัวอย่างน้ี ผู้จัดการสินทรัพย์เน้นการเปิดรับ

ต่อความผันแปรของผลตอบแทนของกองทุนจากส่วนได้เสยีในตราสารทุนที่ตนมีซ่ึงถือเป็นรองตราสารหน้ี 

การถือร้อยละ 35 ของตราสารทุนทําให้เปิดรับผลขาดทุนและสิทธิในผลตอบแทนจากผู้ได้รับ 

การลงทุนซ่ึงทาํให้มีนัยสาํคัญในการบ่งช้ีได้ว่าผู้จัดการสินทรัพย์น้ันคือตัวการ ดังน้ัน ในที่น้ีสามารถสรุป

ได้ว่าผู้จัดการสนิทรัพย์ควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

 

ตวัอย่างที ่16 

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

ระยะสั้นให้กับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลที่สามซ่ึงไม่มีความเกี่ยวข้องกัน รายการน้ีขายให้แก่ผู้ลงทุนเป็น 

การลงทุนในกลุ่มการลงทุนของสินทรัพย์ระยะกลางที่มีความน่าเช่ือถือสูงและมีการเปิดรับต่อความเสี่ยง

ด้านเครดิตตํ่าเกี่ยวกับการผิดนัดชําระของผู้ออกสินทรัพย์ในกลุ่มการลงทุน ผู้โอนหลายรายโอนกลุ่ม 

การลงทุนในสินทรัพย์ระยะกลางที่มีคุณภาพดีให้กับบริษัทขายหลักทรัพย์ ผู้โอนแต่ละรายให้บริการกลุ่ม

การลงทุนที่ขายให้กบับริษัทหลักทรัพย์และจัดการกบัลูกหน้ีที่ผิดนัดชาํระหน้ีโดยได้รับค่าบริการตามราคา

ตลาด ผู้โอนให้การคุ้มครองสาํหรับผลขาดทุนแรกที่มีต่อผลขาดทุนด้านเครดิตของกลุ่มการลงทุนใน

สนิทรัพย์โดยใช้หลักประกนัเป็นสนิทรัพย์ที่โอนให้กบับริษัทขายหลักทรัพย์ ผู้สนับสนุนกาํหนดเง่ือนไขให้

บริษัทขายหลักทรัพย์และเป็นผู้จัดการดาํเนินการเพ่ือแลกกับค่าบริการตามราคาตลาด ค่าธรรมเนียม

เทียบเท่ากับการบริการที่ให้ ผู้สนับสนุนอนุมัติผู้ขายให้สามารถขายแก่บริษัทขายหลักทรัพย์ อนุมัติการ

ซ้ือสินทรัพย์โดยบริษัทขายหลักทรัพย์ และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนของบริษัทขายหลักทรัพย์ 

โดยผู้สนับสนุนต้องดาํเนินงานเพ่ือให้ได้ประโยชน์สงูสดุของผู้ลงทุนทั้งหมด 
 

ผู้สนับสนุนได้รับผลตอบแทนคงเหลือจากบริษัทขายหลักทรัพย์และจัดการเพ่ิมคุณภาพด้านเครดิตและ

จัดหาสภาพคล่องให้กับบริษัทขายหลักทรัพย์ การเพ่ิมคุณภาพด้านเครดิตโดยผู้สนับสนุนทาํให้ต้อง

รับภาระขาดทุนถึงร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทขายหลักทรัพย์ภายหลังจากผู้โอนรับภาระ

ขาดทุนแล้ว สภาพคล่องที่จัดหาจะไม่นาํมาใช้ล่วงหน้าสาํหรับสินทรัพย์ที่ผิดนัดชาํระหน้ี ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิ

ที่มีความสาํคัญที่มีผลกระทบต่ออาํนาจในการตัดสนิใจของผู้สนับสนุน 
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แม้ว่าผู้สนับสนุนจะได้รับค่าธรรมเนียมตามราคาตลาดซ่ึงเทียบเท่ากับการบริการที่ให้ ผู้สนับสนุนยัง

เปิดรับความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของบริษัทขายหลักทรัพย์ ทั้งน้ีมาจากสิทธิใน

ผลตอบแทนคงเหลือในบริษัทขายหลักทรัพย์และการเพ่ิมคุณภาพด้านเครดิตและการจัดให้มีสภาพคล่อง 

(กล่าวคือ บริษัทขายหลักทรัพย์ได้รับความเสี่ยงจากสภาพคล่องในการใช้ตราสารหน้ีระยะสั้นเพ่ือการ

ลงทุนในสนิทรัพย์ระยะกลาง) แม้ว่าผู้โอนอาจมีสิทธิในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์

ของบริษัทขายหลักทรัพย์ แต่ผู้สนับสนุนมีอาํนาจในการตัดสินใจอย่างกว้างขวางที่ให้ความสามารถใน

ปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญที่สุดต่อผลตอบแทนของบริษัทขาย

หลักทรัพย์ (คือ ผู้สนับสนุนกาํหนดเง่ือนไขของบริษัทขายหลักทรัพย์ มีสิทธิที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับ

สินทรัพย์ (อนุมัติการซ้ือและอนุมัติผู้โอนสินทรัพย์) และจัดหาทุนให้กับบริษัทขายสินทรัพย์ (โดยที่เงิน

ลงทุนใหม่ต้องจัดให้มอีย่างสมํ่าเสมอ))  
 

สิทธิในผลตอบแทนคงเหลือของบริษัทขายหลักทรัพย์และการเพ่ิมคุณภาพด้านเครดิตและการจัดหา

สภาพคล่องทาํให้ผู้สนับสนุนได้รับความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของบริษัทขายหลักทรัพย์

ซ่ึงแตกต่างออกไปจากผู้ลงทุนอื่น ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ผู้สนับสนุนน้ันเป็นตัวการ และผู้สนับสนุนควบคุม

บริษัทขายหลักทรัพย์ ภาระผูกพันของผู้สนับสนุนที่ต้องดาํเนินการเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน

ทั้งหมดมิได้ป้องกนัผู้สนับสนุนจากการเป็นตัวการ 

ความสมัพนัธก์บักิจการอื่น   

ข73 ในการประเมินการควบคุม ผู้ลงทุนต้องพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการอื่นและกิจการอื่น

เหล่านั้นกระทาํการแทนผู้ลงทุนหรือไม่ (คือ กจิการอื่นเป็นตัวแทนโดยพฤตินัย (de facto agent)) 

ในการกาํหนดว่ากิจการอื่นเป็นตัวแทนโดยพฤตินัยหรือไม่ ไม่เพียงแต่พิจารณาลักษณะของ

ความสมัพันธแ์ต่ต้องดูลักษณะการที่กจิการเหล่านั้นปฏบัิติต่อกนัและต่อผู้ลงทุน 

ข74 ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่จาํเป็นต้องมีข้อตกลงตามสัญญา กิจการน้ันเป็นตัวแทนโดยพฤตินัยเมื่อ 

ผู้ลงทุนหรือผู้ที่สั่งการกิจกรรมของผู้ลงทุนมีความสามารถในการสั่งการกิจการน้ันให้กระทาํการ

แทนผู้ลงทุน ในสถานการณ์เหล่าน้ีผู้ลงทุนต้องพิจารณาสิทธิในการตัดสินใจของตัวแทนโดย 

พฤตินัย และการเปิดรับทางอ้อม หรือสิทธิในผลตอบแทนผันแปรของผู้ลงทุนผ่านตัวแทนโดย

พฤตินัยรวมกบัสทิธขิองผู้ลงทุนในการประเมินเร่ืองการควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

ข75 ตัวอย่างของกจิการอื่น ซ่ึงโดยลักษณะความสมัพันธอ์าจจะเป็นตัวแทนโดยพฤตินัยของผู้ลงทุน 

ข75.1 บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกบัผู้ลงทุน 

ข75.2 กจิการที่ได้รับส่วนได้เสยีในผู้ได้รับการลงทุนหรือได้รับเงินกู้ยืมจากผู้ลงทุน 

ข75.3 กิจการที่ตกลงที่จะไม่ขาย โอน หรือก่อให้เกิดภาระสาํหรับส่วนได้เสียในผู้ได้รับการ

ลงทุน หากไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ลงทุนก่อน (ยกเว้นในสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนหรือ

กิจการอื่นมีสิทธิที่จะให้การอนุมัติก่อนและสิทธิน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขที่ตกลงอย่างเตม็ใจ

ของทั้งสองฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกนั) 
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       ข75.4 กิจการที่ไม่สามารถจัดหาทุนเพ่ือการดาํเนินงานหากไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

จากผู้ลงทุน 

ข75.5 ผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่ในการกาํกับดูแลหรือผู้บริหารคนสาํคัญเป็นบุคคล

เดียวกบัผู้ลงทุน 

ข75.6 กจิการที่มีความสมัพันธท์างธุรกจิอย่างใกล้ชิดกบัผู้ลงทุน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้

การบริการทางวิชาชีพและลูกค้ารายที่มีนัยสาํคัญ 

การควบคุมสินทรพัยที์ร่ะบุไว ้  

ข76 ผู้ลงทุนต้องพิจารณาว่า ส่วนหน่ึงของผู้ได้รับการลงทุนมีการปฏิบัติเปรียบเสมือนกิจการที่แยก

ออกมาหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้นพิจารณาว่าตนได้ควบคุมกจิการที่เสมือนแยกออกมาหรือไม่ 

ข77   ผู้ลงทุนต้องถือว่าส่วนหน่ึงของผู้ได้รับการลงทุนเปรียบเสมือนกิจการที่แยกออกมา เมื่อเข้าเง่ือนไข

ดังต่อไปน้ี: 

สินทรัพย์ที่ระบุไว้ของผู้ได้รับการลงทุน (และการเพ่ิมคุณภาพด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี) 

เป็นเพียงอย่างเดียวที่สามารถนาํไปชาํระหน้ีสินที่ระบุได้ หรือเป็นส่วนได้เสียอื่นที่ระบุไว้ใน 

ผู้ได้รับการลงทุน กจิการอื่นนอกเหนือจากเจ้าหน้ีที่ระบุไม่มีสิทธิหรือภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง

กับสินทรัพย์ที่ระบุไว้น้ัน หรือสิทธิในกระแสเงินสดคงเหลือจากสินทรัพย์ ในทางเน้ือหา

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ที่ระบุไว้จะไม่มีส่วนใดที่ผู้ได้รับการลงทุนสามารถนาํมาใช้ได้ และ

ไม่มีหน้ีสินใดของกิจการที่เสมือนแยกออกมาจะมีการจ่ายชําระจากสินทรัพย์ของผู้ได้รับ 

การลงทุนที่คงเหลืออยู่ ดังน้ัน ในทางเน้ือหา สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของทั้งหมด

ของผู้ได้รับการลงทุนที่เสมือนหน่ึงแยกออกมาน้ันถูกสกัดแยกออกมาจากผู้ได้รับการลงทุน 

ส่วนของกจิการที่เสมือนแยกออกมานั้นเรียกว่า Silo  

ข78 เมื่อครบตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ ข77 ผู้ลงทุนต้องระบุกิจกรรมที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อ

ผลตอบแทนของกิจการที่เสมือนแยกออกมา และกิจกรรมน้ันมีการสั่งการอย่างไรเพ่ือประเมินว่า

ตนมีอาํนาจเหนือส่วนน้ันของผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ เมื่อประเมินการควบคุมกิจการที่เสมือน

แยกออกมา ผู้ลงทุนต้องพิจารณาว่าตนเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้อง

ในกิจการที่เสมือนแยกออกมาหรือไม่ และมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือส่วนน้ันของ 

ผู้ได้รับการลงทุนเพ่ือทาํให้เกดิผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของผู้ลงทุนหรือไม่ 

ข79 หากผู้ลงทุนควบคุมกิจการที่เสมือนแยกออกมา ผู้ลงทุนต้องนาํส่วนหน่ึงของกิจการน้ันไปจัดทาํ 

งบการเงินรวม ในกรณีน้ี กิจการอื่นจะไม่รวมส่วนน้ันของผู้ได้รับการลงทุนเมื่อมีการประเมิน 

การควบคุมและไม่นาํมาจัดทาํงบการเงินรวม 

การประเมินอย่างต่อเนือ่ง   

ข80 ผู้ลงทุนต้องทบทวนว่าตนมีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ หากข้อเทจ็จริงหรือสถานการณ์

บ่งช้ีว่า มีการเปล่ียนแปลงในหน่ึงหรือมากกว่าขององค์ประกอบสามข้อของการควบคุมตาม 

ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 7 
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ข81 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในลักษณะการใช้อาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน การเปล่ียนแปลงน้ันต้อง

นาํไปสะท้อนในการที่ผู้ลงทุนประเมินอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงในสิทธิ

การตัดสินใจสามารถหมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการสั่งการผ่านทางสิทธิในการออก

เสียงอีกต่อไป แต่ข้อตกลงอื่น เช่น สัญญาที่ทาํให้อีกฝ่ายหน่ึงหรือหลายฝ่ายมีความสามารถใน

ปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข82 เหตุการณ์หน่ึงสามารถทาํให้ผู้ลงทุนได้รับหรือสูญเสียอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนแม้ว่าผู้ลงทุน

จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ัน เช่น ผู้ลงทุนสามารถได้รับอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน

เน่ืองจากสิทธิในการตัดสินใจที่ถือโดยบุคคลหน่ึงหรือหลายคนอื่นซ่ึงเดิมเคยป้องกันผู้ลงทุนจาก

การควบคุมผู้ได้รับการลงทุนน้ันได้สิ้นสดุลงแล้ว 

ข83 ผู้ลงทุนพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงที่กระทบต่อการเปิดรับหรือสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจาก

ความเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุน เช่น ผู้ลงทุนซ่ึงมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนสามารถสูญเสีย

การควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างที่เคยได้รับ หรือเปิดรับใน

ภาระผูกพัน เน่ืองจากผู้ลงทุนไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 7.2 (เช่น หากสญัญาที่จะได้รับ

ค่าธรรมเนียมตามผลงานถูกยกเลิก) 

ข84 ผู้ลงทุนต้องพิจารณาในการประเมินว่าตนกระทาํเป็นตัวแทน หรือตัวการมีการเปล่ียนแปลงไป

หรือไม่ การเปล่ียนแปลงของความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างผู้ลงทุนและกิจการอื่นอีกหลายฝ่าย

สามารถหมายถึงผู้ลงทุนไม่ใช่ตัวแทนอีกต่อไป แม้ว่าก่อนหน้าน้ีจะเคยเป็นตัวแทนกต็าม และใน

ทาํนองกลับกันเช่นกัน เช่น หากเกิดการเปล่ียนแปลงในสิทธิของผู้ลงทุน หรือของกิจการอื่นหลาย

ฝ่าย ผู้ลงทุนต้องทบทวนสถานะของตนว่าเป็นตัวการหรือตัวแทน 

ข85 การประเมินการควบคุมของผู้ลงทุนเมื่อเร่ิมแรก หรือสถานะการเป็นตัวการหรือตัวแทนจะไม่

เปล่ียนแปลงเพียงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในสภาพตลาด (เช่น การเปล่ียนแปลงในผลตอบแทน

ของผู้ได้รับการลงทุนที่เกิดจากสภาพตลาด) นอกจากว่าการเปล่ียนแปลงในสภาพตลาดทาํให้

องค์ประกอบหน่ึงข้อหรือมากกว่าน้ันจากสามข้อของการควบคุมตามย่อหน้าที่ 7 เปล่ียนแปลงไป

หรือการเปล่ียนแปลงในความสมัพันธโ์ดยรวมระหว่างตัวการและตัวแทน 

 

ขอ้ก าหนดทางการบญัชี   

ขั้นตอนในการจัดท างบการเงินรวม   

ข86  งบการเงินรวม 

ข86.1 การรวมรายการที่เหมือนกนัของสนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และ

กระแสเงินสดของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย 

ข86.2 หักกลบ (ตัด) มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยแต่ละราย และส่วนของ

เจ้าของในบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่ถืออยู่ (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) อธิบายการบัญชีเกี่ยวกับ

ค่าความนิยม) 
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ข86.3 ตัดรายการสนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสด สาํหรับ

รายการระหว่างกันในกลุ่มกิจการ (กาํไรหรือขาดทุนที่เกิดจากรายการระหว่างกันที่รับรู้

ในสนิทรัพย์ เช่น สนิค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ต้องตัดรายการทั้งหมด) 

ขาดทุนในรายการระหว่างกันอาจบ่งช้ีถึงการด้อยค่าที่ ต้องรับรู้ในงบการเงินรวม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได  ้(เมื่อมีการ

ประกาศใช้) นาํมาใช้กบัผลแตกต่างช่ัวคราว ซ่ึงเกิดจากการตัดรายการกาํไรหรือขาดทุน

สาํหรับรายการระหว่างกนั) 

นโยบายการบญัชีเดียวกนั   

ข87 ถ้าสมาชิกในกลุ่มกจิการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างไปจากที่ใช้ในงบการเงินรวมสาํหรับรายการ

ที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ในการจัดทาํงบการเงินรวมต้องม ี

การปรับปรุงให้เหมาะสมในงบการเงินของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี

ของกลุ่มกจิการ 

การวดัมูลค่า   

ข88 กิจการรวมรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมนับต้ังแต่วันที่มีการควบคุมบริษัท

ย่อยจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยข้ึนอยู่กับจาํนวนเงินของ

สินทรัพย์และหน้ีสินที่ได้มีการรับรู้ในงบการเงินรวมในวันที่ได้มาซ่ึงบริษัทย่อย เช่น ค่าเสื่อมราคา

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมหลังวันที่ได้มาซ่ึงบริษัทย่อยคิดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่

ได้รับรู้ในงบการเงินรวมในวันที่ได้มาซ่ึงบริษัทย่อย 

สิทธิในการการออกเสียงทีเ่ป็นไปได ้  

ข89 เมื่อมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้หรือตราสารอนุพันธ์อื่นที่มีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ 

สัดส่วนของกาํไรขาดทุน และการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่มีการปันส่วนไปยังบริษัทใหญ่

และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในการจัดทาํงบการเงินรวม กาํหนดตามเกณฑ์ของส่วนได้เสีย

ในความเป็นเจ้าของที่มีอยู่ และไม่สะท้อนถึงความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิ หรือการแปลงสภาพ

ของสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้หรือตราสารอนุพันธอ์ื่น ยกเว้นตามข้อกาํหนดย่อหน้าที่ ข90 

ข90 ในบางสถานการณ์ ในเชิงเน้ือหา ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่มีอยู่ของกิจการอันเป็นผลของ

รายการซ่ึงทาํให้ในปัจจุบันกิจการเข้าถึงผลตอบแทนซ่ึงสัมพันธ์กับส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ 

ในสถานการณ์ดังกล่าวในการจัดทาํงบการเงินรวม สัดส่วนที่ปันส่วนให้กับบริษัทใหญ่และส่วนได้

เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ได้กาํหนดจากการใช้สทิธใินที่สดุของสทิธใินการออกเสียงที่เป็นไปได้และ

ตราสารอนุพันธอ์ื่นซ่ึงทาํให้กจิการเข้าถึงผลตอบแทนในปัจจุบัน 

ข91 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

ไม่นํามาใช้กับส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่นํามาจัดทาํงบการเงินรวม เมื่อเคร่ืองมือซ่ึงมีสิทธิใน 
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การออกเสยีงที่เป็นไปได้น้ันในทางเน้ือหาทาํให้ในปัจจุบันกิจการเข้าถึงผลตอบแทนซ่ึงสัมพันธ์กับ

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย สิทธิดังกล่าวไม่เข้าข้อกําหนดของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีอื่นๆ 

เคร่ืองมือซ่ึงมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ในบริษัทย่อยมีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการ

รายงานการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

วนัทีใ่นงบการเงิน   

ข92  งบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยที่ใช้ในการจัดทาํงบการเงินรวมต้องใช้วันที่ในงบการเงิน

วันเดียวกัน เมื่อวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทใหญ่ต่างจากบริษัทย่อย บริษัทย่อยจัดทาํ

ข้อมูลทางการเงินเพ่ิมเติมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงินรวมตามวันที่ในงบการเงินของ

บริษัทใหญ่เพ่ือให้บริษัทใหญ่สามารถรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อย นอกจากว่าไม่สามารถ

ปฏบัิติได้ 

ข93 หากไม่สามารถจัดทาํได้ในทางปฏบัิติ บริษัทใหญ่ต้องรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยโดยใช้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยล่าสุดหลังจากปรับปรุงผลกระทบของรายการที่มีนัยสําคัญ  

หรือเหตุการณ์ที่มีนัยสาํคัญที่เกิดข้ึนระหว่างวันที่ในงบการเงินของบริษัทย่อยและวันที่ในงบการเงิน

รวม ในทุกกรณี วันที่ในงบการเงินของบริษัทย่อยและวันที่ในงบการเงินรวมต้องไม่แตกต่างกันเกิน

สามเดือน และรอบระยะเวลาการรายงานและความแตกต่างระหว่างวันที่ของงบการเงินต้อง

เหมือนกนัในทุกงวด 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม   

ข94 กิจการต้องปันส่วนกาํไรหรือขาดทุนและแต่ละองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นให้กับ 

ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม กิจการต้องปันส่วนของกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมให้กับผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมแม้ว่า

จะทาํให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมติดลบ 

ข95 หากบริษัทย่อยมีหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมที่จัดเป็นส่วนของเจ้าของ และถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มี

อาํนาจควบคุม กิจการต้องคาํนวณส่วนแบ่งในกาํไรหรือขาดทุนหลังจากปรับปรุงเงินปันผลในหุ้น

บุริมสทิธ ิไม่ว่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลหรือไม่ 

การเปลีย่นแปลงในสดัส่วนทีถ่อืโดยส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม    

ข96 เมื่อสัดส่วนของเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเปล่ียนแปลง กิจการต้องมี 

การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่มีอาํนาจควบคุมและส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

เพ่ือสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย กิจการต้องรับรู้โดยตรงในส่วนของ

เจ้าของสําหรับส่วนต่างระหว่างส่วนได้เสียที่ ไม่มีอํานาจควบคุมที่ มีการปรับปรุงแล้วและ 

มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับ และแสดงเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 
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การสูญเสียการควบคุม   

ข97 บริษัทใหญ่อาจสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยจากสองข้อตกลงหรือมากกว่าน้ัน (รายการ) 

อย่างไรก็ตาม บางสถานการณ์บ่งช้ีว่า ข้อตกลงหลายรายการต้องจัดเป็นรายการเดียวกัน  

ในการกาํหนดว่าการบันทึกบัญชีข้อตกลงดังกล่าวเป็นรายการเดียวกันหรือไม่ บริษัทใหญ่ต้อง

พิจารณาเง่ือนไขและสถานการณ์ของข้อตกลงทั้งหมดและผลกระทบทางเศรษฐกิจ บริษัทใหญ่ต้อง

พิจารณาข้อตกลงหลายรายการเป็นรายการเดียวกัน หากตรงกับข้อกาํหนดข้อใดข้อหน่ึงหรือ

มากกว่า ดังต่อไปนี้  

ข97.1 รายการน้ันเกดิขึ้นพร้อมกนัหรือพิจารณาร่วมกนั 

ข97.2 รายการมีลักษณะเป็นรายการเดียวโดยมีการออกแบบเพ่ือบรรลุผลทางพาณิชย์โดยรวม 

ข97.3 ข้อตกลงหน่ึงจะเกดิขึ้นได้ขึ้นอยู่กบัการเกดิขึ้นของข้อตกลงอื่นอย่างน้อยหน่ึงรายการ 

ข97.4 เมื่อพิจารณาข้อตกลงเดียวเพียงอย่างเดียวน้ันไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ แต่จะมี

ความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกจิเมื่อพิจารณาหลายรายการรวมกัน เช่น การจาํหน่ายหุ้น

ในราคาที่ตํ่ากว่าตลาดและมีการชดเชยจากราคาจาํหน่ายในภายหลังซ่ึงสูงกว่าตลาด 

ข98  หากบริษัทใหญ่สญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ต้อง 

ข98.1 ตัดรายการ 

ข98.1.1 สินทรัพย์ (รวมค่าความนิยม) และหน้ีสินของบริษัทย่อยในมูลค่าตามบัญชี 

ในวันที่สญูเสยีการควบคุม และ 

ข98.1.2 มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยเดิม ในวันที่

สูญเสียการควบคุม (รวมองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นที่เป็น

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยเดิม) 

ข98.2   รับรู้ 

ข98.2.1 มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ (ถ้ามี) จากรายการ เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่ทาํให้สญูเสยีการควบคุม  

ข98.2.2 จํานวนที่มีการจัดสรรน้ัน หากรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทาํให้

สูญเสียการควบคุมเกี่ยวข้องกับการกระจายหุ้นของบริษัทย่อยให้กับเจ้าของ

ในฐานะที่เป็นเจ้าของ และ 

ข98.2.3 เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในบริษัทย่อยเดิมในมูลค่ายุติธรรม ในวันที่สูญเสีย 

การควบคุม 

ข98.3    จัดประเภทใหม่สาํหรับจาํนวนเงินที่เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นไปยังกาํไรหรือ

ขาดทุน หรือโอนโดยตรงไปที่กาํไรสะสมตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับอื่นๆ สาํหรับส่วนของบริษัทย่อยตามเกณฑท์ี่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข99 

ข98.4 รับรู้ส่วนต่างเป็นกาํไรหรือขาดทุน ในกาํไรหรือขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนของผู้เป็น

เจ้าของของบริษัทใหญ่ 

ข99 หากบริษัทใหญ่สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย ทุกจาํนวนเงินที่เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยต้องบันทึกบัญชีในลักษณะเดียวกันกับกรณีที่บริษัทใหญ่จําหน่าย
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สนิทรัพย์หรือหน้ีสินโดยตรง ดังน้ัน กาํไรหรือขาดทุนที่เคยรับรู้ไว้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นต้อง

มีการจัดประเภทใหม่ไปยังกาํไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจาํหน่ายสนิทรัพย์หรือหน้ีสิน บริษัทใหญ่ต้อง

จัดประเภทกาํไรหรือขาดทุนจากส่วนของเจ้าของไปยังกาํไรหรือขาดทุน (เป็นรายการปรับปรุงจาก

การจัดประเภทใหม่) เมื่อบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย ในกรณีส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาใหม่ที่เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและมีการโอนไปยังกาํไรสะสมโดยตรงเมื่อจาํหน่าย

สินทรัพย์ บริษัทใหญ่ต้องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไปยังกาํไรสะสมโดยตรงเมื่อบริษัท

สญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อย 
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ภาคผนวก ค  

วนัถอืปฏิบติั และการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีความเทียบเท่ากับส่วนอื่นของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

วนัถอืปฏิบติั   

ค1 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้นาํไปใช้ก่อนวันถือ

ปฏบัิติ หากกจิการถือปฏบัิตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผล

บังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ง 

เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ พร้อมกนั 

ค1ก  (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง)       

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  

ค2 กิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการปรับย้อนหลัง ตามที่

กาํหนดไว้ใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ยกเว้นที่ระบุไว้ใน

ย่อหน้าที่ ค2ก ถึง ค6 

ค2ก  โดยไม่ต้องคาํนึงถึงข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด  (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) เมื่อกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก ให้

กิจการนาํเสนอเพียงข้อมูลเชิงปริมาณที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) สาํหรับงวดปีล่าสดุก่อนงวดปีแรกที่มีปฏบัิติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม(งวดก่อนหน้างวดที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรก) 

ทั้งน้ีกิจการอาจเลือกนาํเสนอข้อมูลน้ีสาํหรับงวดบัญชีปัจจุบันหรืองวดเปรียบเทียบก่อนหน้าถ้ามี

การแสดงเปรียบเทยีบกไ็ด้แต่ไม่ได้เป็นการบังคับ 

ค2ข  เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี วันที่นาํมาปฏบัิติใช้คร้ังแรกหมายถึง

วันที่เร่ิมต้นของรอบระยะเวลารายงานประจาํปีซ่ึงมีการนาํมามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

น้ีมาปฏบัิติใช้คร้ังแรก   
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ค3 ณ วันที่นํามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก กิจการไม่ต้องทาํการปรับปรุงการบัญชีในงวดก่อนสาํหรับความ

เกี่ยวข้องดังน้ี 

ค3.1   กิจการที่นํามารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และยังคงนาํมาจัดทาํ

งบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี หรือ 

        ค3.2    กิจการที่ก่อนหน้าน้ันไม่มีการจัดทาํงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และยังคงไม่ต้อง

นาํมาจัดทาํงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ค4 หาก ณ วันที่นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏบัิติใช้คร้ังแรก ผู้ลงทุนสรุปว่าต้อง

รวมกิจการซ่ึงก่อนหน้าน้ันไม่ได้นาํมารวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้ลงทุนต้อง 

ค4.1   หากผู้ได้รับการลงทุนเป็นธุรกิจ (ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ ให้วัดมูลค่าสนิทรัพย์ หน้ีสนิ และส่วนได้เสียที่ไม่

มีอาํนาจควบคุมที่ก่อนหน้าน้ีไม่ได้นาํมารวมเปรียบเสมือนผู้ได้รับการลงทุนได้ถูกนาํมา

รวมตั้งแต่แรก (และใช้วิธีการซ้ือกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ) นับต้ังแต่วันที่ผู้ลงทุนได้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุน

ตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลัง

สาํหรับงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก หากวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมเกิดขึ้นก่อนวันที่

เร่ิมต้นของงวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรก ผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุงส่วนของ

เจ้าของต้นงวด ณ วันที่เร่ิมต้นของงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรกด้วยผลต่างระหว่าง 

ค4.1.1  จาํนวนเงินของ สนิทรัพย์ หน้ีสนิ และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่รับรู้ และ 

ค4.1.2  มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าน้ีจากการมีความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนของ 

ผู้ลงทุน 

 ค4.2  หากผู้ได้รับการลงทุนไม่ใช่ธุรกจิ (ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ) ให้วัดมูลค่าสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่

ไม่มีอาํนาจควบคุมที่ก่อนหน้านี้ ไม่ได้นาํมารวมเปรียบเสมือนผู้ได้รับการลงทุนได้ถูกนาํมา

รวมมาตั้งแต่แรก (ใช้วิธีการซ้ือกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ  โดยไม่รับรู้ค่าความนิยมสาํหรับผู้ได้รับการลงทุน) 

นับต้ังแต่วันที่ผู้ลงทุนได้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุนตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังสาํหรับงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ัง

แรก หากวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมเกิดข้ึนก่อนวันที่เร่ิมต้นของงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้

คร้ังแรก ผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุงส่วนของเจ้าของต้นงวด ณ วันที่เร่ิมต้นของงวดก่อน

หน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรกด้วยผลต่างระหว่าง 

ค4.2.1   จาํนวนเงินของสนิทรัพย์ หน้ีสนิ และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่รับรู้  และ 
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ค4.2.2  มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าน้ีจากการมีความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนของ 

ผู้ลงทุน 

ค4ก  หากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของผู้ได้รับการลงทุน

ตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ ค4.1 หรือ ค4.2 ไม่สามารถกระทาํในทางปฏิบัติ (ตามที่ระบุไว้ 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)) ผู้ลงทุนต้อง 

ค4ก.1 หากผู้ได้รับการลงทุนเป็นธุรกิจ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ  ณ วันที่ประหน่ึงเป็นวันที่ซ้ือกิจการ โดยต้องเป็น

ต้นงวดของงวดแรกสดุที่การถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ ค4.1 สามารถนาํมาปฏบัิติได้ ซ่ึงอาจ

เป็นงวดปัจจุบัน 

ค4ก.2 หากผู้ได้รับการลงทุนไม่ใช่ธุรกิจ ให้ใช้วิธีการซ้ือกิจการตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยไม่รับรู้ค่าความนิยมของ 

ผู้ได้รับการลงทุน ณ วันที่ประหน่ึงเป็นวันที่ซ้ือกจิการ วันที่ประหน่ึงเป็นวันที่ซ้ือกิจการต้อง

เป็นต้นงวดของงวดแรกสุดที่สามารถนําย่อหน้าที่ ค4.2 มาปฏิบัติได้ ซ่ึงอาจเป็นงวด

ปัจจุบัน  

ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังสาํหรับงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก  ยกเว้นงวดแรกสุดที่

สามารถนาํมาปฏบัิติใช้ตามย่อหน้านี้ เป็นงวดปัจจุบัน เม่ือวันที่ประหน่ึงเป็นวันที่ซ้ือกิจการเป็นวันที่

ก่อนต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก ผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุงส่วนของเจ้าของ

กบัต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก สาํหรับผลต่างระหว่าง 

ค4ก.3  จาํนวนเงินสนิทรัพย์ หน้ีสนิ และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่รับรู้และ 

ค4ก.4  มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้านี้ จากการมีความเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุนของผู้ลงทุน 

หากงวดแรกสดุของการนาํย่อหน้านี้มาปฏบัิติใช้เป็นงวดปัจจุบัน การปรับปรุงส่วนของเจ้าของต้อง

รับรู้ ณ วันต้นงวดปัจจุบัน 

ค4ข  เมื่อผู้ลงทุน นําย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค4ก มาปฏิบัติใช้ และวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี เป็นวันที่หลังวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ มีผลบังคับใช้ การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ในย่อหน้าที่ ค4 และ ค4ก ต้องหมายถึงฉบับปรับปรุง 

ปี 2552
1
 ถ้าการควบคุมเกิดข้ึนก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

                                                             
1
 ในกรณีที่การได้มาซึ่งการควบคุมเป็นวันที่หลังวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) 

เรื่อง การรวมธุรกิจ มีผลบังคับใช้ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง  

การรวมธุรกจิ ในการวัดมูลค่าสนิทรัพย์ หนี้ สนิ และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม เนื่องจากมีการปรับปรุงในส่วนที่

เกี่ยวกบัการวัดมูลค่าองคป์ระกอบอื่นของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยใช้มูลค่ายุติธรรม การวัดมูลค่าหนี้ สนิหรือ

ตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ผู้ซื้ อออกแทนรายการของผู้ถูกซื้ อ และการถือปฏิบัติในเร่ือง 

การวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
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2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ มีผลบังคับใช้ผู้ลงทุนต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง  2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ หรือฉบับก่อนหน้านั้น 

 

ค4ค  เมื่อผู้ลงทุนนําย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค4ก มาปฏิบัติใช้ และวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี เป็นวันที่หลังวันที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลบังคับใช้ ผู้ลงทุนต้องนาํข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติสาํหรับทุกงวดที่มีการจัดทาํงบการเงินรวมตาม

ข้อกาํหนดของย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค4ก ถ้าวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมเป็นวันก่อนที่มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลบังคับใช้  

ผู้ลงทุนต้องปฏบัิติดังน้ี 

ค4ค.1   ปฏบัิติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับทุกงวดย้อนหลัง

ที่มีการนาํกจิการไปจัดทาํงบการเงินรวมตามข้อกาํหนดย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค4ก หรือ 

ค4ค.2   ปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 ฉบับเดิม สาํหรับทุกงวดก่อนวันที่มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ มีผลบังคับใช้ และหลังจากน้ันปฎิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี 

ค5 หาก ณ วันที่นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิตคิร้ังแรก ผู้ลงทุนสรุปว่าไม่ต้อง

รวมผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงเคยนํามาจัดทาํงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผู้ลงทุนต้องวัดส่วนได้เสียใน

ผู้ได้รับการลงทุนด้วยจาํนวนเงินที่หากมีการปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใน

วันที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน (แต่ไม่ได้มาซ่ึงการควบคุมตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี) หรือการสญูเสยีการควบคุมในผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลัง

ต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรก หากวันที่ผู้ลงทุนเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการ

ลงทุน (แต่ไม่ได้มาซ่ึงการควบคุมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี) หรือการสูญเสีย

การควบคุมในผู้ได้รับการลงทุนเป็นวันที่ก่อนต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรก  

ผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุงส่วนได้เสียต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรกสาํหรับ

ผลต่างระหว่าง  

ค5.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่รับรู้ก่อนหน้าน้ี 

และ 

ค5.2 ส่วนได้เสยีของผู้ลงทุนในผู้ได้รับการลงทุนที่มีการรับรู้  

ค5ก  หากการวัดส่วนได้เสียในผู้ได้รับการลงทุนตามย่อหน้าที่ ค5 ไม่สามารถปฏบัิติได้ (ตามที่ระบุใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณ

การทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)) ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี ในงวดแรกสุดที่สามารถปฏบัิติได้ตามย่อหน้าที่ ค5 ซ่ึงอาจจะเป็น

งวดปัจจุบัน ผู้ลงทุนต้องปรับย้อนหลังงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก ยกเว้นวันต้นงวดแรก
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สุดที่สามารถนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติได้เป็นงวดปัจจุบัน หากวันที่ 

ผู้ลงทุนเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน (แต่ไม่ได้มาซ่ึงการควบคุมตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ี) หรือการสญูเสยีการควบคุมในผู้ได้รับการลงทุน เป็นวันที่ก่อนต้นงวดของงวดก่อน

หน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก ผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุงในส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวดของงวด

ก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก สาํหรับผลต่างระหว่าง 

ค5ก.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่รับรู้ก่อนหน้าน้ี 

และ 

ค5ก.2 ส่วนได้เสยีของผู้ลงทุนในผู้ได้รับการลงทุนที่มีการรับรู้ 

ค6 ย่อหน้าที่ 23 25 ข94 และ ข96 ถึง ข99 เป็นการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงได้นาํมารวมในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม  ยกเว้นเมื่อกิจการปฏบัิติตามย่อหน้าที่ ค

3 หรือต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ค4 ถึง  ค5ก กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดใน 

ย่อหน้าเหล่านั้นดังต่อไปน้ี 

ค6.1   กิจการต้องไม่ปรับปรุงย้อนหลังการจัดสรรกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดก่อนที่จะนํา 

การแก้ไขปรับปรุงตามย่อหน้าที่ ข94 มาใช้คร้ังแรก 

ค6.2   ข้อกาํหนดตามย่อหน้าที่ 23 และ ข96 สาํหรับการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

ภายหลังจากการได้มาซ่ึงการควบคุม จะไม่นํามาปฏิบัติใช้กับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน

ก่อนที่กจิการจะนาํการแก้ไขปรับปรุงเหล่านี้มาใช้คร้ังแรก 

ค6.3   กิจการต้องไม่ปรับปรุงย้อนหลังมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเดิมหาก 

การสญูเสียการควบคุมเกิดขึ้นก่อนนาํการแก้ไขปรับปรุงในย่อหน้าที่ 25 และ ย่อหน้าที่ ข

97 ถึง ข99 มาใช้คร้ังแรก นอกจากน้ี กิจการต้องไม่คาํนวณกาํไรหรือขาดทุนใหม่จาก 

การสญูเสยีการควบคุมบริษัทย่อยที่เกดิก่อนการนาํการแก้ไขปรับปรุงในย่อหน้าที่ 25 และ 

ย่อหน้าที่ ข97 ถึง ข99 มาใช้คร้ังแรก  

การอา้งอิง “งวดก่อนหนา้งวดทีน่ ามาใชค้รั้งแรก” 

ค6ก  การอ้างอิงถึงงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรกตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค5ก กิจการอาจ

นาํเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบสาํหรับงวดก่อนหน้าใดๆที่มีการนาํเสนอ แต่ไม่เป็นข้อกาํหนดให้ต้อง

ปฏบัิติ หากกจิการนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบซ่ึงปรับปรุงงวดก่อนหน้าใดๆ การอ้างอิงถึงงวดก่อน

หน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรกตามย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค5ก ให้หมายถึง “งวดเปรียบเทียบที่มีการ

ปรับปรุงใหม่ล่าสดุที่มีการนาํเสนอ” 

ค6ข   หากกิจการนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ ที่ยังมิได้มีการปรับปรุงสาํหรับงวดก่อนใดๆ ต้องระบุให้

ชัดเจนว่าข้อมูลยังมิได้มีการปรับปรุง และระบุว่าข้อมูลน้ันใช้เกณฑท์ี่แตกต่างกัน และอธิบายเกณฑ์

เหล่านั้นด้วย 
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การอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครื่องมือทางการเงิน (เมือ่มีการ

ประกาศใช)้  

ค7 ถ้ากิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ  แต่ยังไม่ได้นํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาปฏิบัติใช้  

การอ้างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่า

เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน่    

ค8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ียกเลิกข้อกาํหนดเกี่ยวกับงบการเงินรวมตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค9    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ียกเลิกการตีความมาตรฐานการบัญชี เร่ืองที่ 2 งบการเงิน

รวม – บริษัทย่อยที่เป็นกจิการเฉพาะกจิ 

 




