เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๔ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๓/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐
เรื่อง งบการเงินรวม
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๓/๒๕๕๗) เมื่อ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบัญชี ลําดับที่ ๒ เรื่อง งบการเงินรวม - บริษัทย่อย
ที่เป็นกิจการเฉพาะกิจ ตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐ เรื่อง งบการเงินรวม ตามที่กําหนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรือ่ ง
งบการเงินรวม

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IFRS 10 : Consolidated
Financial Statements (Bound volume 2013 Consolidated without early application))
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนํา
วัตถุประสงค์

บทนํา 1
1

การบรรลุวตั ถุประสงค์

2

ขอบเขต
การควบคุม

4
5

อํานาจ
ผลตอบแทน
ความเชื่อมโยงระหว่างอํานาจและผลตอบแทน

10
15
17

ข้อกําหนดทางการบัญชี

19

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม
การสูญเสียการควบคุม

22
25

ภาคผนวก
ก คํานิยาม
ข แนวทางปฏิบตั ิ
การประเมินการควบคุม
วัตถุประสงค์และการออกแบบของผู้ได้ รับการลงทุน
อํานาจ
การเปิ ดรับหรือสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากผู้ได้ รับการลงทุน
ความเชื่อมโยงระหว่างอํานาจและผลตอบแทน
ความสัมพันธ์กบั กิจการอื่น
การควบคุมสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้
การประเมินอย่างต่อเนื่อง
ข้อกําหนดทางการบัญชี
ขั้นตอนการจัดทํางบการเงินรวม
นโยบายการบัญชีเดียวกัน
การวัดมูลค่า
สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้
วันที่ในงบการเงิน
การสูญเสียการควบคุม
ค วันถือปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

ข2
ข5
ข9
ข55
ข58
ข73
ข76
ข80
ข86
ข86
ข87
ข88
ข89
ข92
ข97
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 26 และ
ภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่ อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ย่ อหน้ าที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการ
สําคัญ คํานิยามที่ปรากฏในภาคผนวก ก เป็ นครั้งแรกจะเป็ นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง
2557) ในกรณีท่ไี ม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
บทนํา 1

บทนํา 2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม กําหนดหลักการใน
การนําเสนอ และการจัดทํางบการเงินรวม เมื่อกิจการมีการควบคุมกิจการหนึ่งหรือมากกว่า
หนึ่งกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม นํามาใช้ แทนมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และการตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่องที่ 2 งบการเงินรวม – บริษัทย่อยที่เป็ นกิจการ
เฉพาะกิจและมีผลบังคับใช้ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนํา 3
บทนํา 4
บทนํา 5

(บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ผลจากวิ ก ฤตทางการเงิ น ของโลกในปี 2550
แสดงถึง การขาดความโปร่ ง ใสใน
เรื่องความเสี่ยงที่ผ้ ูลงทุนได้ รับจากการลงทุนในกิจการที่ไม่ได้ นาํ มารวมในงบการเงิน (“off
balance sheet vehicles”) (เช่น กิจการที่แปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitization
vehicles) รวมถึงประเภทที่มีการจัดตั้งขึ้นหรือได้ รับการสนับสนุน เป็ นผลให้ ผ้ ูนาํ กลุ่ม G20
คณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน และคณะกรรมการอื่นๆ (G20 leaders, the
Financial Stability Board and others) ได้ ร้องขอให้ คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่ างประเทศมีการทบทวนในเรื่ องข้ อกําหนดการบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรั บ
รายการ “กิจการที่ไม่ได้ นาํ มารวมในงบการเงิน”
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ลักษณะทีส่ าํ คัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 6

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กํา หนดให้ กิจ การที่เ ป็ นบริ ษั ท ใหญ่ ต้ อ งจั ด ทํา
งบการเงินรวม โดยมีข้อยกเว้ นที่จาํ กัดสําหรับบางกิจการ
ข้อกําหนดทัว่ ไป

บทนํา 7

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ให้ คํา นิ ย ามหลั ก การการควบคุ ม เพื่ อ นํา ไปใช้
เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดว่ ากิจการใดจะถูกนํามารวมในงบการเงินรวม นอกจากนั้นยังได้
มีการจัดทําข้ อกําหนดทางการบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม
บทนํา 8 ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนเมื่อมีการเปิ ดรั บหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจาก
การเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนและมีความสามารถทําให้ เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน
จากการใช้ อํา นาจเหนื อ ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ดั ง นั้ น หลั ก การการควบคุ ม กํา หนดไว้ 3
องค์ประกอบดังนี้
8.1 การมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
8.2 การเปิ ดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน
และ
8.3 ความสามารถในการใช้ อาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนทําให้ เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงิน
ผลตอบแทนของผู้ลงทุน
บทนํา 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กํา หนดวิ ธี ก ารในการประยุ ก ต์ ใ ช้ หลั ก การ
การควบคุม ดังนี้
9.1 ในสถานการณ์ท่สี ิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิท่คี ล้ ายคลึงกันให้ อาํ นาจแก่ผ้ ูลงทุนซึ่ง
รวมถึง สถานการณ์ ท่ีผ้ ู ล งทุ น มี สิท ธิใ นการออกเสีย งน้ อ ยกว่ า สิท ธิใ นการออกเสีย ง
ส่วนใหญ่ หรือในสถานการณ์เกี่ยวข้ องกับสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้
9.2 ในสถานการณ์ท่ีผ้ ู ได้ รับการลงทุนได้ ถูกออกแบบเพื่อให้ สิทธิในการออกเสียงไม่ ใช่
ปั จ จัยหลั กที่ใ ช้ ในการตั ด สิน ใจว่ าใครคือผู้ ค วบคุ มผู้ ไ ด้ รับการลงทุ น เช่ น เมื่อสิทธิ
ในการออกเสียงเกี่ยวข้ องกับงานด้ านบริ หารเท่านั้น และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องมีการ
สั่งการโดยใช้ ข้อตกลงตามสัญญา
9.3 ในสถานการณ์ซ่ึงเป็ นความสัมพันธ์แบบตัวแทน
9.4 ในสถานการณ์ท่ผี ้ ูลงทุนมีการควบคุมเหนือสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ ของผู้ได้ รับการลงทุน
บทนํา 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ ผ้ ูลงทุนทบทวนว่ าตนมีการควบคุม
ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น หรื อ ไม่ เมื่ อ ข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ บ่ ง ชี้ ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
องค์ประกอบการควบคุมตั้งแต่หนึ่งหรือมากกว่านั้นของทั้ง 3 องค์ประกอบ
บทนํา 11 ในการจัดทํางบการเงินรวม กิจการต้ องใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกันในการรายงานรายการที่
เหมือนกันและเหตุการณ์อ่นื ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์ท่คี ล้ ายคลึงกัน ยอดคงเหลือและรายการ
ระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่อยต้ อง
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แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมในส่วนของเจ้ าของแยกจากส่วนของเจ้ าของที่เป็ นของ
บริษัทใหญ่
บทนํา 12 ข้ อ กํา หนดในการเปิ ดเผยส่ ว นได้ เ สีย ในบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรือ่ ง งบการเงินรวม
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดหลักการในการนําเสนอและการ
จัดทํางบการเงินรวม เมื่อกิจการควบคุมกิจการหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น
การบรรลุวตั ถุประสงค์

2

3

เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
2.1 กํา หนดให้ กิ จ การ (บริ ษัท ใหญ่ ) ที่ค วบคุ ม กิจ การหนึ่ ง หรื อ มากกว่ า นั้ น (บริ ษั ท ย่ อ ย)
นําเสนองบการเงินรวม
2.2 ให้ คํา นิ ย ามหลั ก การการควบคุ ม และกํา หนดการควบคุ ม ให้ เป็ นเกณฑ์ ใ นการจั ด ทํา
งบการเงินรวม
2.3 กําหนดการประยุ กต์ใช้ หลักการการควบคุมเพื่อระบุว่าผู้ลงทุนควบคุ มผู้ได้ รับการลงทุ น
หรือไม่ และดังนั้นต้ องจัดทํางบการเงินรวม และ
2.4 ให้ ข้อกําหนดทางการบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ กล่าวถึงข้ อกําหนดทางการบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจ
และผลกระทบต่ อ การจั ด ทํา งบการเงิ น รวม รวมถึ ง ค่ า ความนิ ย มที่เ กิด ขึ้ นจากการรวมธุ ร กิ จ
(ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ))

ขอบเขต
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กิจการที่เป็ นบริ ษัทใหญ่ ต้ องนํา เสนองบการเงิน รวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ นี้
นํามาใช้ กบั ทุกกิจการ ยกเว้ น
4.1 บริษัทใหญ่ไม่จาํ เป็ นต้ องนําเสนองบการเงินรวมในกรณีท่เี ข้ าเงื่อนไขทุกข้ อ ต่อไปนี้
4.1.1 บริษัทใหญ่มีฐานะเป็ นบริษัทย่อยซึ่งถูกกิจการอื่นควบคุมอยู่ท้งั หมด หรือบางส่วน
โดยที่ผ้ ูถือหุ้นอื่นของกิจการ รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงได้ รับทราบและ
ไม่คัดค้ านในการที่บริษัทใหญ่จะไม่นาํ เสนองบการเงินรวม
4.1.2
ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใหญ่ ไม่ มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ
(ไม่ ว่าจะเป็ นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่ างประเทศหรือการซื้อขายนอก
ตลาดหลักทรัพย์ (over-the-counter market) รวมทั้งตลาดในท้ องถิ่นและใน
ภูมิภาค)
4.1.3 บริษัทใหญ่ไม่ได้ นาํ ส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนําส่งงบการเงินของบริษัท
ให้ แ ก่ ส าํ นั ก งานคณะกรรมการกํา กับ หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ หน่ ว ยงานกํา กับ ดู แ ลอื่น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ในตลาดสาธารณะ และ
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4.1.4 บริษัทใหญ่ ในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ ในลําดับระหว่ างกลางได้ จัดทํางบการเงิน
รวมเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินแล้ ว
4.2 โครงการผลประโยชน์ ห ลั ง จากการจ้ า งงาน หรื อ โครงการผลประโยชน์ ร ะยะยาวอื่ น
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

การควบคุม
5
6

7

8

9

ผูล้ งทุนต้องกําหนดว่ าเป็ นบริษทั ใหญ่หรือไม่ โดยการประเมินเรื่องการควบคุมผู ไ้ ด้รบั การ
ลงทุน โดยไม่คํานึงถึงลักษณะของความเกีย่ วข้องกับกิจการ (ผูไ้ ด้รบั การลงทุน)
ผู ล้ งทุนควบคุ มผู ไ้ ด้รบั การลงทุนเมื่อกิจการเปิ ดรับหรื อมีสิ ทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจาก
การเกี่ ย วข้อ งกับ ผู ไ้ ด้ร ับ การลงทุ น และมี ค วามสามารถในการทํ า ให้เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
ผลตอบแทนจากอํานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน
ดังนั้น ผูล้ งทุนควบคุมผูไ้ ด้รบั การลงทุนถ้าผูล้ งทุนเข้าเงือ่ นไขทุกข้อดังต่อไปนี้
7.1 การมีอํานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน (ดู ย่อหน้าที่ 10 ถึง 14)
7.2 การเปิ ดรับ หรื อ มี สิ ท ธิ ใ นผลตอบแทนผัน แปรจากการเกี่ย วข้อ งกับ ผู ไ้ ด้ร บั การลงทุ น
(ดู ย่อหน้าที่ 15 ถึง 16) และ
7.3 ความสามารถในการใช้อํานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน ทําให้เกิดผลกระทบต่อจํ านวนเงิน
ผลตอบแทนของผูล้ งทุน (ดูย่อหน้าที่ 17 ถึง 18)
ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท้งั หมดเมื่อทําการประเมินว่ามีการควบคุมผู้ได้ รับ
การลงทุ น หรื อ ไม่ ผู้ ล งทุ น ต้ อ งทบทวนการประเมิ น ถ้ า ข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ บ่ ง ชี้ ว่ า มี
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบการควบคุมตั้งแต่หนึ่งหรือมากกว่านั้นของทั้ง 3 องค์ประกอบตามที่
กล่าวในย่อหน้ าที่ 7 (ดูย่อหน้ าที่ ข80 ถึง ข85)
ผู้ ล งทุ น ตั้ ง แต่ ส องคนหรื อ มากกว่ า นั้ น ร่ ว มกัน ควบคุ ม ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น เมื่ อ มี ก ารร่ ว มกัน ใน
การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีน้ ีไม่มีผ้ ูลงทุนรายใดสามารถสั่งการกิจกรรมโดยปราศจาก
การร่วมมือกับบุคคลอื่นๆ ผู้ลงทุนแต่ละรายไม่สามารถควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุนแต่ละคน
จะบันทึกบัญชี ส่วนได้ เสียของตนในผู้ ได้ รับการลงทุน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้ อง เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า หรือ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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อํานาจ
10 ผู้ลงทุนมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนเมื่อสิทธิท่มี ีอยู่ของผู้ลงทุนทําให้ มีความสามารถในปัจจุบัน
ในการสั่ ง การกิ จ กรรมที ่เ กี ่ย วข้อ ง กล่ า วคื อ กิ จ กรรมที่ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ต่ อ
ผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน
11 อํานาจเกิดจากสิทธิ ในบางครั้งการประเมินอํานาจเป็ นเรื่องตรงไปตรงมา เช่น เมื่ออํานาจเหนือ
ผู้ได้ รับการลงทุนได้ มาจากสิทธิในการออกเสียงที่ได้ รับจากตราสารทุนโดยตรงและเพียงอย่างเดียว
เช่ น หุ้ น และสามารถประเมินได้ จากการพิจารณาสิทธิในการออกเสียงจากการถือหุ้ นดังกล่ าว
ในกรณีอ่ นื การประเมินจะซับซ้ อนและต้ องใช้ มากกว่าหนึ่งปั จจัยในการพิจารณา เช่น เมื่ออํานาจ
เกิดจากหนึ่งข้ อตกลงตามสัญญาหรือมากกว่านั้น
12 ผู้ลงทุนซึ่งมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องถือว่ามีอาํ นาจ ถึงแม้ ว่าสิทธิ
นั้ น ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารใช้ ก ็ต าม หลั ก ฐานซึ่ ง แสดงว่ า ผู้ ล งทุ น สั่ ง การกิ จ กรรมที่เ กี่ ย วข้ อ งจะช่ ว ยใน
การกําหนดว่ าผู้ลงทุนมีอาํ นาจหรือไม่ แต่ หลักฐานเหล่ านั้นไม่ เป็ นข้ อสรุปด้ วยตัวของมันเองใน
การกําหนดว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่
13 ในกรณีท่ีผ้ ูลงทุนสองคนหรือมากกว่ านั้น เมื่อสิทธิท่มี ีอยู่ของแต่ละคนทําให้ มีความสามารถเป็ น
เอกภาพในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนที่มีความสามารถในปัจจุบันในการ
สั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญที่สุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุนเป็ นผู้มี
อํานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
14 ผู้ลงทุนสามารถมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนได้ ถึงแม้ ว่าสิทธิท่ีมีอยู่ ของกิจการอื่นจะทําให้ มี
ความสามารถในปั จ จุ บั น ในการมี ส่ ว นร่ ว มในการกํา หนดทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง เช่ น
เมื่ อ อีก กิจ การหนึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นัย สํา คั ญ แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามผู้ ล งทุ น ซึ่ ง ถื อ เพี ย งสิ ท ธิ เ พื่ อ
การคุ้มครองไม่มีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข26 ถึง ข28) และดังนั้นถือว่าไม่ได้
ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
ผลตอบแทน
15 ผู้ ลงทุ นมี การเปิ ดรั บ หรื อมีสิทธิใ นผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ องกับ ผู้ ไ ด้ รับการลงทุ น
เมื่อผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเข้ าไปเกี่ยวข้ องนั้นมีโอกาสที่จะผันแปรตามผลการดําเนินงาน
ของผู้ได้ รับการลงทุน โดยผลตอบแทนของผู้ลงทุนนั้นเป็ นกําไรเพียงอย่างเดียวหรือขาดทุนเพียง
อย่างเดียว หรือทั้งกําไรและขาดทุน
16 ถึงแม้ ว่าจะมีผ้ ูลงทุนรายเดียวที่สามารถควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนได้ แต่ กิจการมากกว่าหนึ่งราย
สามารถมีส่วนแบ่งในผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน เช่น ผู้ถือหุ้นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม สามารถมีส่วนแบ่งในกําไรหรือการจ่ายปันผลของผู้ได้ รับการลงทุน
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ความเชื่อมโยงระหว่างอํานาจและผลตอบแทน
17 ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนเมื่อผู้ลงทุนไม่เพียงมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน และเปิ ดรับ
หรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน แต่ยังสามารถใช้ อาํ นาจใน
การทําให้ เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนนั้น
18 ดัง นั้ น ผู้ ล งทุ น ที่มีสิทธิใ นการตั ด สิน ใจ ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า เป็ นตั ว การหรื อ ตั ว แทน ผู้ ล งทุ น ที่เ ป็ น
ตัวแทนตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ ข58 ถึง ข72 ไม่เป็ นผู้ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนหากใช้ สิทธิใน
การตัดสินใจตามที่ได้ รับมอบหมาย

ข้อกําหนดทางการบัญชี
19 บริ ษ ัท ใหญ่ ต ้อ งจั ด ทํ า งบการเงิ น รวมโดยใช้น โยบายการบัญ ชี เ ดี ย วกัน สํ า หรับ รายการที่
เหมือนกันและเหตุการณ์อื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในสถานการณ์ทีค่ ล้ายคลึงกัน
20 การจั ด ทํา งบการเงิ น รวมของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ต้ อ งเริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ผ้ ู ล งทุ น ได้ ค วบคุ ม ผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุน และสิ้นสุดเมื่อผู้ลงทุนสูญเสียการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
21 ย่อหน้ าที่ ข86 ถึง ข93 ได้ กล่าวถึงแนวปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินรวม
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม
22 บริ ษั ท ใหญ่ ต้ องนํ า เสนอส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ในงบแสดงฐานะการเงิ น รวมใน
ส่วนของเจ้ าของแยกจากส่วนของเจ้ าของที่เป็ นของบริษัทใหญ่
23 การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยที่มิได้ เป็ นผลจาก
การที่บ ริ ษั ท ใหญ่ สูญ เสีย การควบคุ ม บริ ษั ทย่ อ ยถื อ เป็ นรายการในส่ ว นของเจ้ า ของ (กล่ า วคื อ
รายการกับเจ้ าของในฐานะที่เป็ นเจ้ าของ)
24 ย่ อหน้ าที่ ข94 ถึง ข96 ได้ กล่ าวถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํ หรับส่วนได้ ส่วนเสียที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในงบการเงินรวม
การสูญเสียการควบคุม
25 ในกรณีท่บี ริษัทใหญ่สญ
ู เสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ต้องปฏิบัติดังนี้
25.1 ต้ อ งตั ด รายการสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยเดิ ม ที่ เ คยมี ก ารควบคุ ม ออกจาก
งบแสดงฐานะการเงินรวม
25.2 รับรู้เงินลงทุนที่เหลือในบริษัทย่ อยเดิมที่เคยมีการควบคุ มในมูลค่ ายุ ติธรรม เมื่อสูญเสีย
การควบคุมและหลังจากนั้นรับรู้เงินลงทุนและรายการลูกหนี้หรือเจ้ าหนี้กับบริษัทย่อยเดิม
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งมูลค่ ายุ ติธรรมที่กล่ าวถึงนั้นถือเป็ น
มูลค่ายุติธรรมเริ่มแรกที่รับรู้ของสินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือเป็ นราคาทุนเริ่มแรกที่
รับรู้ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
9

25.3 รับรู้กาํ ไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีส่วนได้ เสียเดิมที่เคย
มีการควบคุม
26 ย่อหน้ าที่ ข97 ถึง ข99 ได้ กล่าวถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํ หรับการสูญเสียการควบคุม
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินรวม

งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการนําเสนอสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ
เจ้ าของ รายได้ ค่าใช้ จ่าย และกระแสเงินสดของบริษทั ใหญ่และบริษทั
ย่อยเสมือนว่าเป็ นของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว

การควบคุมผูไ้ ด้รบั การลงทุน ผู้ ล งทุ น ควบคุ ม ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น เมื่ อ ผู้ ล งทุ น เปิ ดรั บ หรื อ มี สิ ท ธิ ใ น
ผลตอบแทนผั น แปรจากการเกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น และมี
ความสามารถที่ จ ะทํา ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ ผลตอบแทนนั้ น จาก
การมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
ผูต้ ดั สินใจ

กิจ การที่มี สิท ธิใ นการตั ด สิน ใจไม่ ว่ า จะเป็ นตั ว การหรื อ ตั ว แทนเพื่ อ
กิจการอื่น

กลุ่มกิจการ

บริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อย

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม

ส่วนได้ เสียในบริษทั ย่อยที่ไม่ ได้ เป็ นของบริษทั ใหญ่ท้ังโดยทางตรง
หรือทางอ้ อม

บริษทั ใหญ่

กิจการซึ่งควบคุมกิจการอื่นหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น

อํานาจ

สิทธิท่ีมีอยู่ท่ีทาํ ให้ มีความสามารถในปั จจุ บันในการสั่งการกิจกรรมที่
เกีย่ วข้อง

สิทธิเพือ่ การคุม้ ครอง

สิทธิท่ีมีการออกแบบเพื่ อคุ้ มครองส่วนได้ เสียของผู้ ท่ีถือสิทธิน้ันโดย
ปราศจากการให้ อาํ นาจเหนือกิจการที่สทิ ธิน้ันเกี่ยวข้ อง

กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง

สํา หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเป็ นกิจกรรมของผู้ได้ รับการลงทุนที่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน

สิทธิในการถอดถอน

สิทธิในการถอดถอนผู้ตัดสินใจจากอํานาจตัดสินใจ

บริษทั ย่อย

กิจการที่ถูกควบคุมโดยอีกกิจการหนึ่ง
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คํา นิ ย ามต่ อ ไปนี้ มี อ ธิ บ ายใน มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 11 เรื่ อ ง การร่ ว มการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรือ่ ง การเปิ ดเผยส่วนได้เสียในกิจการอื ่น มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า หรือ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) และใช้ ความหมายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่ าวในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้







บริษัทร่วม
ส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
การร่วมค้ า
ผู้บริหารสําคัญ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ อธิบายแนวทางปฏิบตั ิ ของย่อหน้าที ่ 1
ถึง 26 และเป็ นข้อกําหนดเท่ากับส่วนอืน่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข1 ตัวอย่างในภาคผนวกนี้แสดงให้ เห็นสถานการณ์สมมติ ถึงแม้ ว่าบางแง่มุมของตัวอย่างอาจนําเสนอ
ในรูปแบบตามความเป็ นจริง ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท้งั หมดของรูปแบบข้ อเท็จจริงบางอย่าง
จะต้ องนํามาประเมินเมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาประยุกต์ใช้

การประเมินการควบคุม
ข2 ในการกํา หนดว่ า มี ก ารควบคุ ม ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น หรื อ ไม่ ผู้ ล งทุ น ต้ อ งมี ก ารประเมิ น ว่ า ตนมี
สิ่งดังต่อไปนี้หรือไม่
ข2.1 อํานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
ข2.2 การเปิ ดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน และ
ข2.3 ความสามารถในการใช้ อาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนทําให้ เกิดผลกระทบต่ อจํานวนเงิน
ผลตอบแทนของผู้ลงทุน
ข3 การพิจารณาปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้อาจช่วยในการกําหนดว่ามีการควบคุม
ข3.1 วัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้ รับการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข8)
ข3.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องคืออะไร และมีการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นอย่ างไร (ดูย่อหน้ าที่
ข11 ถึง ข13)
ข3.3 สิทธิของผู้ลงทุนทําให้ มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องหรือไม่
(ดูย่อหน้ าที่ ข14 ถึง ข54)
ข3.4 ผู้ลงทุ นเปิ ดรั บหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ ได้ รับการลงทุน
(ดูย่อหน้ าที่ ข55 ถึง ข57) และ
ข3.5 ผู้ ล งทุ น สามารถใช้ อ ํา นาจเหนื อ ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ทํา ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น
ผลตอบแทนของผู้ลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข58 ถึง ข72)
ข4 เมื่อมีการประเมินการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาลักษณะของความสัมพันธ์ของ
ตนกับกิจการอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข73 ถึง ข75)
วัตถุประสงค์และการออกแบบผูไ้ ด้รบั การลงทุน
ข5 เมื่ อ มี ก ารประเมิ น การควบคุ ม ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ผู้ ลงทุ น ต้ องพิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
การออกแบบผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น เพื่ อ ที่จ ะระบุ กิ จ กรรมที่เ กี่ย วข้ อ งมี ก ารตั ด สิน ใจในกิจ กรรม
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ที่เกี่ยวข้ องอย่างไร ใครมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมเหล่านั้น และใครเป็ นผู้รับ
ผลตอบแทนจากกิจกรรมเหล่านั้น
ข6 เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้ รับการลงทุน อาจจะชัดเจนว่าผู้ได้ รับการลงทุนถูก
ควบคุมโดยตราสารทุนที่ให้ สทิ ธิในการออกเสียงตามสัดส่วนที่ลงทุนแก่ผ้ ูลงทุน เช่น หุ้นสามัญของ
ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ในกรณี น้ ี หากไม่ มี ข้ อ ตกลงเพิ่ ม เติ ม ที่มี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจ การประเมิ น
การควบคุ ม จะเน้ น ความสามารถในการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งที่เ พี ย งพอในการกํา หนดนโยบาย
การดําเนินงานและการเงิน (ดูย่อหน้ าที่ ข34 ถึง ข50) ในกรณีท่ตี รงไปตรงมามากที่สดุ ผู้ลงทุนที่
ถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ในกรณีท่ไี ม่มีปัจจัยอื่นอีกจะเป็ นผู้ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
ข7 ในการกํา หนดว่ า ผู้ ล งทุ น ควบคุ มผู้ ไ ด้ รับ การลงทุ นหรื อ ไม่ ใ นกรณีท่ีซั บ ซ้ อน อาจจํา เป็ นที่ต้ อ ง
พิจารณาถึงบางปัจจัยหรือปัจจัยอื่นทั้งหมดในย่อหน้ าที่ ข3
ข8 ผู้ได้ รับการลงทุนนั้นอาจถูกออกแบบเพื่อให้ สิทธิในการออกเสียงไม่เป็ นปั จจัยสําคัญว่ าใครเป็ น
ผู้ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน เช่ น เมื่อสิทธิในการออกเสียงเกี่ยวข้ องกับงานด้ านการบริหารเท่านั้น
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องมีการสั่งการจากข้ อตกลงตามสัญญา ในกรณีน้ ี การพิจารณาของผู้ลงทุนใน
เรื่ องของวัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ ได้ รับการลงทุนต้ องรวมถึงการพิ จารณาความเสี่ยงที่
ผู้ได้ รับการลงทุนเปิ ดรับ ความเสี่ยงที่มีการออกแบบให้ ส่งผ่านไปยังกิจการที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
ผู้ได้ รับการลงทุนและผู้ลงทุนเปิ ดรับความเสี่ยงเหล่ านั้นบางส่วนหรือทั้งหมด การพิจารณาความ
เสี่ยงนั้นไม่เพียงรวมถึงผลกระทบในทางลบแต่รวมถึงโอกาสในทางบวกด้ วย
อํานาจ
ข9 การที่จะมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน สิทธิท่มี ีอยู่ต้องทําให้ ผ้ ูลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันใน
การสั่ง การกิจ กรรมที่เ กี่ย วข้ อง เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการประเมิ น อํา นาจต้ อ งพิ จ ารณาสิท ธิท่ีมี
ความสําคัญและสิทธิท่มี ิใช่สทิ ธิเพื่อการคุ้มครอง (ดูย่อหน้ าที่ ข22 ถึง ข28)
ข10 การตั ด สิน ใจว่ า ผู้ ล งทุ น มี อาํ นาจหรื อ ไม่ ข้ ึน อยู่ กับ กิจ กรรมที่เกี่ย วข้ อง การตั ด สิน ใจกิจ กรรมที่
เกี่ยวข้ องทําอย่างไร และสิทธิท่มี ีอยู่ของผู้ลงทุนและกิจการอื่นที่เกี่ยวกับผู้ได้ รับการลงทุน
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและทิศทางของกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ข11 สําหรับผู้ได้ รับการลงทุนหลายแห่ง กิจกรรมการดําเนินงานและกิจกรรมการจัดหาเงินหลายแบบมี
ผลกระทบอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ต่ อ ผลตอบแทนของกิ จ การ ตั ว อย่ า งของกิ จ กรรมนั้ น ขึ้ นอยู่ กั บ
สถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
ข11.1 การซื้อและขายสินค้ าหรือบริการ
ข11.2 การจัดการสินทรัพย์ทางการเงินตลอดอายุของสินทรัพย์ (รวมถึงสินทรัพย์ท่ผี ดิ นัดชําระหนี้)
ข11.3 การเลือก การได้ มาหรือการจําหน่ายสินทรัพย์
ข11.4 การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือกระบวนการใหม่ๆ และ
ข11.5 การกําหนดโครงสร้ างของเงินทุนหรือการได้ รับเงินทุน
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ข12 ตัวอย่างของการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
ข12.1 การตัดสินใจในการดําเนินงานและการลงทุนของผู้ได้ รับการลงทุนนั้นรวมถึงงบประมาณ
และ
ข12.2 การแต่ ง ตั้ ง และการกํา หนดค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารสํา คั ญ ของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น หรื อ
ผู้ให้ บริการและการยกเลิกบริการนั้น หรือการจ้ างงาน
ข13 ในบางสถานการณ์ กิจกรรมทั้งก่อนและหลังการเกิดของสถานการณ์เฉพาะอาจเป็ นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ อง เมื่อผู้ลงทุนสองคนหรือมากกว่าสองคนขึ้นไปมีความสามารถในปั จจุ บันในการสั่งการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง และกิจกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นในเวลาที่ต่างกัน ผู้ลงทุนต้ องกําหนดว่าผู้ลงทุนคน
ใดที่สามารถสั่งการกิจกรรมที่ทาํ ให้ เกิดผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญมากที่สุดต่ อผลตอบแทนที่
สอดคล้ องกับสิทธิในการตัดสินใจเห็นชอบ (ดูย่อหน้ าที่ 13) ผู้ลงทุนต้ องมีการทบทวนการ
ประเมินนี้ตลอดเวลาเมื่อมีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องหรือสถานการณ์เปลี่ยนไป
ตัวอย่างการนํามาใช้
ตัวอย่างที่ 1
ผู้ ล งทุ น สองกลุ่ ม ได้ ล งทุ น ในผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาและทํา การตลาดเกี่ย วกับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
การแพทย์ ผู้ลงทุนคนแรกรับผิดชอบในการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์น้ัน ซึ่งเป็ นฝ่ ายเดียวที่สามารถทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขอการ
รับรองทางกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หลังจากที่ได้ รับการรับรองทางกฎหมายแล้ ว ผู้ลงทุนอีกกลุ่มจะทํา
การผลิตและการตลาดต่อไป ซึ่งผู้ลงทุนกลุ่มนี้จะเป็ นฝ่ ายเดียวที่สามารถทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต
และการตลาด ในกรณีท่กี จิ กรรมการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมายกับกิจกรรมการผลิตและ
การตลาดมี ค วามเกี่ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิจ เท่ า กั น ผู้ ล งทุ น แต่ ล ะฝ่ ายจํา เป็ นต้ อ งพิ จ ารณาว่ า กิจ กรรมใดมี
ผลกระทบโดยตรงอย่างมีนัยสําคัญมากทีส่ ุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน จากที่กล่ าวมาแล้ วว่า
ผู้ลงทุนแต่ละฝ่ ายจะต้ องพิจารณาว่ากิจกรรมการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมาย หรือกิจกรรม
การผลิ ต และการตลาดมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ มากที่ สุ ด ต่ อ ผลตอบแทนของผู้ ได้ รั บ
การลงทุ น และใครสามารถสั่ง การกิจ กรรมนั้ น ในการกํา หนดว่ า ผู้ ล งทุ น รายใดมีอ าํ นาจ ผู้ ล งทุ น จะ
พิจารณาสิ่งต่างๆ ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้ รับการลงทุน
(2) ปั จจัยที่กาํ หนดกําไรขั้นต้ น รายได้ และมู ลค่ า ของผู้ ไ ด้ รับการลงทุ น หรื อมูลค่ าของผลิ ต ภัณฑ์
ทางการแพทย์
(3) ผลกระทบต่ อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุนจากอํานาจการตัดสินใจของผู้ลงทุนแต่ละรายที่
เกี่ยวข้ องกับปัจจัยในข้ อ (ข) และ
(4) การเปิ ดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนของผู้ลงทุน
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ตามตัวอย่างนี้ ผู้ลงทุนจะพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ด้วย
(5) ความไม่แน่นอนและความพยายามที่ใช้ ในการได้ รับรองทางกฎหมาย (พิจารณาถึงความสําเร็จของ
ผู้ลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ที่ผ่านมา) และ
(6) ผู้ลงทุนรายใดควบคุมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หลังจากระยะของการพัฒนาประสบความสําเร็จ
ตัวอย่างการนํามาใช้
ตัวอย่างที่ 2
กิจการลงทุนแห่ งหนึ่ง (ผู้ได้ รับการลงทุน) มีการจัดตั้งและได้ รับทุนจากตราสารหนี้ซ่ึงถือโดยผู้ลงทุน
(ผู้ลงทุนในหนี้) และตราสารทุนซึ่งถือโดยผู้ลงทุนอื่นจํานวนหนึ่ง ส่วนที่เป็ นทุน (Equity Tranche)
ถูกออกแบบมาเพื่อรับผลขาดทุนแรกและรับผลตอบแทนส่วนที่เหลือของผู้ได้ รับการลงทุน โดยหนึ่งใน
ผู้ลงทุนในตราสารทุนซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 30 ของส่วนของเจ้ าของเป็ นผู้จัดการสินทรัพย์ ผู้ได้ รับการลงทุน
ใช้ เงินที่ได้ มาเพื่อซื้อกลุ่มการลงทุน (portfolio) ในสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทําให้ ผ้ ูได้ รับการลงทุนเปิ ดรับ
ในเรื่ องความเสี่ยงด้ านเครดิตที่อาจเป็ นไปได้ ท่ีเกี่ยวข้ องกับการผิดนัดชําระเงินต้ นและดอกเบี้ยของ
สินทรัพย์ รายการที่มีการขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนในตราสารหนี้โดยถือเป็ นการลงทุนที่มีการเปิ ดรับความเสี่ยง
ด้ านเครดิตตํ่าจากความเป็ นไปได้ ท่ีสินทรั พย์ในกลุ่มการลงทุนจะผิดนั ดชํา ระ เนื่องจากลั กษณะของ
สิน ทรั พ ย์ แ ละเนื่ อ งจากส่ ว นที่เ ป็ นทุ น ถู ก ออกแบบมาให้ รั บ การขาดทุ น แรกของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น
ผลตอบแทนของผู้ ได้ รับการลงทุ นได้ รับผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญจากการบริหารกลุ่มการลงทุ นใน
สินทรัพย์ของผู้ได้ รับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือก การซื้อและการจําหน่ายสินทรัพย์
ภายใต้ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มการลงทุนและการจัดการเมื่อกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์ผิดนัดชําระ
กิจกรรมเหล่านั้นจะมีการจัดการโดยผู้บริหารสินทรัพย์จนกว่าการผิดนัดชําระถึงสัดส่วนที่ระบุไว้ ของมูลค่า
กลุ่มการลงทุน (ได้ แก่ เมื่อมูลค่าของกลุ่มการลงทุนถึงระดับที่ส่วนของทุนของผู้ได้ รับการลงทุนถูกใช้ ไป
จนหมด) ณ เวลานั้น ผู้ ดูแลกองทุนภายนอกจะจัดการสินทรัพย์ตามคําสั่งของผู้ลงทุนในตราสารหนี้
การจั ด การกลุ่ ม การลงทุ น ในสิน ทรั พย์ของผู้ ไ ด้ รับ การลงทุ น เป็ นกิจกรรมหลั ก ของผู้ ไ ด้ รั บการลงทุ น
ผู้จัดการสินทรัพย์มีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องจนกว่าสินทรัพย์ท่ผี ิดนัดชําระจะถึง
สัดส่วนที่ระบุไว้ ของมูลค่ ากลุ่มการลงทุน ผู้ลงทุนในตราสารหนี้สามารถสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเมื่อ
มูลค่าของสินทรัพย์ท่ผี ิดนัดชําระเงินผ่านพ้ นสัดส่วนที่ระบุไว้ ของมูลค่ากลุ่มการลงทุน ผู้จัดการสินทรัพย์
และผู้ลงทุนในตราสารหนี้แต่ละฝ่ ายควรกําหนดว่าพวกเขาสามารถสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญ
มากที ่สุด ต่ อ ผลตอบแทนของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ได้ ห รื อ ไม่ รวมถึ ง พิ จ ารณาถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละการ
ออกแบบผู้ได้ รับการลงทุนและการเปิ ดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนที่มีต่อแต่ละฝ่ าย
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สิทธิทีใ่ ห้ผูล้ งทุนมีอํานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน
ข14 อํา นาจเกิ ด จากสิท ธิ เพื่ อ ให้ มี อ ํา นาจเหนื อ ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น สิท ธิ ท่ีมี อ ยู่ ต้ อ งทํา ให้ ผ้ ู ล งทุ น มี
ความสามารถในปั จจุ บันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง สิทธิท่อี าจให้ อาํ นาจแก่ผ้ ูลงทุนมีความ
แตกต่างกันระหว่างผู้ได้ รับการลงทุน
ข15 ตัวอย่างของสิทธิ ไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกัน สามารถให้ อาํ นาจผู้ลงทุนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
ข15.1 สิทธิในรูปแบบของสิทธิในการออกเสียง (หรือ สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ) ของ
ผู้ได้ รับการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข34 ถึง ข50)
ข15.2 สิทธิในการแต่ งตั้ง การมอบหมาย หรื อการถอดถอนสมาชิ กของผู้ บริ หารสําคัญของ
ผู้ได้ รับการลงทุนซึ่งมีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ข15.3 สิทธิในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนอีกกิจการหนึ่งซึ่งเป็ นผู้ส่งั การกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ข15.4 สิทธิในการสั่งการผู้ได้ รับการลงทุนให้ เข้ าทํารายการ หรือคัดค้ านการเปลี่ยนแปลงใน
รายการเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน และ
ข15.5 สิ ท ธิ อ่ื น (เช่ น สิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจที่ ร ะบุ ไ ว้ ในสั ญ ญาการบริ ห าร) ซึ่ ง ให้ ผู้ ถื อ มี
ความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ข16 โดยทั่วไป เมื่อผู้ได้ รับการลงทุนมีกจิ กรรมการดําเนินงานและกิจกรรมการจัดหาเงินหลายอย่างซึ่งมี
ผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน และเมื่อการตัดสินใจที่สาํ คัญ
เกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้ต้องทําอย่างต่อเนื่องควรเป็ นสิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิท่คี ล้ ายกันที่ให้
อํานาจแก่ผ้ ูลงทุนไม่ว่าแต่ละรายหรือรวมกันกับข้ อตกลงอื่น
ข17 เมื่อสิทธิการออกเสียงไม่สามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน
เช่ น เมื่ อ สิท ธิ ใ นการออกเสีย งเกี่ย วข้ อ งกับ งานบริ ห ารเท่ า นั้ น และข้ อ ตกลงตามสัญ ญาเป็ น
ตัวกําหนดทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ลงทุนต้ องประเมินข้ อตกลงตามสัญญาเหล่ านั้นเพื่อ
กําหนดว่าตนมีสิทธิเพียงพอที่ให้ อาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ ในการกําหนดว่าผู้ลงทุนมี
สิทธิเพี ย งพอที่ใ ห้ อาํ นาจหรื อ ไม่ ผู้ ล งทุ น ต้ อ งพิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค์แ ละการออกแบบผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข8) และข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ ข51 ถึง ข54 ร่ วมกับ ย่อหน้ าที่
ข18 ถึง ข20
ข18 ในบางสถานการณ์ อาจจะยากที่จะกําหนดว่าสิทธิของผู้ลงทุนมีเพียงพอที่จะให้ อาํ นาจเหนือผู้ได้ รับ
การลงทุนหรือไม่ ในกรณีน้ ีเพื่อให้ การประเมินอํานาจสามารถทําได้ ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาหลักฐาน
ว่ า ตนมี ค วามสามารถในทางปฏิ บั ติ ใ นการสั่ ง การกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพี ย งผู้ เ ดี ย วหรื อ ไม่
การพิจารณานั้นคํานึงถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียงรายการต่อไปนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับสิทธิและข้ อบ่งชี้
ในย่อหน้ าที่ ข19 และ ข20 อาจให้ หลักฐานว่าสิทธิของผู้ลงทุนเพียงพอที่จะมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับ
การลงทุน
ข18.1 ผู้ลงทุนแม้ ว่าไม่มีสทิ ธิตามสัญญา สามารถแต่งตั้ง หรือให้ การอนุมัติผ้ ูบริหารสําคัญของ
ผู้ได้ รับการลงทุนซึ่งมีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
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ข18.2 ผู้ ลงทุนแม้ ว่าไม่ มีสิทธิตามสัญญา สามารถสั่งการผู้ ได้ รับการลงทุ นให้ เข้ าทํารายการ
หรือคัดค้ านการเปลี่ยนแปลงรายการที่มีนัยสําคัญ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน
ข18.3 ผู้ลงทุนสามารถมีอทิ ธิพลในกระบวนการเสนอชื่อเพื่อเลือกสมาชิกของผู้กาํ กับดูแลของ
ผู้ได้ รับการลงทุน หรือการได้ รับมอบอํานาจในสิทธิออกเสียงจากผู้ถอื รายอื่น
ข18.4 ผู้บริหารสําคัญของผู้ได้ รับการลงทุนคือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้ลงทุน (เช่ น
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (chief executive officer) ของผู้ได้ รับการลงทุนและประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารของผู้ลงทุนเป็ นคนเดียวกัน)
ข18.5 ส่ ว นใหญ่ ข องสมาชิ ก ที่มี ห น้ า ที่ก าํ กับ ดู แ ลผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น เป็ นบุ ค คลหรื อ กิจ การที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ลงทุน
ข19 บางครั้งมีข้อบ่งชี้ว่าผู้ลงทุนมีความสัมพันธ์พิเศษกับผู้ได้ รับการลงทุน ที่ช้ ีแนะว่าผู้ลงทุนมีส่วนได้
เสียในผู้ได้ รับการลงทุนมากกว่าส่วนได้ เสียแบบตั้งรับ (a passive interest) ความมีอยู่ของแต่ละ
ข้ อบ่งชี้หรือข้ อบ่งชี้ประกอบกันบางอย่างมิได้ หมายความว่าเข้ าเงื่อนไขของอํานาจเสมอไป อย่างไร
ก็ตามการมีส่วนได้ เสียที่มากกว่าส่วนได้ เสียแบบตั้งรับในผู้ได้ รับการลงทุนนั้นอาจบ่งชี้ว่ามีสทิ ธิอ่นื
ที่เกี่ยวข้ องอื่นเพียงพอที่สามารถให้ อาํ นาจหรือไม่ หรือให้ หลักฐานถึงอํานาจที่มีอยู่เหนือผู้ได้ รับ
การลงทุน เช่ น การที่ผ้ ูลงทุนมีส่วนได้ เสียมากกว่าส่วนได้ เสียแบบตั้งรับ และประกอบกับสิทธิอ่นื
อาจบ่งชี้อาํ นาจได้ ดังนี้
ข19.1 ผู้บริหารสําคัญของผู้ได้ รับการลงทุนซึ่งมีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นพนักงานปัจจุบันหรือเคยเป็ นพนักงานของผู้ลงทุน
ข19.2 การดําเนินงานของผู้ได้ รับการลงทุนขึ้นอยู่กบั ผู้ลงทุน ดังเช่นสถานการณ์ดังต่อไปนี้
ข19.2.1
ผู้ ได้ รับการลงทุ นพึ่งพาเงินทุนจากผู้ลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสําคัญของ
การดําเนินงาน
ข19.2.2 ผู้ลงทุนให้ การคํา้ ประกันภาระผูกพันของกิจการในสัดส่วนที่มีนัยสําคัญ
ข19.2.3
ผู้ได้ รับการลงทุนขึ้นอยู่กบั ผู้ลงทุนในบริการที่สาํ คัญ เทคโนโลยี วัสดุหรือ
วัตถุดิบ
ข19.2.4 ผู้ลงทุนมีการควบคุมสินทรัพย์ เช่น ใบอนุญาต หรือเครื่องหมายทางการค้ าที่
มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานหลักของผู้ได้ รับการลงทุน
ข19.2.5 ผู้ได้ รับการลงทุนพึ่งพาผู้ลงทุนในเรื่องผู้บริหารสําคัญ เช่น เมื่อบุคลากรของ
ผู้ลงทุนมีความรู้ความชํานาญเฉพาะในการดําเนินงานหลักของผู้ได้ รับการ
ลงทุน
ข19.3 กิจกรรมของผู้ได้ รับการลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสําคัญเกี่ยวข้ องหรือเป็ นการดําเนินการ
แทนผู้ลงทุน
ข19.4 การเปิ ดรับหรือสิทธิของผู้ลงทุนในผลตอบแทนจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนไม่
เป็ นสัดส่วนกับสิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิท่คี ล้ ายคลึงกัน เช่น อาจมีบางสถานการณ์ท่ี
ผู้ลงทุนมีสทิ ธิหรือเปิ ดรับผลตอบแทนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลตอบแทนของผู้ได้ รับการ
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ลงทุนแต่ถือสิทธิในการออกเสียงน้ อยกว่าครึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับ
การลงทุน
ข20 การเปิ ดรับหรือสิทธิในความผันแปรของผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการ
ลงทุ น ยิ่ ง มาก ยิ่ ง มี แ รงจู ง ใจสํา หรั บ ผู้ ล งทุ น ในการได้ สิ ท ธิ ท่ี เ พี ย งพอที่จ ะให้ อํา นาจ ดั ง นั้ น
การเปิ ดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนที่สงู เป็ นเครื่องบ่งชี้ว่าผู้ลงทุนอาจมีอาํ นาจ อย่างไรก็
ตามขอบเขตของการเปิ ดรับของผู้ลงทุนด้ วยตัวของมันเองไม่ ได้ กาํ หนดว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจเหนือ
ผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่
ข21 เมื่อปัจจัยในย่อหน้ าที่ ข18 และข้ อบ่งชี้ในย่อหน้ าที่ ข19 และ ข20 มีการพิจารณาร่วมกันกับสิทธิ
ของผู้ลงทุน ต้ องให้ นาํ้ หนักมากกับหลักฐานเรื่องอํานาจตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ข18
สิทธิทีม่ ีความสําคัญ
ข22 ในการประเมินว่ าผู้ ลงทุนมีอาํ นาจหรื อไม่ จะพิ จารณาเพี ยงสิทธิท่ีมีความสําคัญซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
ผู้ได้ รับการลงทุน (ถือโดยผู้ลงทุนและอื่นๆ) สิทธิจะมีความสําคัญ เมื่อผู้ถือต้ องมีความสามารถใน
การใช้ สทิ ธิในทางปฏิบัติ
ข23 การกําหนดว่ าสิทธิมีความสําคั ญหรื อไม่ ต้องใช้ ดุ ลยพิ นิจ โดยพิ จารณาข้ อเท็จจริ งทั้งหมดและ
สถานการณ์น้ัน ปัจจัยที่นาํ มาพิจารณาในการกําหนดรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้ อต่อไปนี้
ข23.1 มีอุปสรรค (ทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ) ที่ป้องกันผู้ถือรายหนึ่ง (หรือผู้ถือหลายราย)
จากการใช้ สทิ ธิ ตัวอย่างของอุปสรรคดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
ข23.1.1 บทลงโทษทางการเงิน และแรงจู งใจที่จะป้ องกัน (หรือยับยั้ง) ผู้ถือในการ
ใช้ สทิ ธิ
ข23.1.2 ราคาใช้ สทิ ธิ หรือราคาแปลงสภาพ ที่ทาํ ให้ เกิดอุปสรรคทางการเงินที่ป้องกัน
ผู้ถอื (หรือยับยั้ง) จากการใช้ สทิ ธิ
ข23.1.3 เงื่อนไขและสถานการณ์ท่จี ะทําให้ ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ เช่น เงื่อนไขที่ทาํ ให้ เวลาการ
ใช้ สทิ ธิส้นั ลง
ข23.1.4 ขาดหรือไม่ชัดเจนซึ่งกลไกในเอกสารจัดตั้งผู้ได้ รับการลงทุนที่สมเหตุสมผล
หรือกฎหมายหรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ที่จะยินยอมให้ ผ้ ูถอื ได้ ใช้ สทิ ธิ
ข23.1.5 ผู้ถอื ที่มีสทิ ธิไม่สามารถได้ รับข้ อมูลที่จาํ เป็ นเพื่อใช้ สทิ ธิ
ข23.1.6 อุปสรรคในการดําเนินงานหรือแรงจู งใจที่จะป้ องกัน (หรือยับยั้ง) ผู้ถือจาก
การใช้ สิ ท ธิ (ปราศจากซึ่ ง ผู้ จั ด การที่เ ต็ม ใจหรื อ มี ค วามสามารถในการ
ให้ บริการที่มีความเชี่ยวชาญ หรือผู้ท่ีมีความสามารถในการให้ บริการและ
เข้ ารับส่วนได้ เสียอื่นที่ถอื โดยผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบ)
ข23.1.7 กฎหมายหรือระเบียบข้ อบังคับที่ป้องกันไม่ให้ ผ้ ูถอื หุ้นใช้ สทิ ธิ (เช่น นักลงทุน
ต่างชาติถูกห้ ามไม่ให้ ใช้ สทิ ธิ)
ข23.2 เมื่อการใช้ สิทธิน้ันกําหนดให้ มีความเห็นชอบมากกว่ าหนึ่งราย หรือเมื่อสิทธิมีการถือ
มากกว่ าหนึ่งราย ไม่ ว่าจะมีกลไกที่ทาํ ให้ ผ้ ูถือเหล่ านั้นมีความสามารถในทางปฏิบัติใน
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การใช้ สทิ ธิร่วมกันหากเลือกที่จะปฏิบัติเช่นนั้นหรือไม่ การที่ไม่มีกลไกเหล่านี้เป็ นข้ อบ่งชี้
ว่าสิทธิน้ันไม่มีความสําคัญ ยิ่งมีหลายฝ่ ายซึ่งต้ องมีการตกลงกันในการใช้ สทิ ธิ ซึ่งเป็ นไป
ได้ น้อยที่สทิ ธิน้ันจะมีความสําคัญ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่มีสมาชิกที่เป็ นอิสระจาก
ผู้ตัดสินใจอาจจะเป็ นกลไกสําหรับผู้ลงทุนหลายรายในการดําเนินการร่ วมกันในการใช้
สิทธิ ดังนั้นสิทธิในการถอดถอนซึ่งสามารถดําเนินการโดยคณะกรรมการที่เป็ นอิสระจะมี
ความเป็ นไปได้ มากที่จะมีความสําคัญมากกว่าการใช้ สิทธิน้ันของผู้ลงทุนแต่ละรายจํานวน
มาก
ข23.3 ผู้ถือสิทธิรายหนึ่งหรือมากกว่าหลายรายจะได้ รับผลประโยชน์จากการใช้ สิทธิน้ันหรือไม่
ตัวอย่างเช่น ผู้ถือสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ในผู้ได้ รับการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข47
ถึง ข50) ต้ องพิจารณาราคาในการใช้ สทิ ธิหรือราคาแปลงสภาพของเครื่องมือ ข้ อตกลง
และเงื่อนไขของสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ มีความเป็ นไปได้ มากที่จะมีความสําคัญ
เมื่อเครื่องมือนั้นอยู่ในภาวะสมควรใช้ สิทธิ (in the money) หรือผู้ลงทุนจะได้ รับ
ผลประโยชน์จากเหตุผลอื่น (เช่น การรับรู้ของการผนึกกัน (synergies) ระหว่างผู้ลงทุน
กับผู้ได้ รับการลงทุน) จากการใช้ สทิ ธิหรือการแปลงสภาพของเครื่องมือ
ข24 เพื่อที่จะให้ มีความสําคัญ ต้ องมีการใช้ สทิ ธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งโดยปกติต้องสามารถใช้ สทิ ธิได้ ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีบางครั้งสิทธิน้ันสามารถมีความสําคัญด้ วย
แม้ ว่าสิทธิน้ันยังไม่สามารถใช้ ได้ ในปัจจุบัน
ตัวอย่างการนํามาใช้
ตัวอย่างที่ 3
ผู้ ไ ด้ รับการลงทุ น มีการประชุ มผู้ ถือหุ้ น ประจํา ปี เพื่ อการตัด สิน ใจกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ตาราง
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นอีกใน 8 เดือนข้ างหน้ า อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นแต่ละรายหรือหลาย
รายรวมกัน แล้ ว อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 5 ของสิท ธิใ นการออกเสีย ง สามารถเรี ย กประชุ ม วาระพิ เ ศษเพื่ อ
เปลี่ ยนแปลงนโยบายที่มีอยู่ เกี่ยวกับ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ แต่ มีข้อกํา หนดต้ องแจ้ งผู้ ถือหุ้ นรายอื่น
หมายความว่าการประชุมดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการได้ อย่างน้ อย 30 วัน นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ เฉพาะในการประชุมผู้ถือหุ้นวาระพิเศษหรือการประชุมซึ่งมีตาราง
กําหนดไว้ เท่า นั้น ซึ่งรวมถึงการอนุ มัติการขายสินทรั พย์ท่ีมีความสํา คัญเช่ น เดียวกับการตัดสินใจใน
การลงทุนหรือการจําหน่ายการลงทุนที่มีนัยสําคัญ
รูปแบบข้ อเท็จจริงข้ างต้ นนั้นสามารถประยุกต์ใช้ กบั ตัวอย่าง 3ก ถึง 3ง ตัวอย่างดังต่อไปนี้แต่ละตัวอย่าง
แยกพิจารณาจากกัน
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ตัวอย่าง 3ก
ผู้ลงทุนถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ ในผู้ ได้ รับการลงทุน สิทธิในการออกเสียงของผู้ ลงทุนนั้ นมี
ความสําคัญเนื่องจากผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ เมื่อผู้ลงทุน
ต้ องการ ข้ อเท็จจริงที่ผ้ ูลงทุนต้ องใช้ เวลา 30 วันก่อนที่ผ้ ูลงทุนสามารถใช้ สทิ ธิในการออกเสียงได้ น้ันไม่ได้
ทําให้ ผ้ ูลงทุนไม่มีความสามารถในปัจจุบันเพื่อสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องนับตั้งแต่ได้ ห้ ุนมา

ตัวอย่าง 3ข
ผู้ลงทุนทําสัญญาล่วงหน้ าเพื่อที่จะได้ ห้ ุนส่วนใหญ่ในผู้ได้ รับการลงทุน สัญญาล่วงหน้ าต้ องมีการชําระเงิน
ภายใน 25 วั น ผู้ ถือหุ้ น เดิ ม ไม่ สามารถเปลี่ ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง เนื่ อ งจาก
การประชุ มในวาระพิเศษจะเกิดขึ้นได้ ต้องใช้ เวลาอย่ างน้ อย 30 วัน ซึ่งในเวลานั้นสัญญาล่ วงหน้ าก็จะ
ได้ รับการชําระเงิน ดังนั้นผู้ลงทุนมีสทิ ธิท่มี ีความสําคัญเทียบเท่ากับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ตามตัวอย่างข้ อ 3ก
(กล่ าวคือ ผู้ลงทุนที่ถือสัญญาล่ วงหน้ าสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ เมื่อ
ผู้ลงทุ นต้ องการ) สัญญาล่ วงหน้ าของผู้ ลงทุนนั้ นมีความสําคัญที่ทาํ ให้ ผ้ ู ลงทุนมีความสามารถในการ
กําหนดทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ แม้ ก่อนที่มีการชําระเงินในสัญญาล่วงหน้ า
ตัวอย่าง 3ค
ผู้ลงทุนที่ถือตราสารสิทธิเลื อกที่สาํ คัญในการได้ มาซึ่งหุ้ นส่วนใหญ่ ของผู้ได้ รับการลงทุ นโดยสามารถ
ใช้ สทิ ธิได้ ภายใน 25 วันและอยู่ในภาวะสมควรใช้ สทิ ธิอย่างยิ่ง (deeply in the money) ข้ อสรุปเหมือน
ตัวอย่าง 3ข

ตัวอย่าง 3ง
ผู้ลงทุนทําสัญญาล่วงหน้ าเพื่อที่ได้ มาซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ของผู้ได้ รับการลงทุน โดยไม่ได้ มีสทิ ธิท่เี กี่ยวข้ องอื่น
เหนือผู้ได้ รับการลงทุน สัญญาล่วงหน้ าต้ องมีการชําระเงินภายใน 6 เดือน ข้ อแตกต่างกับตัวอย่างข้ างต้ น
คื อ ผู้ ล งทุ น ไม่ มี ค วามสามารถในปั จ จุ บั น ในการสั่ ง การกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ แต่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม มี
ความสามารถในปั จจุ บันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเนื่องจากผู้ถือหุ้ นเดิมสามารถเปลี่ยนแปลง
นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ ก่อนที่จะมีการชําระเงินในสัญญาล่วงหน้ า
ข25 สิทธิท่มี ีความสําคัญซึ่งสามารถใช้ สทิ ธิได้ โดยกิจการอื่นสามารถป้ องกันผู้ลงทุนจากการเข้ าควบคุม
ผู้ได้ รับการลงทุน สิทธิท่มี ีความสําคัญดังกล่าวไม่จาํ เป็ นที่ผ้ ูถือจะมีความสามารถในการเป็ นผู้ริเริ่ม
ตัดสินใจ ตราบใดที่สิทธิน้ันไม่ใช่เพียงเพื่อการคุ้มครอง (ดูย่อหน้ าที่ ข26 – ข28) สิทธิท่มี ี
ความสําคัญที่ถอื โดยกิจการอื่นอาจจะสามารถป้ องกันผู้ลงทุนในการเข้ าควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนได้
ถึงแม้ ว่าสิทธิน้ันจะให้ ผ้ ูถือเพียงแค่ความสามารถในปัจจุบันเพื่ออนุ มัติหรือขัดขวาง (block) การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเท่านั้น
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สิทธิเพือ่ การคุม้ ครอง
ข26 ในการประเมินว่าสิทธิน้ันให้ อาํ นาจผู้ลงทุนเหนือผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้ องประเมินว่า
สิทธิท่มี ีอยู่กับสิทธิท่ผี ้ ูอ่นื ถือนั้นเป็ นสิทธิเพื่อการคุ้มครองหรือไม่ สิทธิเพื่อการคุ้มครองเกี่ยวข้ อง
กับการเปลี่ยนแปลงพื้ นฐานในกิจกรรมของผู้ ได้ รับการลงทุน หรื อการนํามาใช้ ในสถานการณ์
ยกเว้ น อย่ างไรก็ตามไม่ ใช่ ทุกสิทธิท่ีนาํ มาใช้ กับสถานการณ์ยกเว้ น หรือสิทธิท่ีอาจเกิดขึ้นเมื่อมี
เหตุการณ์บางอย่างจะเป็ นสิทธิเพื่อการคุ้มครอง (ดูย่อหน้ าที่ ข13 และ ข53)
ข27 เนื่องจากสิทธิเพื่อการคุ้มครองมีการออกแบบมาให้ ค้ ุมครองส่วนได้ เสียของผู้ถือโดยที่มิได้ ให้
อํานาจควบคุมเหนือผู้ได้ รับการลงทุนที่สทิ ธิน้ันเกี่ยวข้ อง ผู้ลงทุนที่ถือเฉพาะสิทธิเพื่อการคุ้มครอง
ไม่สามารถมีอาํ นาจ หรือป้ องกันผู้อ่นื จากการมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนได้ (ดูย่อหน้ าที่ 14)
ข28 ตัวอย่างของสิทธิเพื่อการคุ้มครองรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้ อต่อไปนี้
ข28.1 สิ ท ธิ ข องผู้ ใ ห้ ก้ ู ยื ม ในการจํา กั ด ผู้ ก้ ู ยื ม จากกิ จ กรรมที่ท ํา ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงใน
ความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีนัยสําคัญของผู้ก้ ูยืมที่จะทําให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ให้ ก้ ูยืม
ข28.2
สิทธิของผู้ถือในส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของผู้ได้ รับการลงทุนในการอนุมัติ
รายจ่ า ยฝ่ ายทุ น ที่สู ง กว่ า ปกติ ข องธุ ร กิ จ หรื อ การอนุ มั ติ ก ารออกตราสารทุ น หรื อ
ตราสารหนี้
ข28.3 สิ ท ธิ ข องผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม ที่ จ ะควบคุ ม สิ น ทรั พ ย์ ข องผู้ ก้ ู ยื ม หากผู้ ก้ ู ยื ม ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ
ตามเงื่อนไขการชําระหนี้ท่รี ะบุไว้
แฟรนไชส์
ข29 สัญญาแฟรนไชส์ซ่ึงผู้ได้ รับการลงทุนเป็ นผู้ได้ รับสิทธิ โดยปกติสิทธิของเจ้ าของจะมีการออกแบบ
ให้ ค้ ุมครองยี่ห้อของแฟรนไชส์ (the franchise brand) สัญญาแฟรนไชส์โดยปกติจะให้ เจ้ าของ
มีสทิ ธิตัดสินใจในบางเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานของผู้ได้ รับสิทธิ
ข30 โดยทั่วไปสิทธิของเจ้ าของจะไม่จาํ กัดความสามารถของกิจการอื่นนอกเหนือจากเจ้ าของสิทธิในการ
ตัด สิน ใจที่มีผลกระทบอย่ า งมีนั ยสํา คัญ ต่ อผลตอบแทนของผู้ ไ ด้ รับ สิทธิ หรื อสิทธิต ามสัญ ญา
แฟรนไชส์ไ ม่ จํา เป็ นที่จ ะให้ เ จ้ า ของสิท ธิมี ค วามสามารถในปั จ จุ บั น ในการสั่ง การกิจ กรรมที่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับสิทธิ
ข31 เป็ นเรื่องจําเป็ นที่จะต้ องแยกระหว่างความสามารถในปัจจุบันที่จะตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับสิทธิกับความสามารถที่จะตัดสินใจเพื่อคุ้มครองยี่ห้อ
ของแฟรนไชส์ เจ้ า ของสิทธิไ ม่ มี อ าํ นาจเหนื อผู้ ไ ด้ รั บ สิท ธิห ากสิทธิท่ีมี อ ยู่ ข องกิจ การอื่น ทํา ให้
เขาเหล่านั้นมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของผู้ได้ รับสิทธิ
ข32 การเข้ าทําสัญญาแฟรนไชส์เป็ นการตัดสินใจของผู้ได้ รับสิทธิแต่ เพียงผู้เดียวในการดําเนินธุรกิจ
ตามข้ อตกลงของสัญญาแฟรนไชส์เพื่อตนเอง
ข33 การควบคุมเหนือการตัดสินใจขั้นพื้นฐานดังกล่ าวเป็ นรูปแบบทางกฎหมายของผู้ได้ รับสิทธิ และ
โครงสร้ า งของเงิ น ทุ น อาจกํา หนดโดยฝ่ ายอื่น นอกจากเจ้ า ของสิท ธิ และอาจส่ ง ผลกระทบที่มี
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นัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับสิทธิ ยิ่งเจ้ าของสิทธิให้ การสนับสนุนทางการเงินในระดับตํ่า
และการเปิ ดรั บต่ อความผันแปรของผลตอบแทนของเจ้ า ของสิทธิในระดับตํ่า แสดงให้ เห็นว่ า
เจ้ าของสิทธิมีเพียงสิทธิเพื่อการคุ้มครอง
สิทธิในการออกเสียง
ข34 บ่อยครั้งที่ผ้ ูลงทุนมีความสามารถในปั จจุ บันผ่านสิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิท่คี ล้ ายกันในการ
สั่ง การกิจ กรรมที่เ กี่ย วข้ อ ง ผู้ ล งทุ น พิ จ ารณาข้ อ กํา หนดในส่ ว นนี้ (ดู ย่ อ หน้ า ที่ ข35 ถึง ข50)
ถ้ ากิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของผู้ได้ รับการลงทุนนั้นมีการสั่งการผ่านทางการใช้ สทิ ธิในการออกเสียง
อํานาจทีม่ าจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่
ข35 ผู้ ล งทุ น ที่ ถื อ สิ ท ธิ ม ากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของสิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น มี อ ํา นาจ
ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ ยกเว้ นเกี่ยวข้ องกับย่อหน้ าที่ ข36 หรือ ย่อหน้ าที่ ข37
ข35.1 กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องมีการสั่งการจากผู้ถอื สิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ หรือ
ข35.2 สมาชิ กส่วนใหญ่ ของผู้ มีหน้ า ที่ในการกํา กับดู แลกิจการซึ่ งสั่งการกิจ กรรมที่เกี่ยวข้ อง
มีการแต่งตั้งจากผู้ถอื สิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่
สิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่มีอํานาจ
ข36 สําหรับผู้ลงทุนที่ถือสิทธิในการออกเสียงมากกว่ ากึ่งหนึ่งของผู้ได้ รับการลงทุน การที่จะมีอาํ นาจ
เหนือผู้ได้ รับการลงทุนนั้น สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนนั้นต้ องมีความสําคัญ สอดคล้ องกับ
ย่อหน้ าที่ ข22 ถึง ข25 และต้ องทําให้ ผ้ ูลงทุนมีความสามารถในปั จจุบันในการสั่งการกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ งโดยมากจะกระทําผ่ านการกําหนดนโยบายในการดํา เนินงานและการจัดหาเงิ น
หากสิทธิท่มี ีอยู่ของกิจการอื่นซึ่งทําให้ สามารถสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ และกิจการนั้นไม่ได้ เป็ น
ตัวแทนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนไม่มีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
ข37 ผู้ลงทุนไม่มีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน ถึงแม้ ว่าผู้ลงทุนถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ ใน
ผู้ได้ รับการลงทุนหากสิทธิในการออกเสียงเหล่านั้นไม่มีความสําคัญ เช่น ผู้ลงทุนมีสทิ ธิในการออก
เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งในผู้ได้ รับการลงทุนไม่ สามารถมีอาํ นาจถ้ ากิจกรรมที่เกี่ยวข้ องขึ้นอยู่กับการ
สั่งการโดยรัฐบาล ศาล ฝ่ ายบริหาร ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ชาํ ระบัญชี หรือหน่วยงานกํากับดูแล
อํานาจทีป่ ราศจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่
ข38 ผู้ลงทุนสามารถมีอาํ นาจถึงแม้ ว่าถือสิทธิในการออกเสียงน้ อยกว่าเสียงส่วนใหญ่ในผู้ได้ รับการลงทุน
ผู้ ล งทุ น สามารถมี อ ํา นาจโดยการถื อ สิท ธิ ใ นการออกเสี ย งน้ อ ยกว่ า เสีย งส่ ว นใหญ่ ใ นผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุน เช่น ผ่านทาง
ข38.1 ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ลงทุนและผู้ออกเสียงรายอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข39)
ข38.2 สิทธิท่เี กิดจากข้ อตกลงตามสัญญาอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข40)
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ข38.3 สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข41 ถึง ข45)
ข38.4 สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ (ดูย่อหน้ าที่ ข47 ถึง ข50)
ข38.5 ข้ อ ข38.1 ถึง ข38.4 ประกอบกัน
ข้อตกลงตามสัญญากับผูอ้ อกเสียงรายอืน่
ข39 ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ลงทุนและผู้ออกเสียงรายอื่นสามารถทําให้ ผ้ ูลงทุนมีสทิ ธิในการออก
เสียงอย่ างเพี ยงพอที่จะให้ อาํ นาจแก่ผ้ ูลงทุน ถึงแม้ ว่าผู้ลงทุนจะไม่ มีสิทธิในการออกเสียงเพียง
พอที่จะทําให้ มีอาํ นาจหากปราศจากข้ อตกลงตามสัญญา อย่างไรก็ดีข้อตกลงตามสัญญาอาจทําให้
ผู้ลงทุนแน่ใจว่าตนสามารถสั่งการผู้ออกเสียงรายอื่นในวิธีการออกเสียงเพื่อทําให้ ผ้ ูลงทุนตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้
สิทธิทีเ่ กิดจากข้อตกลงตามสัญญาอืน่
ข40 สิทธิอ่นื ในการตัดสินใจที่ประกอบกับสิทธิในการออกเสียง ทําให้ ผ้ ูลงทุนมีความสามารถในปัจจุบัน
ในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ เช่น สิทธิท่รี ะบุไว้ ในข้ อตกลงตามสัญญาประกอบกับสิทธิใน
การออกเสียงอาจเพียงพอทําให้ ผ้ ูลงทุนมีความสามารถในปั จจุบันในการสั่งการกระบวนการผลิต
ของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น หรื อ สั่ง การกิจ กรรมการดํา เนิ น งานอื่น หรื อ การจั ด หาเงิ น ของผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุนที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน อย่างไรก็ตามการพึ่งพา
ทางเศรษฐกิจของผู้ได้ รับการลงทุนจากผู้ลงทุน (เช่น ความสัมพันธ์ของผู้ขายกับลูกค้ าหลัก) ไม่ได้
ทําให้ ผ้ ูลงทุนมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน หากไม่มีสทิ ธิอ่นื
สิทธิในการออกเสียงของผูล้ งทุน
ข41 ผู้ลงทุนที่มีสทิ ธิในการออกเสียงน้ อยกว่าเสียงส่วนใหญ่ มีสทิ ธิเพียงพอทําให้ มีอาํ นาจเมื่อผู้ลงทุนมี
ความสามารถในทางปฏิบัติในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเพียงฝ่ ายเดียว
ข42 ในการประเมิ น สิท ธิใ นการออกเสีย งของผู้ ล งทุ น ว่ า มี เ พี ย งพอทํา ให้ มี อ ํา นาจหรื อ ไม่ ผู้ ล งทุ น
พิจารณาข้ อเท็จจริง และสถานการณ์ท้งั หมด รวมถึง
ข42.1 ขนาดของการถื อ สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งของผู้ ลงทุ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ขนาดและ
การกระจายการถือของผู้ออกเสียงรายอื่น ดังนี้
ข42.1.1 สิทธิในออกเสียงยิ่งมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็ นไปได้ มากที่สทิ ธิท่มี ีอยู่ของผู้ลงทุนทําให้
มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ข42.1.2 สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนยิ่งมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกเสียงรายอื่น
ยิ่งเป็ นไปได้ มากที่สิทธิท่ีมีอยู่ของผู้ลงทุนทําให้ มีความสามารถในปั จจุ บันใน
การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
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ข42.1.3 ยิ่ ง ผู้ ถื อ อื่ น มี จํา นวนยิ่ ง มากที่ ต้ อ งร่ ว มกั น ในการที่ จ ะชนะคะแนนผู้ ล งทุ น
ยิ่งเป็ นไปได้ มากที่สิทธิท่ีมีอยู่ของผู้ลงทุนทําให้ มีความสามารถในปั จจุ บันใน
การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ข42.2 สิทธิในการการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ถือโดยผู้ลงทุ น ผู้ออกเสียงรายอื่น หรือกิจการอื่น
(ดูย่อหน้ าที่ ข47 ถึง ข50)
ข42.3 สิทธิท่เี กิดจากข้ อตกลงตามสัญญาอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข40) และ
ข42.4 ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์เพิ่มเติมบ่งชี้ว่าผู้ลงทุนมี หรือไม่มีความสามารถในปัจจุบันใน
การสั่ ง การกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อง ณ เวลาที่ ต้ องมี ก ารตั ด สิ น ใจ รวมถึ ง รู ป แบบใน
การออกเสียงจากการประชุมผู้ถอื หุ้นครั้งก่อน
ข43 เมื่อทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องมีการกําหนดจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ และผู้ลงทุนถือ
สิท ธิ ใ นการออกเสี ย งมากกว่ า ผู้ อ อกเสีย งรายอื่น หรื อ กลุ่ ม ผู้ ถื อ ที่มี สิท ธิ อ อกเสีย งซึ่ ง รวมกั น
เป็ นกลุ่ม และผู้ถือหุ้นรายอื่นกระจัดกระจาย หลังจากที่ได้ พิจารณาปั จจัยที่ได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่
ข42.1 ถึง ข42.3 เพียงอย่างเดียวอาจจะชัดเจนว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจเหนือกิจการ
ตัวอย่างการนําไปใช้
ตัวอย่างที่ 4
ผู้ลงทุนได้ มาซึ่งสิทธิในการออกเสียงในกิจการร้ อยละ 48 ส่วนสิทธิในการออกเสียงที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้น
1,000 ราย โดยไม่ มี ค นใดคนหนึ่ ง ถื อ สิท ธิใ นการออกเสีย งมากกว่ า ร้ อ ยละ 1 ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น รายใด
ทําข้ อตกลงในการปรึกษาหารือกับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือเพื่อตัดสินใจร่วมกัน หลังจากได้ ประเมินสัดส่วน
ของสิทธิในการออกเสียงที่ได้ มา โดยคํานวณจากขนาดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่น ผู้ลงทุนเห็นว่ าร้ อยละ
48 เพียงพอทําให้ ควบคุมกิจการได้ ในกรณีน้ ีพิจารณาจากขนาดของสิทธิท่ถี ืออยู่และเมื่อเปรียบเทียบ
กับขนาดการถือหุ้นของผู้อ่ ืนแล้ ว ผู้ลงทุนสรุปว่าตนมีอิทธิพลในการออกเสียงเพียงพอตามเงื่อนไขของ
อํานาจโดยไม่จาํ เป็ นต้ องพิจารณาหลักฐานของอํานาจอื่น
ตัวอย่างที่ 5
ผู้ลงทุน ก ถือสิทธิในการออกเสียงในผู้ได้ รับการลงทุนร้ อยละ 40 และผู้ลงทุนรายอื่นๆ 12 รายถือสิทธิ
ในการออกเสียงในผู้ได้ รับการลงทุนร้ อยละ 5 ต่อราย สัญญาของผู้ถอื หุ้นให้ สทิ ธิผ้ ูลงทุน ก ในการแต่งตั้ง
ถอดถอน และกํา หนดค่ า ตอบแทนของฝ่ ายบริ ห ารซึ่ ง รั บ ผิด ชอบในการสั่ง การกิจ กรรมที่เ กี่ย วข้ อ ง
ในการเปลี่ยนแปลงสัญญาจําเป็ นต้ องใช้ การออกเสียงของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จาํ นวนสองในสาม ในกรณีน้ ี
ผู้ลงทุน ก สรุปว่าขนาดของการถือสิทธิของผู้ลงทุนและเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น
อื่น เพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ ส ามารถเป็ นข้ อ สรุป ในการกํา หนดว่ า ผู้ ล งทุ น มี สิท ธิท่ีเ พี ย งพอทํา ให้ มี อ าํ นาจ
อย่ า งไรก็ต าม ผู้ ล งทุ น ก ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาในการแต่ ง ตั้ ง ถอดถอน และกํา หนด
ค่ าตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร เพี ยงพอที่จะสรุปว่ าตนมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน ข้ อเท็จจริ งที่ว่า
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ผู้ลงทุน ก อาจจะไม่ใช้ สทิ ธิน้ ี หรือโอกาสที่จะใช้ สทิ ธิในการคัดสรร แต่งตั้ง หรือถอดถอนฝ่ ายบริหารต้ อง
ไม่นาํ มาพิจารณาในการประเมินว่าผู้ลงทุน ก มีอาํ นาจหรือไม่
ข44 ในสถานการณ์อ่ืน อาจจะชัดเจนหลังจากที่ได้ พิจารณาปั จจัยที่ได้ ระบุไว้ ในย่ อหน้ าที่ ข42.1ถึง
ข42.3 เพียงอย่างเดียวว่าผู้ลงทุนไม่มีอาํ นาจ
ตัวอย่างในการนําไปใช้
ตัวอย่างที่ 6
ผู้ลงทุน ก ถือหุ้นร้ อยละ 45 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุนอื่นสองรายถือหุ้นร้ อย
ละ 26 ต่อรายของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน ส่วนที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้นอื่นอีกสามราย
แต่ ล ะรายถื อร้ อ ยละ 1 ไม่ มี ข้ อ ตกลงอื่น ที่มี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิน ใจ ในกรณีน้ ี ขนาดของสิท ธิใ น
การออกเสียงของผู้ ลงทุ น ก และเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ ถือหุ้ นอื่นเพียงพอที่จะสรุปว่ าผู้ ลงทุน ก ไม่ มี
อํานาจ ผู้ลงทุนรายอื่นอีกสองรายสามารถร่วมมือกันในการป้ องกันผู้ลงทุน ก จากการสั่งการกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องของผู้ได้ รับการลงทุน
ข45 อย่างไรก็ตาม ปั จจัยที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข42.1 ถึง ข42.3 เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เป็ นข้ อสรุป
ถ้ ามีการพิจารณาปัจจัยเหล่านั้นแล้ วผู้ลงทุนยังไม่ชัดเจนว่าตนมีอาํ นาจ ต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริงและ
สถานการณ์เพิ่มเติม เช่น ผู้ถือหุ้นอื่นอาจมีลักษณะที่เป็ นแบบตั้งรับ (passive) โดยดูจากรูปแบบ
การออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ทั้งนี้รวมถึงการประเมินปั จจัยที่กล่าวในย่อหน้ าที่ ข
18 และข้ อบ่งชี้ในย่อหน้ าที่ ข19 และ ข20 ยิ่งสิทธิในการออกเสียงมีจาํ นวนน้ อย และหากมี
จํ า นวนผู้ ถื อ น้ อยรายที่ จํ า เป็ นต้ องร่ ว มมื อ กั น เพื่ อชนะการออกเสี ย งของผู้ ลงทุ น จะให้
ความน่ า เชื่ อถือข้ อเท็จ จริ งและสถานการณ์เพิ่ มเติมมากขึ้น ในการประเมิ น ว่ า สิทธิของผู้ ลงทุ น
มีเพียงพอที่ทาํ ให้ มีอาํ นาจ เมื่อมีการพิจารณาข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ในย่อหน้ าที่ ข18 ถึง ข20
ร่ วมกับสิทธิของผู้ลงทุน ต้ องให้ นาํ้ หนักในหลักฐานของอํานาจในย่อหน้ าที่ ข18 มากกว่าข้ อบ่งชี้
ของอํานาจในย่อหน้ าที่ ข19 และ ข20
ตัวอย่างการนํามาใช้
ตัวอย่างที่ 7
ผู้ลงทุนถือหุ้ นร้ อยละ 45 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุ น ผู้ ถือหุ้ นรายอื่นอีก 11 ราย
แต่ละรายถือหุ้นร้ อยละ 5 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน ไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดมีข้อตกลง
ตามสัญญาที่จะปรึกษาหารือผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือทําการตัดสินใจร่วมกัน ในกรณีน้ ี ขนาดของการถือหุ้น
ของผู้ ล งทุ น และเมื่ อ เปรี ย บเทีย บกับ ขนาดการถื อ หุ้ น ของรายอื่น เพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ เ ป็ นข้ อ สรุ ป ใน
การกําหนดว่ าผู้ ลงทุ นมีสิทธิท่ีเพี ยงพอทํา ให้ มีอาํ นาจเหนือผู้ ได้ รับการลงทุ นหรื อไม่ ข้ อเท็จจริ งและ
สถานการณ์เพิ่มเติมต้ องนํามาพิจารณาชึ่งอาจให้ หลักฐานว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจหรือไม่มี
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ตัวอย่างที่ 8
ผู้ลงทุนถือร้ อยละ 35 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่น 3 รายแต่ละรายถือ
ร้ อยละ 5 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน สิทธิในการออกเสียงที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้ น
จํานวนมากโดยไม่มีรายใดถือเกินร้ อยละ 1 ของสิทธิในการออกเสียง ไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดมีข้อตกลงตาม
สัญญาที่จะปรึกษาผู้ถอื รายอื่น หรือทําการตัดสินใจร่วมกัน การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับ
การลงทุนนั้นต้ องได้ รับอนุ มัติจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ อง โดยใน
การประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ องครั้งล่ าสุดมีการใช้ สิทธิออกเสียงร้ อยละ 75 ของสิทธิในการออกเสียงของ
ผู้ได้ รับการลงทุน ในกรณีน้ ีการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน (active) ของผู้ถือหุ้นอื่นในการประชุมครั้งลาสุดนี้
ชี้ให้ เห็นว่ าผู้ลงทุนไม่ มีความสามารถในทางปฏิบัติในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ ฝ่ายเดียว ไม่ว่า
ผู้ลงทุนจะได้ เคยมีการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเนื่องจากมีผ้ ูถือหุ้นอื่นในจํานวนที่เพียงพอออกเสียงใน
ทิศทางเดียวกันกับผู้ลงทุนหรือไม่
ข46 กรณีท่ีไม่ ชัดเจนหลังจากการพิ จารณาปั จจัยที่ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ ข42.1 ถึง ข42.4 ว่ าผู้ ลงทุ น
มีอาํ นาจ ให้ ถอื ว่าผู้ลงทุนไม่มีการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
สิทธิในการออกเสียงทีเ่ ป็ นไปได้
ข47 เมื่อมีการประเมินการควบคุม ผู้ลงทุนพิจารณาสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ของตนเอง และ
การพิ จ ารณาสิท ธิ อ อกเสีย งที่เ ป็ นไปได้ ท่ีผ้ ู อ่ืน ถื อ เพื่ อ ที่จ ะกํา หนดว่ า ตนเองมี อ ํา นาจหรื อ ไม่
สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ คือสิทธิในการได้ มาซึ่งสิทธิในการออกเสียงในผู้ได้ รับการลงทุน
เช่น สิทธิท่เี กิดจากตราสารแปลงสภาพ หรือสิทธิในการเลือก รวมไปถึงสัญญาล่วงหน้ า สิทธิในการ
ออกเสียงที่เป็ นไปได้ เหล่านั้นจะนํามาพิจารณาก็ต่อเมื่อสิทธิน้ันมีความสําคัญ (ดูย่อหน้ าที่ ข22 ถึง
ข25)
ข48 เมื่ อ มี ก ารพิ จ ารณาสิท ธิก ารออกเสีย งที่เ ป็ นไปได้ ผู้ ล งทุ น ต้ อ งพิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละการ
ออกแบบของเครื่องมือ และต้ องพิจารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบการมีส่วนเกี่ยวข้ องของ
ผู้ลงทุนกับผู้ได้ รับการลงทุน ซึ่งรวมไปถึงการประเมินเงื่อนไขและสถานการณ์ต่างๆของเครื่องมือ
เช่ นเดียวกับความคาดหวังของผู้ ลงทุน แรงจู งใจและเหตุผลในการตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขและ
สถานการณ์ดังกล่าว
ข49 ถ้ า ผู้ ล งทุ น มี สิท ธิ ใ นการออกเสีย ง หรื อ สิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจอื่น เกี่ย วกับ กิจ กรรมของผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุน ผู้ลงทุนประเมินว่าสิทธิเหล่านั้นเมื่อพิจารณาประกอบกับสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไป
ได้ แล้ วทําให้ ผ้ ูลงทุนมีอาํ นาจหรือไม่
ข50 สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ท่มี ีความสําคัญเพียงอย่างเดียว หรือเมื่อพิจารณาประกอบกับสิทธิ
อื่นทําให้ ผ้ ูลงทุ นมีความสามารถในปั จจุ บันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ เช่ น ในกรณีท่ี
เป็ นไปได้ เมื่อผู้ลงทุนถือร้ อยละ 40 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุนและถือสิทธิท่มี ี
ความสําคัญชึ่งเกิดจากการถือสิทธิเลือกในการได้ มาอีกร้ อยละ 20 ของสิทธิในการออกเสียง
ซึ่งสอดคล้ องกับย่อหน้ าที่ ข23
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ตัวอย่างการนํามาใช้
ตัวอย่างที่ 9
ผู้ลงทุน ก ถือร้ อยละ 70 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุน ข ถือร้ อยละ 30 ของ
สิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน รวมทั้งมีสิทธิเลือกในการได้ มาซึ่งสิทธิออกเสียงกึ่งหนึ่งของ
ผู้ลงทุน ก สิทธิเลือกสามารถใช้ สทิ ธิได้ ในสองปี ถัดไปในราคาคงที่ซ่ึงเป็ นภาวะไม่สมควรใช้ สทิ ธิอย่างยิ่ง
(deeply out of the money) (และถูกคาดหวังว่าจะไม่มีการใช้ สทิ ธิเลือกในช่วงระยะเวลาสองปี ถัดไป)
ผู้ลงทุน ก ได้ ใช้ สทิ ธิออกเสียงและสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของผู้ได้ รับการลงทุนอย่างเชิงรุก (actively)
ในกรณีน้ ีผ้ ูลงทุน ก มีแนวโน้ มที่จะเข้ าเงื่อนไขเป็ นผู้มีอาํ นาจเนื่องจากปรากฎว่าผู้ลงทุน ก มีความสามารถ
ในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ถึงแม้ ว่าผู้ลงทุน ข มีสทิ ธิเลือกปัจจุบันที่จะซื้อสิทธิออกเสียง
เพิ่มเติมได้ (ซึ่งถ้ ามีการใช้ สทิ ธิจะทําให้ ผ้ ูลงทุน ข มีสทิ ธิออกเสียงส่วนใหญ่ในผู้ได้ รับการลงทุน) เงื่อนไข
และสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับสิทธิเลือกเหล่านั้นพิจารณาว่าไม่มีความสําคัญ

ตัวอย่างที่ 10
ผู้ลงทุน ก และผู้ลงทุนรายอื่นอีกสองราย แต่ ละรายถือหนึ่งในสามส่วนของสิทธิออกเสียงของผู้ได้ รับ
การลงทุน กิจกรรมทางธุรกิจของผู้ได้ รับการลงทุนมีความเกี่ยวข้ องใกล้ ชิดกับผู้ลงทุน ก นอกเหนือจาก
การถื อ ตราสารทุ น แล้ ว ผู้ ล งทุ น ก ยั ง ถื อ ตราสารหนี้ ที่สามารถแปลงสภาพเป็ นหุ้ นสามั ญของผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได้ ด้วยราคาคงที่ซ่ึงเป็ นภาวะไม่สมควรใช้ สทิ ธิ (out of the money) (แต่ไม่
ถึงระดับภาวะไม่สมควรใช้ สทิ ธิอย่างยิ่ง (deeply out of the money)) ถ้ ามีการแปลงสภาพตราสารหนี้
ผู้ลงทุน ก จะถือร้ อยละ 60 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุน ก จะได้ รับประโยชน์
จากการผนึ กกัน (synergy) ถ้ ามีการแปลงสภาพตราสารหนี้ เป็ นหุ้ นสามัญ ผู้ ลงทุน ก มีอาํ นาจเหนือ
ผู้ได้ รับการลงทุน เนื่องจากถือสิทธิออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุนร่วมกับการมีสทิ ธิออกเสียงที่เป็ นไปได้
ที่สาํ คัญทําให้ มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้
อํานาจเมือ่ การออกเสียงหรือสิทธิทีค่ ล้ายคลึงกันไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ผลตอบแทนของผูไ้ ด้รบั การลงทุน
ข51 ในการประเมินวัตถุ ประสงค์หรื อการออกแบบของผู้ ได้ รับการลงทุ น (ดู ย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข8)
ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาความเกี่ยวข้ องและการตัดสินใจ ณ จุ ดที่มีการเริ่มตั้งกิจการของผู้ได้ รับการ
ลงทุนอื่นเป็ นส่วนหนึ่งของการออกแบบและประเมินว่าข้ อตกลงของรายการและลักษณะของความ
เกี่ยวข้ องที่ให้ สทิ ธิเพียงพอแก่ผ้ ูลงทุนทําให้ มีอาํ นาจหรือไม่ การมีความเกี่ยวข้ องในการออกแบบ
ผู้ได้ รับการลงทุนเพียงอย่ างเดียวไม่เพียงพอทําให้ มีการควบคุม อย่างไรก็ตามความเกี่ยวข้ องใน
การออกแบบอาจจะเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าผู้ลงทุนมีโอกาสในการได้ รับสิทธิท่เี พียงพอที่ทาํ ให้ มีอาํ นาจเหนือ
ผู้ได้ รับการลงทุน
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ข52 นอกจากนั้น ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาข้ อตกลงตามสัญญา เช่น สิทธิซ้ ือ (call rights) สิทธิขาย (put
rights) และสิทธิในการชําระบัญชี ที่มีการกําหนดณ จุดที่มีการเริ่มตั้งกิจการของผู้ได้ รับการลงทุน
เมื่อข้ อตกลงตามสัญญาเหล่ านี้เป็ นกิจกรรมชึ่งเกี่ยวข้ องอย่ างมากกับผู้ได้ รับการลงทุน กิจกรรม
เหล่ านี้โดยเนื้อหาถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรวมของผู้ได้ รับการลงทุน ถึงแม้ ว่าอาจอยู่นอก
กรอบตามกฎหมายของผู้ได้ รับการลงทุน ดังนั้นสิทธิในการตัดสินใจที่มองเห็นได้ หรือไม่กต็ ามซึ่ง
ถูกแฝงอยู่ในข้ อตกลงตามสัญญาซึ่งเกี่ยวข้ องใกล้ ชิดกับผู้ได้ รับการลงทุนจําเป็ นต้ องมีการพิจารณา
ว่าเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเมื่อมีการกําหนดการมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
ข53 สําหรั บผู้ได้ รับการลงทุนบางราย กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเกิดขึ้นเมื่อมีสถานการณ์เฉพาะนั้นหรื อมี
เหตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ้ น ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น อาจจะมี ก ารออกแบบเพื่ อ ว่ า ทิ ศ ทางของกิ จ กรรมและ
ผลตอบแทนมีการกําหนดไว้ ล่วงหน้ านอกเสียจากว่ าหรื อจนกว่ ามีสถานการณ์เฉพาะนั้นหรื อมี
เหตุการณ์เกิดขึ้น ในกรณีน้ ีการตัดสินใจในกิจกรรมของผู้ได้ รับการลงทุน ในสถานการณ์น้ันหรือมี
เหตุการณ์เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อผลตอบแทนและดังนั้นถือเป็ นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ อง สถานการณ์หรือเหตุการณ์ไม่จาํ เป็ นต้ องเกิดขึ้นเพื่อทําให้ ผ้ ูลงทุนชึ่งมีความสามารถใน
การตั ด สิน ใจจะถือ ว่ า มี อ าํ นาจ ข้ อ เท็จ จริ ง ที่ว่ า สิท ธิใ นการตั ด สิน ใจขึ้ น อยู่ กับ สถานการณ์ ห รื อ
เหตุการณ์ท่อี าจจะเกิดขึ้นไม่ได้ ทาํ ให้ สทิ ธิน้ันเป็ นเพียงสิทธิเพื่อการคุ้มครอง
ตัวอย่างการนําไปใช้
ตัวอย่างที่ 11
กิจ กรรมทางธุ รกิจ เพี ย งอย่ า งเดี ย วของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นเอกสารจั ด ตั้ งคื อ การซื้ อลู ก หนี้
และการให้ บริการรายวันสําหรับผู้ลงทุน การให้ บริการรายวันรวมถึงการเก็บหนี้เงินต้ นและดอกเบี้ยเมื่อ
ครบกําหนดชําระ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระเงิน ผู้ได้ รับการลงทุนจะขายคืนลูกหนี้ให้ กบั ผู้ลงทุนตามที่ตกลง
กันในสิทธิในการขายคืน (put agreement) ระหว่างผู้ลงทุนและผู้ได้ รับการลงทุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
เพียงอย่ างเดียวคือการจัดการลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระเงิน เนื่องจากเป็ นกิจกรรมอย่ างเดียวที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน การจัดการลูกหนี้ก่อนที่จะผิดนัดการชําระเงินนั้น
ไม่ใช่กจิ กรรมที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากไม่ต้องใช้ การตัดสินใจที่สาํ คัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน กิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนการผิดนัดชําระเงินนั้นมีการกําหนดไว้ ล่วงหน้ า
และเป็ นเพียงการเรียกเก็บกระแสเงินสดเมื่อครบกําหนดชําระและเพื่อส่งต่อไปยังผู้ลงทุนเท่านั้น
ดังนั้น สิทธิของผู้ลงทุนที่จะจัดการกับสินทรัพย์เมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้ต้องนํามาพิจารณาในการประเมิน
กิจกรรมทั้งหมดของผู้ได้ รับการลงทุนที่ส่งผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการ
ลงทุน ในตัวอย่างนี้การออกแบบของผู้ได้ รับการลงทุนทําให้ ม่ันใจว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจในการตัดสินใจใน
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อผลตอบแทนเฉพาะในเวลาที่จําเป็ นต้ องใช้ อาํ นาจในการ
ตัดสินใจเท่านั้น เงื่อนไขของข้ อตกลงสิทธิในการขายคืนนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของรายการโดยรวมและการ
จัดตั้งกิจการของผู้ได้ รับการลงทุน ดังนั้น เงื่อนไขของข้ อตกลงสิทธิในการขายคืนและเอกสารจัดตั้งของ
ผู้ได้ รับการลงทุนนําไปสู่ข้อสรุปว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน ถึงแม้ ว่าผู้ลงทุนจะเป็ นเจ้ าของ
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ของลูกหนี้เฉพาะเวลาที่ผิดนัดชําระหนี้และมีการจัดการลูกหนี้ท่ผี ิดนัดชําระหนี้นอกกรอบตามกฎหมาย
ของผู้ได้ รับการลงทุน
ตัวอย่างที่ 12
สินทรัพย์เพียงอย่างเดียวของผู้ได้ รับการลงทุนคือ ลูกหนี้ เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และการออกแบบ
ผู้ได้ รับการลงทุนมีการกําหนดว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้ องคือการจัดการกับลูกหนี้เมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้ ผู้ท่ี
มี ค วามสามารถในการจั ด การลู กหนี้ เมื่ อการผิด นั ด ชํา ระหนี้ มี อาํ นาจเหนื อผู้ ไ ด้ รับ การลงทุ น โดยไม่
คํานึงถึงว่าผู้ก้ ูยืมมีการผิดนัดชําระหนี้หรือไม่
ข54 ผู้ลงทุนอาจจะมีภาระผูกพันอย่างชัดเจนหรือโดยนัยเพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ได้ รับการลงทุนดําเนินงานไป
ตามที่มีการออกแบบไว้ ภาระผูกพันดังกล่าวอาจเพิ่มการเปิ ดรับของผู้ลงทุนต่อความผันแปรของ
ผลตอบแทน และดังนั้นสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูลงทุนได้ มาซึ่งสิทธิท่เี พียงพอเพื่อทําให้ มีอาํ นาจ ดังนั้น
ภาระผูกพันให้ แน่ใจว่ าผู้ได้ รับการลงทุนดําเนินงานไปตามที่มีการออกแบบไว้ อาจบ่งชี้ถึงอํานาจ
ของผู้ลงทุน แต่ ภาระผูกพันดังกล่าวเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ให้ อาํ นาจผู้ลงทุนหรือป้ องกันผู้อ่ ืนจาก
การมีอาํ นาจ
การเปิ ดรับหรือสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากผูไ้ ด้รบั การลงทุน
ข55 ในการประเมินว่ าผู้ลงทุนมีการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ ให้ ผ้ ูลงทุนกําหนดว่ าตนเปิ ดรับ
หรือมีสทิ ธิท่จี ะได้ รับผลตอบแทนผันแปรจากความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่
ข56 ผลตอบแทนผันแปรคือผลตอบแทนที่ไม่เป็ นจํานวนคงที่ และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ
ผลการดําเนินงานของผู้ได้ รับการลงทุน ผลตอบแทนผันแปรอาจจะเป็ นผลกําไร ขาดทุน หรือทั้ง
กําไรและขาดทุน (ดูย่อหน้ าที่ 15) ผู้ลงทุนประเมินว่าผลตอบแทนจากผู้ได้ รับการลงทุนผันแปร
หรื อ ไม่ แ ละผั น แปรอย่ า งใด โดยดู จ ากเนื้ อหาไม่ ว่ า รูป แบบทางกฎหมายของผลตอบแทนจะ
เป็ นเช่นใด เช่น ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ท่มี ีการจ่ายดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ยคงที่ถือเป็ นผลตอบแทนผันแปร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เนื่องจากว่ าดอกเบี้ยมีความเสี่ยงจากการไม่ ได้ รับ
ชํา ระ และทํา ให้ ผ้ ู ล งทุ น เปิ ดรั บ ความเสี่ย งด้ า นเครดิ ต ของผู้ อ อกหุ้ น กู้ จํา นวนที่ผั น แปร (คื อ
ผลตอบแทนมีความผันแปรอย่างไร) ขึ้นอยู่กบั ความเสี่ยงด้ านเครดิตของหุ้นกู้ ในทํานองคล้ ายคลึง
กัน กับ ค่ า ธรรมเนี ย มคงที่ส าํ หรั บ การจั ด การสิน ทรั พ ย์ ข องผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น คือ ผลตอบแทน
ผันแปร เนื่องจากผู้ลงทุนมีเปิ ดรับความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของผู้ได้ รับการลงทุน จํานวนที่
ผั น แปรขึ้ นอยู่ กับ ความสามารถของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ในการสร้ า งรายได้ ใ ห้ พ อเพี ย งเพื่ อ จ่ า ย
ค่าธรรมเนียม
ข57 ตัวอย่างของผลตอบแทน รวมถึง
ข57.1 เงินปั นผล หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นจากผู้ได้ รับการลงทุน (เช่ น ดอกเบี้ยจาก
ตราสารหนี้ซ่ึงออกโดยผู้ได้ รับการลงทุน) และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนของ
ผู้ลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุน
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ข57.2 ค่าตอบแทนในการจัดการสินทรัพย์ หรือหนี้สนิ ของผู้ได้ รับการลงทุน ค่าธรรมเนียม และ
การเปิ ดรั บผลขาดทุนจากการให้ การสนับสนุ นด้ านเครดิตหรื อความช่ วยเหลื อสภาพ
คล่อง ส่วนได้ เสียคงเหลือในสินทรัพย์และหนี้สนิ ของผู้ได้ รับการลงทุนในกรณีเลิกกิจการ
ผลประโยชน์ทางภาษี และการเข้ าถึงสภาพคล่ องในอนาคตซึ่งผู้ลงทุนได้ รับจากความ
เกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน
ข57.3 ผลตอบแทนนอกเหนือจากที่ให้ ผ้ ูถือส่วนได้ เสียรายอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนอาจจะได้ ใช้
สินทรัพย์ร่วมกับผู้ได้ รับการลงทุน เช่ น การรวมการดําเนินงานเพื่อได้ รับประโยชน์จาก
ขนาด การลดต้ นทุน การจัดหาผลิตภัณฑ์หายาก การเข้ าถึงความรู้ท่ีมีกรรมสิทธิ์ หรือ
จํากัดการดําเนินงานหรือสินทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั สินทรัพย์อ่นื ของผู้ลงทุน
ความเชื่อมโยงระหว่างอํานาจและผลตอบแทน
อํานาจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข58 เมื่อผู้ลงทุนซึ่งมีสทิ ธิในการตัดสินใจ (ผู้ตัดสินใจ) ประเมินว่าตนควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่
ต้ องกําหนดว่าผู้ลงทุนนั้นเป็ นตัวการหรือตัวแทน ผู้ลงทุนต้ องกําหนดว่าอีกกิจการหนึ่งซึ่งมีสทิ ธิใน
การตั ด สิ น ใจนั้ น ทํา หน้ าที่ เ ป็ นตั ว แทนผู้ ล งทุ น หรื อ ไม่ อนึ่ ง ตั ว แทนคื อ ผู้ ท่ี มี ห น้ าที่ ห ลั ก ใน
การปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของอีกฝ่ าย (ตัวการ) ดังนั้นตัวแทนไม่ได้ ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
เมื่อมีการใช้ อาํ นาจในการตัดสินใจ (ดูย่อหน้ าที่ 17 และ 18) ดังนั้น ในบางครั้งอํานาจของตัวการ
อาจจะถือโดยหรือใช้ สทิ ธิผ่านตัวแทนเพื่อประโยชน์ของตัวการ อย่างไรก็ดีผ้ ูตัดสินใจไม่ใช่ตัวแทน
เพียงเพราะเหตุผลว่าอีกฝ่ ายได้ รับผลประโยชน์จากการตัดสินใจนั้น
ข59 ผู้ลงทุนอาจจะมอบหมายอํานาจในการตัดสินใจให้ กับตัวแทนในบางเรื่องที่ระบุหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องทั้งหมด ในการประเมินว่ามีการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้ องถือว่าสิทธิใน
การตัดสินใจที่มอบหมายให้ ตัวแทนเปรียบเสมือนมาจากผู้ลงทุนโดยตรง ในสถานการณ์ท่มี ีตัวการ
มากกว่ าสองคน ตัวการแต่ ละคนต้ องประเมินว่ าตนมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ โดย
พิจารณาตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข54 อนึ่งย่อหน้ าที่ ข60 ถึง ข72 ให้ แนวทางในการ
กําหนดว่าผู้ตัดสินใจนั้นเป็ นตัวแทนหรือเป็ นตัวการ
ข60 ผู้ตัดสินใจต้ องพิจารณาความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างตนและผู้ได้ รับการลงทุน และกิจการอื่นๆที่
เกี่ย วข้ องกับ ผู้ ไ ด้ รับ การลงทุ น ในการกํา หนดว่ า ตนเป็ นตั ว แทนหรื อไม่ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งให้
พิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวต่อไปนี้
ข60.1 ขอบเขตของอํานาจในการตัดสินใจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข62 และ ข63)
ข60.2 สิทธิท่กี จิ การอื่นถือครอง (ดูย่อหน้ าที่ ข64 ถึง ข67)
ข60.3 ค่าตอบแทนที่มีสทิ ธิได้ รับตามสัญญาผลตอบแทน (ดูย่อหน้ าที่ ข68 ถึง ข70)
ข60.4 การเปิ ดรับของผู้ตัดสินใจต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้ เสียอื่นๆ ที่ถือใน
ผู้ได้ รับการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข71และ ข72)
ในการนํามาใช้ ให้ นาํ้ หนักที่แตกต่างกันในแต่ละปั จจัยข้ างต้ นขึ้นอยู่กับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์
เฉพาะ
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ข61 ในการกําหนดว่ าผู้ ตัดสินใจเป็ นตัวแทนหรือไม่ ต้องมีการประเมินปั จจัยทั้งหมดตามที่กล่ าวใน
ย่ อ หน้ าที่ ข60 ยกเว้ น ในกรณี ท่ี ฝ่ ายหนึ่ ง ฝ่ ายเดี ย วถื อ สิ ท ธิ ท่ี มี ค วามสํา คั ญ ในการถอดถอน
ผู้ ตั ด สิ น ใจ (สิ ท ธิ ใ นการถอดถอน) และสามารถถอดถอนผู้ ตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไข
(ดูย่อหน้ าที่ ข65)
ขอบเขตของอํานาจในการตัดสินใจ
ข62 ขอบเขตของอํานาจในการตัดสินใจประเมินโดยพิจารณาจาก
ข62.1 กิจกรรมที่อนุญาติให้ ทาํ ได้ ตามสัญญาในการตัดสินใจและตามที่กฎหมายระบุไว้ และ
ข62.2 ผู้ตัดสินใจสามารถใช้ ดุลยพินิจเมื่อต้ องตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านั้น
ข63 ผู้ ตั ด สิน ใจต้ อ งพิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละการออกแบบของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ความเสี่ย งที่มี
การออกแบบเพื่อให้ ผ้ ูได้ รับการลงทุนเปิ ดรับ ความเสี่ยงที่มีการออกแบบเพื่อส่งต่อไปยังบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้ อง และระดับของความเกี่ยวข้ องกันของผู้ตัดสินใจในการออกแบบผู้ได้ รับการลงทุน
ตัวอย่ างเช่ น ถ้ าผู้ ตัดสินใจมีความเกี่ยวข้ องอย่ างมีนัยสําคัญในการออกแบบผู้ ได้ รับการลงทุน
(รวมถึงการกําหนดขอบเขตของอํานาจในการตัดสินใจ) ความเกี่ยวข้ องดังกล่ าวอาจบ่ งชี้ว่า
ผู้ตัดสินใจมีโอกาสและแรงจูงใจให้ ได้ มาซึ่งสิทธิท่สี ่งผลทําให้ มีความสามารถในการสั่งการกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้ อง
สิทธิทกี่ ิจการอื่นถือครอง
ข64 สิท ธิท่ีมี ค วามสํา คั ญ ที่กิจ การอื่น ถือ ครองอาจมี ผ ลกระทบต่ อ ความสามารถของผู้ ตั ด สิน ใจใน
การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของผู้ได้ รับการลงทุน สิทธิในการถอดถอนที่สาํ คัญหรือสิทธิอ่ ืนๆ
อาจบ่งชี้ว่าว่าผู้ตัดสินใจนั้นเป็ นตัวแทน
ข65 เมื่อฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายเดียวถือสิทธิในการถอดถอนที่สาํ คัญและสามารถถอดถอนผู้ตัดสินใจได้ อย่างไม่มี
เงื่อนไข กรณีน้ ีเพียงอย่างเดียวเพียงพอที่สรุปได้ ว่าผู้ตัดสินใจเป็ นตัวแทน หากมีมากกว่าหนึ่งฝ่ าย
ถือสิทธิดังกล่าว (และไม่มีฝ่ายใดสามารถถอดถอนผู้ตัดสินใจได้ หากไม่ได้ รับความเห็นชอบจากอีก
ฝ่ ายหนึ่ง) สิทธิเหล่านั้นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสรุปในการกําหนดว่าผู้ตัดสินใจกระทําการแทน
และเพื่อประโยชน์ของฝ่ ายอื่น นอกจากนี้ ยิ่งต้ องใช้ จาํ นวนหลายฝ่ ายในการตกลงร่วมกันในการใช้
สิทธิถอดถอนผู้ตัดสินใจและขนาดของส่วนได้ เสียทางเศรษฐกิจอื่นของผู้ตัดสินใจและความผันแปร
ที่เ กี่ย วข้ อ งสํา หรั บ ส่ ว นได้ เ สีย นั้ น (คื อ ค่ า ตอบแทน และส่ ว นได้ เ สีย อื่น ๆ) ยิ่ งมี มาก นํ้า หนั ก
ที่ให้ กบั ปัจจัยนี้ย่งิ ต้ องน้ อยลง
ข66 สิทธิท่มี ีความสําคัญที่กจิ การอื่นถือครองซึ่งจํากัดการใช้ ดุลยพินิจของผู้ตัดสินใจ ต้ องนํามาพิจารณา
ในลักษณะคล้ ายคลึงกันกับสิทธิในการถอดถอนในการประเมินว่าผู้ตัดสินใจเป็ นตัวแทนหรือไม่
เช่น ผู้ตัดสินใจต้ องได้ รับความเห็นชอบจากกิจการอื่นที่มีจาํ นวนน้ อยในการดําเนินการ โดยทั่วไป
แล้ วผู้ตัดสินใจดังกล่าวนั้นคือตัวแทน (ดูย่อหน้ าที่ ข22 ถึง ข25 สําหรับแนวทางเพิ่มเติมเรื่องสิทธิ
และการพิจารณาว่าสิทธิน้ันมีความสําคัญหรือไม่)
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ข67 การพิจารณาสิทธิท่กี ิจการอื่นถือครองต้ องรวมการประเมินถึงสิทธิอ่ ืนใดที่คณะกรรมการ (หรือ
หน่วยกํากับดูแลกิจการอื่น) ของผู้ได้ รับการลงทุนสามารถใช้ สทิ ธิ และผลกระทบที่มีต่ออํานาจใน
การตัดสินใจ (ดูย่อหน้ าที่ ข23.2)
ค่าตอบแทน
ข68 ยิ่งขนาดของค่ าตอบแทนและความผันแปรที่เกี่ยวข้ องของผู้ตัดสินใจมีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทนที่คาดไว้ จากกิจกรรมของผู้ได้ รับการลงทุน ยิ่งมีความเป็ นไปได้ ว่าผู้ตัดสินใจนั้นคือ
ตัวการ
ข69 ในการกํา หนดว่ า ผู้ ตั ด สิ น ใจนั้ น คื อ ตั ว การหรื อ ตั ว แทน ผู้ ตั ด สิน ใจต้ อ งพิ จ ารณาว่ า มี เ งื่ อ นไข
ดังต่อไปนี้หรือไม่
ข69.1 ค่าตอบแทนของผู้ตัดสินใจเทียบกันได้ กบั งานที่ทาํ
ข69.2 สัญ ญาค่ า ตอบแทนรวม เงื่ อ นไข สถานการณ์ หรื อ จํา นวนเงิ น ซึ่ ง โดยปกติ มี อ ยู่ ใ น
ข้ อตกลงบริการที่คล้ ายคลึงกันและระดับของความชํานาญซึ่งมีการต่อรองกันได้ อย่างเป็ น
อิสระในลักษณะของผู้ท่ไี ม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
ข70 ผู้ตัดสินใจไม่สามารถเป็ นตัวแทนยกเว้ นตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ ข69.1 และ ข69.2
อย่างไรก็ตามหากเข้ าสถานการณ์เหล่านั้นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ ว่าผู้ตัดสินใจเป็ น
ตัวแทน
การเปิ ดรับความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้เสียอืน่ ๆ
ข71 ผู้ตัดสินใจที่ถือส่วนได้ เสียในผู้ได้ รับการลงทุน (เช่น เงินลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุน หรือการให้
การประกันผลการดําเนินการของผู้ได้ รับการลงทุน) ต้ องพิจารณาการเปิ ดรับความผันแปรของ
ผลตอบแทนจากส่ ว นได้ เสียอื่น ๆในการประเมิน ว่ าเป็ นตัวแทนหรื อ ไม่ การมีส่วนได้ เสียอื่น ๆ
ในผู้ได้ รับการลงทุนบ่งชี้ว่าผู้ตัดสินใจอาจจะเป็ นตัวการ
ข72 ในการประเมิ น การเปิ ดรั บ ต่ อ ความผั น แปรของผลตอบแทนจากส่ ว นได้ เ สีย อื่ น ของผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุน ผู้ตัดสินใจต้ องพิจารณาดังต่อไปนี้
ข72.1 ยิ่งขนาดของส่วนได้ เสียทางเศรษฐกิจ และผลตอบแทนผันแปรที่เกี่ยวข้ องยิ่งมากเท่าไร
เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนและส่วนได้ เสียอื่นรวมกัน ยิ่งเป็ นไปได้ ว่าผู้ตัดสินใจนั้นคือ
ตัวการ
ข72.2 ผู้ตัดสินใจเปิ ดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนแตกต่างจากผู้ลงทุนอื่นๆหรือไม่ และ
หากใช่ ส่ิงนี้อาจมีอิทธิพลต่อการกระทําของตนหรือไม่ เช่น อาจเป็ นกรณีท่ผี ้ ูตัดสินใจถือ
ส่ ว นได้ เ สี ย ลํา ดั บ รองในผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น หรื อ จั ด ให้ มี ก ารเพิ่ ม คุ ณ ภาพด้ า นเครดิ ต
(credit enhancement) แบบอื่นๆ ให้ แก่ผ้ ูได้ รับการลงทุน
ผู้ตัดสินใจต้ องประเมินการเปิ ดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนของตนเมื่อเทียบกับความผัน
แปรทั้งหมดของผู้ได้ รับการลงทุน โดยประเมินบนเกณฑ์ของผลตอบแทนที่คาดว่ าจะได้ รับจาก
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กิจกรรมของผู้ได้ รับการลงทุน แต่ต้องไม่ละเลยการเปิ ดรับสูงสุดต่อความผันแปรของผลตอบแทน
ของผู้ตัดสินใจจากผู้ได้ รับการลงทุนผ่านการถือครองส่วนอื่นๆ ของผู้ตัดสินใจด้ วย
ตัวอย่างการนํามาใช้
ตัวอย่างที่ 13
ผู้ตัดสินใจ (ผู้จัดการกองทุน) จัดตั้ง ทําการตลาด และจัดการกองทุนที่ซ้ ือขายในตลาดหลักทรัพย์ตามที่
ระบุเกี่ยวกับการลงทุนตามกฎหมายและข้ อบังคับท้ องถิ่น กองทุนนี้ขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนเป็ นการลงทุนใน
กลุ่มการลงทุนที่หลากหลายในตราสารทุนของกิจการที่ซ้ ือขายในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ ขอบเขตที่ระบุไว้
(defined parameters) ผู้จัดการกองทุนมีการใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ใด
ผู้จัดการกองทุนลงทุนร้ อยละ 10 ในกองทุน และได้ รับค่าธรรมเนียมเท่ากับร้ อยละ 1 ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของกองทุนตามอัตราตลาด ค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับการบริการที่ให้ ผู้จัดการกองทุนไม่มีข้อผูกพัน
ต่อผลขาดทุนที่เกินกว่ าเงินลงทุนร้ อยละ 10 กองทุนไม่จาํ เป็ นต้ องมีและไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อิสระ ผู้ ล งทุ น ไม่ มีสิทธิท่ีมีค วามสํา คัญ ที่มีผ ลกระทบต่ ออํา นาจในการตั ด สิน ใจของผู้ จัด การกองทุ น
แต่สามารถไถ่ถอนส่วนได้ เสียภายใต้ ข้อจํากัดที่กองทุนกําหนดไว้ ได้
แม้ การดําเนินการจะเป็ นไปตามขอบเขตการลงทุนที่กาํ หนดในตราสารการลงทุนและข้ อกําหนดอื่นๆ
ผู้จัดการกองทุนมีสทิ ธิในการตัดสินใจที่ทาํ ให้ มีความสามารถปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของ
กองทุนได้ ผู้ลงทุนไม่ ได้ ถือสิทธิท่ีมีความสําคัญซึ่งส่งผลกระทบต่ ออํานาจในการตัดสินใจของผู้จัดการ
กองทุน ผู้จัดการกองทุนได้ รับค่าธรรมเนียมตามอัตราตลาดและเทียบเท่ากับการบริการที่ให้ และได้ ลงทุน
ตามสัด ส่ ว นของกองทุ น ค่ า ตอบแทนและเงิ น ลงทุ น ทํา ให้ ผ้ ู จั ด การกองทุ น เปิ ดรั บ ความผัน แปรของ
ผลตอบแทนจากกิจกรรมของกองทุน โดยมิได้ เป็ นการเปิ ดรับที่มีนัยสําคัญที่จะบ่งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนนั้น
คือตัวการ
ในตัวอย่างดังกล่าว พิจารณาจากการที่ผ้ ูจัดการกองทุนเปิ ดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนจาก
กองทุนร่วมกับอํานาจในการตัดสินใจภายในขอบเขตที่จาํ กัดบ่งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนนั้นคือตัวแทน ดังนั้น
จึงสรุปว่าผู้จัดการกองทุนไม่ได้ ควบคุมกองทุน
ตัวอย่างที่ 14
ผู้ตัดสินใจจัดตั้ง ทําการตลาด และจัดการกองทุนที่ให้ โอกาสการลงทุนแก่ผ้ ูลงทุนจํานวนหนึ่ง ผู้ตัดสินใจ
(ผู้จัดการกองทุน) ต้ องตัดสินใจเพื่อให้ ได้ ประโยชน์สงู สุดสําหรับผู้ลงทุนทั้งหมด และปฏิบัติตามสัญญา
การกํากับดูแลกองทุน อย่ างไรก็ดีผ้ ูจัดการกองทุนมีความสามารถใช้ ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้ อย่ าง
กว้ างขวาง ผู้จัดการกองทุนได้ รับค่าธรรมเนียมการบริการเท่ากับอัตราตลาดร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์
ภายใต้ การจั ด การ และร้ อยละ 20 ของกํา ไรทั้ ง หมดหากสามารถทํา ผลกํา ไรตามที่ ก ํา หนดไว้
ค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับการบริการที่ให้
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แม้ ว่าผู้จัดการกองทุนจะต้ องตัดสินใจเพื่อให้ ได้ ประโยชน์สงู สุดของผู้ลงทุนทั้งหมด แต่ผ้ ูจัดการกองทุนมี
อํานาจในการตัดสินใจอย่างกว้ างขวาง (extensive) ในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของกองทุน ผู้จัดการ
กองทุนได้ รับค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมตามผลงานซึ่งเทียบเท่ากับการบริการที่ให้ นอกจากนี้
ค่าตอบแทนทําให้ ส่วนได้ เสียของผู้จัดการกองทุนมีจุดมุ่งหมายเดียวกับผู้ลงทุนคนอื่นๆ ในการเพิ่มมูลค่า
ของกองทุ น โดยมิได้ สร้ างการเปิ ดรั บ ต่ อความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของกองทุน ที่มี
นัยสําคัญซึ่งจะบ่งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนเป็ นตัวการหากพิจารณาค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว
รูปแบบข้ อเท็จจริงข้ างต้ นและการวิเคราะห์ได้ นาํ มาใช้ กับตัวอย่าง 14ก- 14ค ตามที่อธิบายข้ างล่างนี้
แต่ละตัวอย่างจะนํามาพิจารณาโดยแยกจากกัน
ตัวอย่างที่ 14 ก
ผู้จัดการกองทุนมีเงินลงทุนร้ อยละ 2 ในกองทุนที่ทาํ ให้ ส่วนได้ เสียของตนมีจุดมุ่งหมายเดียวกับผู้ลงทุน
คนอื่น ผู้จัดการกองทุนไม่ มีภาระผู กพั นในผลขาดทุนที่มากกว่ าร้ อยละ 2 ซึ่งเป็ นเงินลงทุนในกองทุน
ผู้ลงทุนสามารถถอดถอนผู้จัดการกองทุนโดยการออกเสียงข้ างมาก แต่สามารถทําได้ ในกรณีท่ผี ิดสัญญา
เท่านั้น
เงินลงทุนร้ อยละ 2 ของผู้จัดการกองทุนทําให้ การเปิ ดรับต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรม
ของกองทุนเพิ่มขึ้น โดยมิได้ สร้ างการเปิ ดรับที่มีนัยสําคัญที่จะบ่ งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนคือตัวการ สิทธิท่ี
ผู้ลงทุนอื่นจะถอดถอนผู้จัดการกองทุนถือเป็ นสิทธิเพื่อการคุ้มครอง เนื่องจากจะสามารถใช้ สิทธิได้ ก ็
ต่ อเมื่อมี การผิด สัญญาเท่า นั้ น ในตัวอย่ างนี้ ถึงแม้ ผ้ ู จัดการกองทุ นจะมี อาํ นาจในการตัด สินใจอย่ า ง
กว้ า งขวางและเปิ ดรั บ ความผั น แปรของผลตอบแทนจากส่ ว นได้ เ สี ย การลงทุ น และค่ า ตอบแทน
แต่การเปิ ดรับของผู้จัดการกองทุนบ่งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนเป็ นตัวแทน ดังนั้นจึงสรุปได้ ว่าผู้จัดการกองทุน
มิได้ ควบคุมกองทุน
ตัวอย่างที่ 14ข
ผู้จัดการกองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนอย่างเป็ นสาระสําคัญมากในกองทุน แต่ไม่ได้ มีข้อผูกพันต่อผลขาดทุน
ในส่ ว นที่เ กิน กว่ า เงิ น ลงทุ น ผู้ ล งทุ น สามารถถอดถอนผู้ จั ด การกองทุ น ได้ โ ดยการออกเสีย งข้ า งมาก
แต่สามารถทําได้ ในกรณีท่ผี ดิ สัญญาเท่านั้น
ในตัวอย่างนี้ สิทธิของผู้ลงทุนอื่นจะถอดถอนผู้จัดการกองทุนถือเป็ นสิทธิเพื่อการคุ้มครองเนื่องจากจะ
สามารถกระทําได้ กต็ ่อเมื่อมีการผิดสัญญาเท่านั้น แม้ ว่าผู้จัดการกองทุนจะได้ รับค่าธรรมเนียมคงที่และ
ค่ าธรรมเนี ยมตามผลงานซึ่งเทียบเท่ากับ การบริ การที่ให้ เงิน ลงทุ น ที่ผ้ ู จัดการกองทุน ลงทุน รวมกับ
ค่าตอบแทนอาจทําให้ เปิ ดรับความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของกองทุนซึ่งมีความมีนัยสําคัญ
มากพอที่จะบ่งชี้ว่า ผู้จัดการกองทุนคือตัวการ ยิ่งส่วนได้ เสียทางเศรษฐกิจ (พิจารณาค่าตอบแทนและ
ส่ ว นได้ เ สีย อื่น รวมกัน ) และความผั น แปรที่เ กี่ย วข้ อ งยิ่ ง มากเท่ า ไร ยิ่ ง ชี้ เน้ น ว่ า ผู้ จั ด การกองทุ น จะ
ให้ ความสําคัญกับส่วนได้ เสียทางเศรษฐกิจนี้ในการวิเคราะห์ และยิ่งเป็ นไปได้ ว่าผู้ จัดการกองทุนนั้น
คือตัวการ
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ตัวอย่างเช่น หลังการพิจารณาค่าตอบแทนและปัจจัยอื่น ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาว่าเงินลงทุนร้ อย
ละ 20 เพียงพอที่จะสรุปได้ ว่ามีการควบคุมกองทุน อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ท่แี ตกต่าง (กล่าวคือ
เมื่อค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นแตกต่างออกไป) การควบคุมอาจเกิดขึ้นได้ เมื่อระดับการลงทุนนั้นแตกต่างไป
ตัวอย่างที่ 14 ค
ผู้จัดการกองทุนมีเงินลงทุนร้ อยละ 20 ในกองทุน แต่ไม่มีภาระผูกพันในผลขาดทุนที่มากกว่าร้ อยละ 20
ของเงิ น ลงทุ น กองทุ น มี ค ณะกรรมการ ซึ่ ง ทุ ก คนเป็ นกรรมการอิ ส ระและแต่ ง ตั้ ง โดยผู้ ล งทุ น อื่ น
คณะกรรมการเลือกผู้จัดการกองทุนในแต่ละปี โดยถ้ าหากคณะกรรมการไม่ ต่อสัญญาผู้จัดการกองทุน
งานบริการของผู้จัดการกองทุนสามารถดําเนินการได้ โดยผู้จัดการคนอื่นในธุรกิจลักษณะเดียวกัน
แม้ ผ้ ูจัดการกองทุนจะได้ รับค่าตอบแทนจํานวนเงินคงที่ตามผลงานซึ่งเทียบเท่ากับการบริการที่ให้ แต่เงิน
ลงทุนร้ อยละ 20 ของผู้จัดการกองทุนรวมกับค่ าตอบแทนทําให้ มีการเปิ ดรับต่ อความผันแปรของ
ผลตอบแทนจากกิจกรรมของกองทุนซึ่งมีความมีนัยสําคัญที่บ่งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนนั้นคือตัวการ อย่างไร
ก็ตามผู้ลงทุนมีสิทธิท่มี ีความสําคัญในการถอดถอนผู้จัดการกองทุน คณะกรรมการกองทุนเป็ นกลไกให้
แน่ใจว่าผู้ลงทุนสามารถถอดถอนผู้จัดการกองทุนได้ หากตัดสินใจเช่นนั้น
ในตัว อย่ า งนี้ ผู้ จั ด การกองทุ น เน้ น เรื่ อ งสิทธิท่ีมี ค วามสํา คั ญ ในการถอดถอนในการวิเ คราะห์ ดัง นั้ น
ถึงแม้ ว่าผู้ จัดการกองทุนจะมีอาํ นาจในการตัดสินใจอย่ างกว้ างขวางและเปิ ดรั บต่ อความผันแปรของ
ผลตอบแทนของกองทุนจากค่าตอบแทนและเงินลงทุน แต่สทิ ธิท่มี ีความสําคัญที่ถือโดยผู้ลงทุนอื่นบ่งชี้ว่า
ผู้จัดการกองทุนนั้นเป็ นตัวแทน ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจึงมิได้ ควบคุมกองทุน

ตัวอย่างที่ 15
ผู้ได้ รับการลงทุนก่อตั้งเพื่อซื้อกลุ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงมีอตั ราคงที่และมีสนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกัน
(fixed rate asset- backed securities) โดยได้ รับเงินทุนจากตราสารหนี้อตั ราคงที่และตราสารทุน
ตราสารทุนมีการออกแบบเพื่อคุ้มครองผู้ถือตราสารหนี้จากผลขาดทุนแรกและรับผลตอบแทนคงเหลือ
ของผู้ได้ รับการลงทุน รายการนี้ขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนในตราสารหนี้เป็ นการลงทุนในกลุ่มการลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่มี ีสนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกัน โดยมีการเปิ ดรับความเสี่ยงด้ านเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์ท่มี ี
สินทรั พย์เป็ นหลักประกันซึ่งอาจผิดนัดชําระหนี้ และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้ องกับการ
บริหารกลุ่มการลงทุน ในการจัดตั้งตราสารทุนคิดเป็ นร้ อยละ 10 ของมูลค่ าสินทรัพย์ท่ีซ้ ือ ผู้ตัดสินใจ
(ผู้จัดการสินทรัพย์) จัดการกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์โดยตัดสินใจลงทุนภายใต้ ขอบเขตที่กาํ หนดไว้ ใน
หนั ง สื อ ชี้ ชวนของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ผู้ จั ด การสิ น ทรั พ ย์ ไ ด้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มคงที่ ต ามอั ต ราตลาด
(คือ ร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์ท่จี ัดการ) และค่าธรรมเนียมตามผลงาน (คือ ร้ อยละ10 ของกําไร)
หากกําไรของผู้ได้ รับการลงทุนเกินเป้ าหมายที่ระบุไว้ ค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับการบริการที่ให้ ผู้จัดการ
สินทรัพย์ถอื ตราสารทุนร้ อยละ 35 ในผู้ได้ รับการลงทุน ร้ อยละ65 ที่เหลือของตราสารทุนและตราสารหนี้
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ทั้งหมดถือโดยผู้ลงทุนซึ่งเป็ นบุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้ องกันจํานวนมากซึ่งกระจัดกระจาย ผู้จัดการ
สินทรัพย์สามารถถูกถอดถอนโดยไม่ต้องมีสาเหตุจากการออกเสียงข้ างมากของผู้ลงทุนอื่น
ผู้จัดการสินทรัพย์ได้ รับค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมตามผลงานซึ่งเทียบเท่ากับการบริการที่ให้
ค่ าตอบแทนทําให้ ส่วนได้ เสียของผู้จัดการสินทรัพย์มีจุดมุ่งหมายเดียวกับผู้ลงทุนอื่นในการเพิ่มมูลค่ า
กองทุ น ผู้ จั ด การสิน ทรั พ ย์ เ ปิ ดรั บความผั น แปรของผลตอบแทนจากกิจ กรรมของกองทุ น เนื่ อ งจาก
ผู้จัดการสินทรัพย์ถอื ตราสารทุนร้ อยละ 35 และจากค่าตอบแทน
แม้ ว่าจะดําเนินการตามขอบเขตที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือชี้ชวนของผู้ได้ รับการลงทุน แต่ผ้ ูจัดการสินทรัพย์มี
ความสามารถในปัจจุบันในการตัดสินใจลงทุนซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับ
การลงทุน สิทธิในการถอดถอนของผู้ลงทุนอื่นได้ รับนํา้ หนักน้ อยในการวิเคราะห์กรณีน้ ี เนื่องจากสิทธิ
ดังกล่าวถือโดยผู้ลงทุนซึ่งมีจาํ นวนมากซึ่งกระจัดกระจาย ในตัวอย่างนี้ ผู้จัดการสินทรัพย์เน้ นการเปิ ดรับ
ต่อความผันแปรของผลตอบแทนของกองทุนจากส่วนได้ เสียในตราสารทุนที่ตนมีซ่ึงถือเป็ นรองตราสารหนี้
การถื อ ร้ อยละ 35 ของตราสารทุ น ทํา ให้ เปิ ดรั บ ผลขาดทุ น และสิ ท ธิ ใ นผลตอบแทนจากผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุนซึ่งทําให้ มีนัยสําคัญในการบ่งชี้ได้ ว่าผู้จัดการสินทรัพย์น้ันคือตัวการ ดังนั้น ในที่น้ ีสามารถสรุป
ได้ ว่าผู้จัดการสินทรัพย์ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
ตัวอย่างที่ 16
ผู้ตัดสินใจ (ผู้สนับสนุน) สนับสนุนบริษัทขายหลักทรัพย์ (a multi-seller conduit) โดยออกตราสารหนี้
ระยะสั้น ให้ กับ ผู้ ล งทุ น ที่เ ป็ นบุ ค คลที่ส ามซึ่ ง ไม่ มี ค วามเกี่ย วข้ อ งกัน รายการนี้ ขายให้ แ ก่ ผ้ ู ล งทุ น เป็ น
การลงทุนในกลุ่มการลงทุนของสินทรัพย์ระยะกลางที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีการเปิ ดรับต่อความเสี่ยง
ด้ านเครดิตตํ่าเกี่ยวกับการผิดนัดชําระของผู้ออกสินทรัพย์ในกลุ่มการลงทุน ผู้โอนหลายรายโอนกลุ่ม
การลงทุนในสินทรัพย์ระยะกลางที่มีคุณภาพดีให้ กบั บริษัทขายหลักทรัพย์ ผู้โอนแต่ละรายให้ บริการกลุ่ม
การลงทุนที่ขายให้ กบั บริษัทหลักทรัพย์และจัดการกับลูกหนี้ท่ผี ดิ นัดชําระหนี้โดยได้ รับค่าบริการตามราคา
ตลาด ผู้โอนให้ การคุ้มครองสําหรับผลขาดทุนแรกที่มีต่อผลขาดทุนด้ านเครดิตของกลุ่มการลงทุนใน
สินทรัพย์โดยใช้ หลักประกันเป็ นสินทรัพย์ท่โี อนให้ กบั บริษัทขายหลักทรัพย์ ผู้สนับสนุนกําหนดเงื่อนไขให้
บริษัทขายหลักทรัพย์และเป็ นผู้จัดการดําเนินการเพื่อแลกกับค่าบริการตามราคาตลาด ค่ าธรรมเนียม
เทียบเท่ากับการบริการที่ให้ ผู้สนับสนุ นอนุมัติผ้ ูขายให้ สามารถขายแก่บริษัทขายหลักทรัพย์ อนุ มัติการ
ซื้อสินทรัพย์โดยบริษัทขายหลักทรัพย์ และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนของบริษัทขายหลักทรัพย์
โดยผู้สนับสนุนต้ องดําเนินงานเพื่อให้ ได้ ประโยชน์สงู สุดของผู้ลงทุนทั้งหมด
ผู้สนับสนุนได้ รับผลตอบแทนคงเหลือจากบริษัทขายหลักทรัพย์และจัดการเพิ่มคุณภาพด้ านเครดิตและ
จัดหาสภาพคล่ องให้ กับบริ ษัทขายหลักทรั พย์ การเพิ่ มคุ ณภาพด้ านเครดิตโดยผู้ สนับสนุ นทําให้ ต้อง
รับภาระขาดทุนถึงร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์ท้งั หมดของบริษัทขายหลักทรัพย์ภายหลังจากผู้โอนรับภาระ
ขาดทุนแล้ ว สภาพคล่องที่จัดหาจะไม่นาํ มาใช้ ล่วงหน้ าสําหรับสินทรัพย์ท่ผี ิดนัดชําระหนี้ ผู้ลงทุนไม่มีสทิ ธิ
ที่มีความสําคัญที่มีผลกระทบต่ออํานาจในการตัดสินใจของผู้สนับสนุน
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แม้ ว่าผู้สนับสนุ นจะได้ รับค่ าธรรมเนียมตามราคาตลาดซึ่งเทียบเท่ากับการบริการที่ให้ ผู้สนับสนุ นยัง
เปิ ดรั บ ความผั น แปรของผลตอบแทนจากกิจ กรรมของบริ ษั ท ขายหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ง นี้ มาจากสิ ท ธิ ใ น
ผลตอบแทนคงเหลือในบริษัทขายหลักทรัพย์และการเพิ่มคุณภาพด้ านเครดิตและการจัดให้ มีสภาพคล่อง
(กล่าวคือ บริษัทขายหลักทรัพย์ได้ รับความเสี่ยงจากสภาพคล่องในการใช้ ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการ
ลงทุนในสินทรัพย์ระยะกลาง) แม้ ว่าผู้โอนอาจมีสทิ ธิในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์
ของบริษัทขายหลักทรัพย์ แต่ ผ้ ูสนับสนุ นมีอาํ นาจในการตัดสินใจอย่างกว้ างขวางที่ให้ ความสามารถใน
ปั จ จุ บั น ในการสั่ง การกิจ กรรมที่ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ที่สุด ต่ อ ผลตอบแทนของบริ ษั ท ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ (คื อ ผู้ สนั บ สนุ น กํา หนดเงื่อ นไขของบริ ษั ท ขายหลั ก ทรั พ ย์ มี สิท ธิท่ีจ ะตั ด สิน ใจเกี่ย วกับ
สินทรัพย์ (อนุมัติการซื้อและอนุมัติผ้ ูโอนสินทรัพย์) และจัดหาทุนให้ กบั บริษัทขายสินทรัพย์ (โดยที่เงิน
ลงทุนใหม่ต้องจัดให้ มีอย่างสมํ่าเสมอ))
สิทธิในผลตอบแทนคงเหลือของบริษัทขายหลักทรัพย์และการเพิ่มคุณภาพด้ านเครดิตและการจัดหา
สภาพคล่องทําให้ ผ้ ูสนับสนุนได้ รับความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของบริษัทขายหลักทรัพย์
ซึ่งแตกต่างออกไปจากผู้ลงทุนอื่น ดังนั้น จึงสรุปได้ ว่า ผู้สนับสนุนนั้นเป็ นตัวการ และผู้สนับสนุนควบคุม
บริษัทขายหลักทรัพย์ ภาระผูกพันของผู้สนับสนุนที่ต้องดําเนินการเพื่อให้ ได้ ประโยชน์สงู สุดของผู้ลงทุน
ทั้งหมดมิได้ ป้องกันผู้สนับสนุนจากการเป็ นตัวการ
ความสัมพันธ์กบั กิจการอื่น
ข73 ในการประเมินการควบคุม ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์กบั กิจการอื่นและกิจการอื่น
เหล่านั้นกระทําการแทนผู้ลงทุนหรือไม่ (คือ กิจการอื่นเป็ นตัวแทนโดยพฤตินัย (de facto agent))
ในการกํา หนดว่ า กิจ การอื่น เป็ นตั ว แทนโดยพฤตินั ย หรื อ ไม่ ไม่ เพี ย งแต่ พิ จ ารณาลั ก ษณะของ
ความสัมพันธ์แต่ต้องดูลักษณะการที่กจิ การเหล่านั้นปฏิบัติต่อกันและต่อผู้ลงทุน
ข74 ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่จาํ เป็ นต้ องมีข้อตกลงตามสัญญา กิจการนั้นเป็ นตัวแทนโดยพฤตินัยเมื่อ
ผู้ลงทุนหรือผู้ท่สี ่ังการกิจกรรมของผู้ลงทุนมีความสามารถในการสั่งการกิจการนั้นให้ กระทําการ
แทนผู้ ล งทุ น ในสถานการณ์เหล่ า นี้ ผู้ ล งทุ น ต้ อ งพิ จ ารณาสิท ธิใ นการตัด สิน ใจของตั ว แทนโดย
พฤตินัย และการเปิ ดรับทางอ้ อม หรือสิทธิในผลตอบแทนผันแปรของผู้ลงทุนผ่ านตัวแทนโดย
พฤตินัยรวมกับสิทธิของผู้ลงทุนในการประเมินเรื่องการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
ข75 ตัวอย่างของกิจการอื่น ซึ่งโดยลักษณะความสัมพันธ์อาจจะเป็ นตัวแทนโดยพฤตินัยของผู้ลงทุน
ข75.1 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้ลงทุน
ข75.2 กิจการที่ได้ รับส่วนได้ เสียในผู้ได้ รับการลงทุนหรือได้ รับเงินกู้ยืมจากผู้ลงทุน
ข75.3 กิจการที่ตกลงที่จะไม่ ขาย โอน หรื อก่ อให้ เกิดภาระสําหรั บส่วนได้ เสียในผู้ ได้ รับการ
ลงทุน หากไม่ ได้ รับการอนุ มัติจากผู้ลงทุนก่อน (ยกเว้ นในสถานการณ์ท่ีผ้ ูลงทุ นหรื อ
กิจการอื่นมีสิทธิท่จี ะให้ การอนุ มัติก่อนและสิทธิน้ันเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงอย่างเต็มใจ
ของทั้งสองฝ่ ายที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน)
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กิจการที่ไม่สามารถจัดหาทุนเพื่อการดําเนินงานหากไม่ ได้ รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากผู้ลงทุน
ข75.5 ผู้ได้ รับการลงทุนซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ในการกํากับดูแลหรือผู้บริหารคนสําคัญเป็ นบุคคล
เดียวกับผู้ลงทุน
ข75.6 กิจการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างใกล้ ชิดกับผู้ลงทุน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้
การบริการทางวิชาชีพและลูกค้ ารายที่มีนัยสําคัญ

ข75.4

การควบคุมสินทรัพย์ทีร่ ะบุไว้
ข76 ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาว่ า ส่วนหนึ่งของผู้ ได้ รับการลงทุนมีการปฏิบัติเปรียบเสมือนกิจการที่แยก
ออกมาหรือไม่ และหากเป็ นเช่นนั้นพิจารณาว่าตนได้ ควบคุมกิจการที่เสมือนแยกออกมาหรือไม่
ข77 ผู้ลงทุนต้ องถือว่าส่วนหนึ่งของผู้ได้ รับการลงทุนเปรียบเสมือนกิจการที่แยกออกมา เมื่อเข้ าเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้:
สินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ ของผู้ได้ รับการลงทุน (และการเพิ่มคุณภาพด้ านเครดิตที่เกี่ยวข้ อง ถ้ ามี)
เป็ นเพียงอย่างเดียวที่สามารถนําไปชําระหนี้สนิ ที่ระบุได้ หรือเป็ นส่วนได้ เสียอื่นที่ระบุไว้ ใน
ผู้ได้ รับการลงทุน กิจการอื่นนอกเหนือจากเจ้ าหนี้ท่รี ะบุไม่มีสทิ ธิหรือภาระผูกพันที่เกี่ยวข้ อง
กับสินทรัพย์ท่ีระบุไว้ น้ัน หรือสิทธิในกระแสเงินสดคงเหลือจากสินทรั พย์ ในทางเนื้อหา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ จะไม่มีส่วนใดที่ผ้ ูได้ รับการลงทุนสามารถนํามาใช้ ได้ และ
ไม่ มีหนี้สินใดของกิจการที่เสมือนแยกออกมาจะมีการจ่ ายชําระจากสินทรัพย์ของผู้ได้ รับ
การลงทุนที่คงเหลืออยู่ ดังนั้น ในทางเนื้อหา สินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของทั้งหมด
ของผู้ได้ รับการลงทุนที่เสมือนหนึ่งแยกออกมานั้นถูกสกัดแยกออกมาจากผู้ได้ รับการลงทุน
ส่วนของกิจการที่เสมือนแยกออกมานั้นเรียกว่า Silo
ข78 เมื่อครบตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ข77 ผู้ลงทุนต้ องระบุกจิ กรรมที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ผลตอบแทนของกิจการที่เสมือนแยกออกมา และกิจกรรมนั้นมีการสั่งการอย่างไรเพื่อประเมินว่า
ตนมีอาํ นาจเหนือส่วนนั้นของผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ เมื่อประเมินการควบคุมกิจการที่เสมือน
แยกออกมา ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาว่าตนเปิ ดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ อง
ในกิจการที่เสมือนแยกออกมาหรื อไม่ และมี ความสามารถในการใช้ อาํ นาจเหนื อส่ วนนั้ นของ
ผู้ได้ รับการลงทุนเพื่อทําให้ เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของผู้ลงทุนหรือไม่
ข79 หากผู้ลงทุนควบคุมกิจการที่เสมือนแยกออกมา ผู้ลงทุนต้ องนําส่วนหนึ่งของกิจการนั้นไปจัดทํา
งบการเงินรวม ในกรณีน้ ี กิจการอื่นจะไม่ รวมส่ วนนั้ น ของผู้ ได้ รับการลงทุนเมื่อมีการประเมิ น
การควบคุมและไม่นาํ มาจัดทํางบการเงินรวม
การประเมินอย่างต่อเนือ่ ง
ข80 ผู้ลงทุนต้ องทบทวนว่าตนมีการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ หากข้ อเท็จจริงหรือสถานการณ์
บ่ ง ชี้ ว่ า มีก ารเปลี่ ย นแปลงในหนึ่ ง หรื อ มากกว่ า ขององค์ ป ระกอบสามข้ อ ของการควบคุ มตาม
ที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 7
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ข81 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการใช้ อาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนั้นต้ อง
นําไปสะท้ อนในการที่ผ้ ูลงทุนประเมินอํานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในสิทธิ
การตัดสินใจสามารถหมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องไม่ได้ มีการสั่งการผ่านทางสิทธิในการออก
เสียงอีกต่ อไป แต่ ข้อตกลงอื่น เช่ น สัญญาที่ทาํ ให้ อีกฝ่ ายหนึ่งหรือหลายฝ่ ายมีความสามารถใน
ปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ข82 เหตุการณ์หนึ่งสามารถทําให้ ผ้ ูลงทุนได้ รับหรือสูญเสียอํานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนแม้ ว่าผู้ลงทุน
จะไม่ได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์น้ัน เช่น ผู้ลงทุนสามารถได้ รับอํานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
เนื่องจากสิทธิในการตัดสินใจที่ถือโดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนอื่นซึ่งเดิมเคยป้ องกันผู้ลงทุนจาก
การควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนนั้นได้ ส้ นิ สุดลงแล้ ว
ข83 ผู้ลงทุนพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการเปิ ดรับหรือสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจาก
ความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน เช่น ผู้ลงทุนซึ่งมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนสามารถสูญเสีย
การควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ ได้ รับผลตอบแทนอย่ างที่เคยได้ รับ หรือเปิ ดรับใน
ภาระผูกพัน เนื่องจากผู้ลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 7.2 (เช่น หากสัญญาที่จะได้ รับ
ค่าธรรมเนียมตามผลงานถูกยกเลิก)
ข84 ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาในการประเมินว่ าตนกระทําเป็ นตัวแทน หรือตัวการมีการเปลี่ยนแปลงไป
หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงของความสัมพั นธ์โดยรวมระหว่ างผู้ลงทุนและกิจการอื่นอีกหลายฝ่ าย
สามารถหมายถึงผู้ลงทุนไม่ใช่ตัวแทนอีกต่อไป แม้ ว่าก่อนหน้ านี้จะเคยเป็ นตัวแทนก็ตาม และใน
ทํานองกลับกันเช่นกัน เช่น หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิทธิของผู้ลงทุน หรือของกิจการอื่นหลาย
ฝ่ าย ผู้ลงทุนต้ องทบทวนสถานะของตนว่าเป็ นตัวการหรือตัวแทน
ข85 การประเมินการควบคุมของผู้ ลงทุนเมื่อเริ่มแรก หรือสถานะการเป็ นตัวการหรื อตัวแทนจะไม่
เปลี่ยนแปลงเพียงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาด (เช่น การเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทน
ของผู้ได้ รับการลงทุนที่เกิดจากสภาพตลาด) นอกจากว่ าการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาดทําให้
องค์ประกอบหนึ่งข้ อหรือมากกว่านั้นจากสามข้ อของการควบคุมตามย่อหน้ าที่ 7 เปลี่ยนแปลงไป
หรือการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างตัวการและตัวแทน

ข้อกําหนดทางการบัญชี
ขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวม
ข86 งบการเงินรวม
ข86.1 การรวมรายการที่เหมือนกันของสินทรัพย์ หนี้สนิ ส่วนของเจ้ าของ รายได้ ค่าใช้ จ่าย และ
กระแสเงินสดของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
ข86.2 หักกลบ (ตัด) มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทใหญ่ ในบริษัทย่อยแต่ละราย และส่วนของ
เจ้ าของในบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่ถืออยู่ (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) อธิบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ค่าความนิยม)
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ข86.3 ตัดรายการสินทรัพย์ หนี้สนิ ส่วนของเจ้ าของ รายได้ ค่าใช้ จ่ายและกระแสเงินสด สําหรับ
รายการระหว่างกันในกลุ่มกิจการ (กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากรายการระหว่างกันที่รับรู้
ในสินทรัพย์ เช่น สินค้ าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ต้ องตัดรายการทั้งหมด)
ขาดทุ น ในรายการระหว่ า งกั น อาจบ่ ง ชี้ ถึ ง การด้ อ ยค่ า ที่ต้ อ งรั บ รู้ ในงบการเงิ น รวม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2557) เรื่ อง ภาษี เงิ นได้ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) นํามาใช้ กบั ผลแตกต่างชั่วคราว ซึ่งเกิดจากการตัดรายการกําไรหรือขาดทุน
สําหรับรายการระหว่างกัน)
นโยบายการบัญชีเดียวกัน
ข87 ถ้ าสมาชิกในกลุ่มกิจการใช้ นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างไปจากที่ใช้ ในงบการเงินรวมสําหรับรายการ
ที่เ หมื อ นกัน หรื อ เหตุ ก ารณ์ ใ นสถานการณ์ ท่ีค ล้ า ยคลึ ง กัน ในการจั ด ทํา งบการเงิ น รวมต้ อ งมี
การปรับปรุงให้ เหมาะสมในงบการเงินของสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบัญชี
ของกลุ่มกิจการ
การวัดมูลค่า
ข88 กิจการรวมรายได้ และค่าใช้ จ่ายของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมนับตั้งแต่วันที่มีการควบคุมบริษัท
ย่อยจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง รายได้ และค่าใช้ จ่ายของบริษัทย่ อยขึ้นอยู่กับจํานวนเงินของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ได้ มีการรับรู้ในงบการเงินรวมในวันที่ได้ มาซึ่งบริษัทย่อย เช่น ค่าเสื่อมราคา
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมหลังวันที่ได้ มาซึ่งบริษัทย่อยคิดจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ี
ได้ รับรู้ในงบการเงินรวมในวันที่ได้ มาซึ่งบริษัทย่อย
สิทธิในการการออกเสียงทีเ่ ป็ นไปได้
ข89 เมื่อมีสทิ ธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ หรือตราสารอนุพันธ์อ่นื ที่มีสทิ ธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้
สัดส่วนของกําไรขาดทุน และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของที่มีการปั นส่วนไปยังบริษัทใหญ่
และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในการจัดทํางบการเงินรวม กําหนดตามเกณฑ์ของส่วนได้ เสีย
ในความเป็ นเจ้ าของที่มีอยู่ และไม่สะท้ อนถึงความเป็ นไปได้ ในการใช้ สิทธิ หรือการแปลงสภาพ
ของสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ หรือตราสารอนุพันธ์อ่นื ยกเว้ นตามข้ อกําหนดย่อหน้ าที่ ข90
ข90 ในบางสถานการณ์ ในเชิงเนื้อหา ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของที่มีอยู่ของกิจการอันเป็ นผลของ
รายการซึ่งทําให้ ในปัจจุบันกิจการเข้ าถึงผลตอบแทนซึ่งสัมพันธ์กบั ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของ
ในสถานการณ์ดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินรวม สัดส่วนที่ปันส่วนให้ กบั บริษัทใหญ่และส่วนได้
เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ได้ กาํ หนดจากการใช้ สทิ ธิในที่สดุ ของสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ และ
ตราสารอนุพันธ์อ่นื ซึ่งทําให้ กจิ การเข้ าถึงผลตอบแทนในปัจจุบัน
ข91 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ไม่ นํามาใช้ กับส่ วนได้ เสียในบริ ษัทย่ อยที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม เมื่อเครื่ องมือซึ่งมีสิทธิใ น
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การออกเสียงที่เป็ นไปได้ น้ันในทางเนื้อหาทําให้ ในปัจจุบันกิจการเข้ าถึงผลตอบแทนซึ่งสัมพันธ์กบั
ส่ ว นได้ เ สีย ในความเป็ นเจ้ า ของในบริ ษั ท ย่ อ ย สิท ธิ ดั ง กล่ า วไม่ เ ข้ า ข้ อ กํา หนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีอ่นื ๆ
เครื่องมือซึ่งมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ในบริษัทย่ อยมีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการ
รายงานการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
วันทีใ่ นงบการเงิน
ข92 งบการเงินของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยที่ใช้ ในการจัดทํางบการเงินรวมต้ องใช้ วันที่ในงบการเงิน
วันเดียวกัน เมื่อวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทใหญ่ต่างจากบริษัทย่อย บริษัทย่อยจัดทํา
ข้ อมูลทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงินรวมตามวันที่ในงบการเงินของ
บริษัทใหญ่เพื่อให้ บริษัทใหญ่สามารถรวมข้ อมูลทางการเงินของบริษัทย่อย นอกจากว่าไม่สามารถ
ปฏิบัติได้
ข93 หากไม่สามารถจัดทําได้ ในทางปฏิบัติ บริษัทใหญ่ต้องรวมข้ อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยโดยใช้
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยล่ า สุด หลั ง จากปรั บ ปรุง ผลกระทบของรายการที่มี นั ย สํา คั ญ
หรือเหตุการณ์ท่มี ีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ในงบการเงินของบริษัทย่อยและวันที่ในงบการเงิน
รวม ในทุกกรณี วันที่ในงบการเงินของบริษัทย่อยและวันที่ในงบการเงินรวมต้ องไม่แตกต่างกันเกิน
สามเดื อน และรอบระยะเวลาการรายงานและความแตกต่ า งระหว่ า งวัน ที่ข องงบการเงิ น ต้ อ ง
เหมือนกันในทุกงวด
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม
ข94 กิจการต้ องปั นส่วนกําไรหรือขาดทุนและแต่ ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นให้ กับ
ผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษัทใหญ่ และส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุ ม กิจการต้ องปั นส่วนของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมให้ กบั ผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมแม้ ว่า
จะทําให้ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมติดลบ
ข95 หากบริษัทย่ อยมีห้ ุ นบุริมสิทธิชนิดสะสมที่จัดเป็ นส่วนของเจ้ าของ และถือโดยส่วนได้ เสียที่ไม่ มี
อํานาจควบคุม กิจการต้ องคํานวณส่วนแบ่งในกําไรหรือขาดทุนหลังจากปรับปรุงเงินปั นผลในหุ้น
บุริมสิทธิ ไม่ว่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลหรือไม่
การเปลีย่ นแปลงในสัดส่วนทีถ่ อื โดยส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม
ข96 เมื่ อ สัด ส่ ว นของเจ้ า ของที่ถือ โดยส่ ว นได้ เ สีย ที่ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม เปลี่ ย นแปลง กิจ การต้ อ งมี
การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้ เสียที่มีอาํ นาจควบคุมและส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เพื่อสะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้ เสียในบริษัทย่ อย กิจการต้ องรับรู้โดยตรงในส่วนของ
เจ้ า ของสํา หรั บ ส่ ว นต่ า งระหว่ า งส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แล้ วและ
มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับ และแสดงเป็ นส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
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การสูญเสียการควบคุม
ข97 บริ ษัทใหญ่ อาจสูญ เสียการควบคุ มในบริ ษั ทย่ อยจากสองข้ อตกลงหรื อมากกว่ า นั้น (รายการ)
อย่ า งไรก็ต าม บางสถานการณ์ บ่ ง ชี้ ว่ า ข้ อ ตกลงหลายรายการต้ อ งจั ด เป็ นรายการเดี ย วกั น
ในการกําหนดว่ าการบันทึกบัญชีข้อตกลงดังกล่ าวเป็ นรายการเดียวกันหรื อไม่ บริษัทใหญ่ ต้อง
พิจารณาเงื่อนไขและสถานการณ์ของข้ อตกลงทั้งหมดและผลกระทบทางเศรษฐกิจ บริษัทใหญ่ต้อง
พิ จารณาข้ อตกลงหลายรายการเป็ นรายการเดียวกัน หากตรงกับข้ อกําหนดข้ อใดข้ อหนึ่งหรื อ
มากกว่า ดังต่อไปนี้
ข97.1 รายการนั้นเกิดขึ้นพร้ อมกันหรือพิจารณาร่วมกัน
ข97.2 รายการมีลักษณะเป็ นรายการเดียวโดยมีการออกแบบเพื่อบรรลุผลทางพาณิชย์โดยรวม
ข97.3 ข้ อตกลงหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ ข้ นึ อยู่กบั การเกิดขึ้นของข้ อตกลงอื่นอย่างน้ อยหนึ่งรายการ
ข97.4 เมื่อพิจารณาข้ อตกลงเดียวเพียงอย่ างเดียวนั้นไม่ สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ แต่ จะมี
ความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจเมื่อพิจารณาหลายรายการรวมกัน เช่น การจําหน่ายหุ้น
ในราคาที่ต่าํ กว่าตลาดและมีการชดเชยจากราคาจําหน่ายในภายหลังซึ่งสูงกว่าตลาด
ข98 หากบริษัทใหญ่สญ
ู เสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ต้อง
ข98.1 ตัดรายการ
ข98.1.1 สินทรัพย์ (รวมค่าความนิยม) และหนี้สนิ ของบริษัทย่อยในมูลค่าตามบัญชี
ในวันที่สญ
ู เสียการควบคุม และ
ข98.1.2 มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่อยเดิม ในวันที่
สูญเสียการควบคุม (รวมองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เป็ น
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่อยเดิม)
ข98.2 รับรู้
ข98.2.1 มูลค่ ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับ (ถ้ ามี) จากรายการ เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ที าํ ให้ สญ
ู เสียการควบคุม
ข98.2.2 จํานวนที่มีการจัดสรรนั้น หากรายการ เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ท่ีทาํ ให้
สูญเสียการควบคุมเกี่ยวข้ องกับการกระจายหุ้นของบริษัทย่อยให้ กับเจ้ าของ
ในฐานะที่เป็ นเจ้ าของ และ
ข98.2.3 เงิ น ลงทุ น ที่เ หลื อ อยู่ ใ นบริ ษั ท ย่ อ ยเดิ ม ในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ในวั น ที่สูญ เสีย
การควบคุม
ข98.3 จัดประเภทใหม่สาํ หรับจํานวนเงินที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังกําไรหรือ
ขาดทุน หรือโอนโดยตรงไปที่กาํ ไรสะสมตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับอื่นๆ สําหรับส่วนของบริษัทย่อยตามเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข99
ข98.4 รับรู้ส่วนต่ างเป็ นกําไรหรื อขาดทุน ในกําไรหรื อขาดทุนส่วนที่เป็ นของส่วนของผู้ เป็ น
เจ้ าของของบริษัทใหญ่
ข99 หากบริษัทใหญ่สญ
ู เสียการควบคุมในบริษัทย่อย ทุกจํานวนเงินที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทย่ อยต้ องบันทึกบัญชีในลักษณะเดียวกันกับกรณีท่ีบริษัทใหญ่ จาํ หน่ าย
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สินทรัพย์หรือหนี้สนิ โดยตรง ดังนั้น กําไรหรือขาดทุนที่เคยรับรู้ไว้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้ อง
มีการจัดประเภทใหม่ไปยังกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจําหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สนิ บริษัทใหญ่ต้อง
จัดประเภทกําไรหรือขาดทุนจากส่วนของเจ้ าของไปยังกําไรหรือขาดทุน (เป็ นรายการปรับปรุงจาก
การจัดประเภทใหม่ ) เมื่อบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่ อย ในกรณีส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาใหม่ท่เี คยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและมีการโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรงเมื่อจําหน่าย
สินทรัพย์ บริษัทใหญ่ ต้องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไปยังกําไรสะสมโดยตรงเมื่อบริษัท
สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
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ภาคผนวก ค
วันถือปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวกนี้ เป็ นส่ว นหนึ ่ง ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ ่ง มี ค วามเที ย บเท่ า กับ ส่ ว นอื ่น ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

วันถือปฏิบตั ิ
ค1 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุ ญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือ
ปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วยและต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอื ่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า พร้ อมกัน
ค1ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ค2 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยการปรับย้ อนหลัง ตามที่
กําหนดไว้ ใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ยกเว้ นที่ระบุไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ ค2ก ถึง ค6
ค2ก โดยไม่ต้องคํานึงถึงข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ย่ นแปลงประมาณการทางบัญ ชีแ ละข้อ ผิ ด พลาด (เมื่อ มี การ
ประกาศใช้ ) เมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก ให้
กิจการนําเสนอเพียงข้ อมูลเชิงปริมาณที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
8 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สําหรับงวดปี ล่าสุดก่อนงวดปี แรกที่มีปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม(งวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก)
ทั้งนี้กิจการอาจเลือกนําเสนอข้ อมูลนี้สาํ หรับงวดบัญชีปัจจุ บันหรืองวดเปรียบเทียบก่อนหน้ าถ้ ามี
การแสดงเปรียบเทียบก็ได้ แต่ไม่ได้ เป็ นการบังคับ
ค2ข เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรกหมายถึง
วันที่เริ่มต้ นของรอบระยะเวลารายงานประจําปี ซึ่งมีการนํามามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
นี้มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
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ค3 ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก กิจการไม่ต้องทําการปรับปรุงการบัญชีในงวดก่อนสําหรับความ
เกี่ยวข้ องดังนี้
ค3.1 กิจการที่นํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
27
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และยังคงนํามาจัดทํา
งบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หรือ
ค3.2 กิจการที่ก่อนหน้ านั้นไม่มีการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และยังคงไม่ต้อง
นํามาจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ค4 หาก ณ วันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก ผู้ลงทุนสรุปว่าต้ อง
รวมกิจการซึ่งก่อนหน้ านั้นไม่ ได้ นาํ มารวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้ลงทุนต้ อง
ค4.1 หากผู้ได้ รับการลงทุนเป็ นธุรกิจ (ตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ให้ วัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนได้ เสียที่ไม่
มีอาํ นาจควบคุมที่ก่อนหน้ านี้ไม่ ได้ นาํ มารวมเปรียบเสมือนผู้ได้ รับการลงทุนได้ ถูกนํามา
รวมตั้งแต่แรก (และใช้ วิธกี ารซื้อกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ) นับตั้งแต่วันที่ผ้ ูลงทุนได้ ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
ตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงย้ อนหลัง
สําหรับงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรก หากวันที่ได้ มาซึ่งการควบคุมเกิดขึ้นก่อนวันที่
เริ่ มต้ นของงวดก่อนหน้ างวดที่นํามาใช้ ครั้งแรก ผู้ลงทุนต้ องรั บรู้การปรั บปรุงส่วนของ
เจ้ าของต้ นงวด ณ วันที่เริ่มต้ นของงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรกด้ วยผลต่างระหว่าง
ค4.1.1 จํานวนเงินของ สินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่รับรู้ และ
ค4.1.2 มูลค่ าตามบัญชีก่อนหน้ านี้ จากการมีความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนของ
ผู้ลงทุน
ค4.2 หากผู้ได้ รับการลงทุนไม่ใช่ธุรกิจ (ตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ) ให้ วัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนได้ เสียที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่ก่อนหน้ านี้ไม่ได้ นาํ มารวมเปรียบเสมือนผู้ได้ รับการลงทุนได้ ถูกนํามา
รวมมาตั้งแต่แรก (ใช้ วิธีการซื้อกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยไม่รับรู้ค่าความนิยมสําหรับผู้ได้ รับการลงทุน)
นับตั้งแต่วันที่ผ้ ูลงทุนได้ ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงย้ อนหลังสําหรับงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้ง
แรก หากวันที่ได้ มาซึ่งการควบคุมเกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มต้ นของงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้
ครั้งแรก ผู้ลงทุนต้ องรับรู้การปรับปรุงส่วนของเจ้ าของต้ นงวด ณ วันที่เริ่มต้ นของงวดก่อน
หน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรกด้ วยผลต่างระหว่าง
ค4.2.1 จํานวนเงินของสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่รับรู้ และ
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มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้ านี้จากการมีความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนของ
ผู้ลงทุน
ค4ก หากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของผู้ได้ รับการลงทุน
ตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ ค4.1 หรือ ค4.2 ไม่ สามารถกระทําในทางปฏิบัติ (ตามที่ระบุไว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 8 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี ย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ผู้ลงทุนต้ อง
ค4ก.1 หากผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น เป็ นธุ ร กิ จ ให้ ใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ณ วันที่ประหนึ่งเป็ นวันที่ซ้ ือกิจการ โดยต้ องเป็ น
ต้ นงวดของงวดแรกสุดที่การถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ ค4.1 สามารถนํามาปฏิบัติได้ ซึ่งอาจ
เป็ นงวดปัจจุบัน
ค4ก.2 หากผู้ ได้ รับการลงทุนไม่ ใช่ ธุรกิจ ให้ ใช้ วิธีการซื้อกิจการตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยไม่รับรู้ค่าความนิยมของ
ผู้ได้ รับการลงทุน ณ วันที่ประหนึ่งเป็ นวันที่ซ้ ือกิจการ วันที่ประหนึ่งเป็ นวันที่ซ้ ือกิจการต้ อง
เป็ นต้ นงวดของงวดแรกสุด ที่สามารถนํา ย่ อหน้ า ที่ ค4.2 มาปฏิบั ติ ไ ด้ ซึ่ งอาจเป็ นงวด
ปัจจุบัน
ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงย้ อนหลังสําหรับงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรก ยกเว้ นงวดแรกสุดที่
สามารถนํามาปฏิบัติใช้ ตามย่อหน้ านี้เป็ นงวดปัจจุบัน เมื่อวันที่ประหนึ่งเป็ นวันที่ซ้ ือกิจการเป็ นวันที่
ก่อนต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรก ผู้ลงทุนต้ องรับรู้การปรับปรุงส่วนของเจ้ าของ
กับต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรก สําหรับผลต่างระหว่าง
ค4ก.3 จํานวนเงินสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่รับรู้และ
ค4ก.4 มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้ านี้จากการมีความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนของผู้ลงทุน
หากงวดแรกสุดของการนําย่อหน้ านี้มาปฏิบัติใช้ เป็ นงวดปัจจุบัน การปรับปรุงส่วนของเจ้ าของต้ อง
รับรู้ ณ วันต้ นงวดปัจจุบัน
ค4ข เมื่อผู้ลงทุน นําย่ อหน้ าที่ ค4 ถึง ค4ก มาปฏิบัติใช้ และวันที่ได้ มาซึ่งการควบคุมตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ เป็ นวัน ที่หลั งวัน ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 3
มีผลบังคับใช้ การอ้ างอิงถึงมาตรฐานการรายงาน
(ปรับปรุง 2552) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ในย่อหน้ าที่ ค4 และ ค4ก ต้ องหมายถึงฉบับปรับปรุง
ปี 25521 ถ้ าการควบคุมเกิดขึ้นก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง
ค4.2.2

1

ในกรณีท่กี ารได้ มาซึ่งการควบคุมเป็ นวันที่หลังวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
เรื่ อง การรวมธุรกิจ มีผลบังคับใช้ ให้ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่ อง
การรวมธุรกิจ ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม เนื่องจากมีการปรับปรุงในส่วนที่
เกี่ยวกับการวัดมูลค่าองค์ประกอบอื่นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมโดยใช้ มูลค่ายุติธรรม การวัดมูลค่าหนี้สนิ หรือ
ตราสารทุนที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีผ้ ูซ้ ือออกแทนรายการของผู้ถูกซื้อ และการถือปฏิบัติในเรื่อง
การวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย
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2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ มีผลบังคับใช้ ผ้ ูลงทุนต้ องใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ หรือฉบับก่อนหน้ านั้น
ค4ค เมื่อผู้ลงทุนนําย่ อหน้ าที่ ค4 ถึง ค4ก มาปฏิบัติใช้ และวันที่ได้ มาซึ่งการควบคุมตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็ นวันที่หลังวันที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลบังคับใช้ ผู้ลงทุนต้ องนําข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติสาํ หรับทุกงวดที่มีการจัดทํางบการเงินรวมตาม
ข้ อกําหนดของย่อหน้ าที่ ค4 ถึง ค4ก ถ้ าวันที่ได้ มาซึ่งการควบคุมเป็ นวันก่อนที่มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลบังคับใช้
ผู้ลงทุนต้ องปฏิบัติดังนี้
ค4ค.1 ปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับทุกงวดย้ อนหลัง
ที่มีการนํากิจการไปจัดทํางบการเงินรวมตามข้ อกําหนดย่อหน้ าที่ ค4 ถึง ค4ก หรือ
ค4ค.2 ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 ฉบับเดิม สําหรับทุกงวดก่อนวันที่มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มีผลบังคับใช้ และหลังจากนั้นปฎิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้
ค5 หาก ณ วันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรก ผู้ลงทุนสรุปว่าไม่ต้อง
รวมผู้ได้ รับการลงทุนซึ่งเคยนํามาจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
27
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้ลงทุนต้ องวัดส่วนได้ เสียใน
ผู้ได้ รับการลงทุนด้ วยจํานวนเงินที่หากมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใน
วันที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน (แต่ไม่ได้ มาซึ่งการควบคุมตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้) หรือการสูญเสียการควบคุมในผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงย้ อนหลัง
ต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรก หากวันที่ผ้ ูลงทุนเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการ
ลงทุน (แต่ไม่ได้ มาซึ่งการควบคุมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้) หรือการสูญเสีย
การควบคุ มในผู้ ได้ รับการลงทุนเป็ นวัน ที่ก่อนต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นํามาใช้ ค รั้ งแรก
ผู้ลงทุนต้ องรับรู้การปรับปรุงส่วนได้ เสียต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรกสําหรั บ
ผลต่างระหว่าง
ค5.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่รับรู้ก่อนหน้ านี้
และ
ค5.2 ส่วนได้ เสียของผู้ลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุนที่มีการรับรู้
ค5ก หากการวัดส่วนได้ เสียในผู้ได้ รับการลงทุนตามย่อหน้ าที่ ค5 ไม่สามารถปฏิบัติได้ (ตามที่ระบุใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
ผู้ลงทุนต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ในงวดแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ตามย่อหน้ าที่ ค5 ซึ่งอาจจะเป็ น
งวดปัจจุบัน ผู้ลงทุนต้ องปรับย้ อนหลังงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรก ยกเว้ นวันต้ นงวดแรก
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สุดที่สามารถนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติได้ เป็ นงวดปั จจุ บัน หากวันที่
ผู้ลงทุนเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน (แต่ไม่ ได้ มาซึ่งการควบคุมตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้) หรือการสูญเสียการควบคุมในผู้ได้ รับการลงทุน เป็ นวันที่ก่อนต้ นงวดของงวดก่อน
หน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรก ผู้ลงทุนต้ องรับรู้การปรับปรุงในส่วนของเจ้ าของ ณ วันต้ นงวดของงวด
ก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรก สําหรับผลต่างระหว่าง
ค5ก.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่รับรู้ก่อนหน้ านี้
และ
ค5ก.2 ส่วนได้ เสียของผู้ลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุนที่มีการรับรู้
ค6 ย่อหน้ าที่ 23 25 ข94 และ ข96 ถึง ข99 เป็ นการแก้ ไขปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งได้ นาํ มารวมในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ยกเว้ นเมื่อกิจการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ ค
3 หรือต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ ค4 ถึง ค5ก กิจการต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดใน
ย่อหน้ าเหล่านั้นดังต่อไปนี้
ค6.1
กิจการต้ องไม่ ปรับปรุงย้ อนหลังการจัดสรรกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดก่อนที่จะนํา
การแก้ ไขปรับปรุงตามย่อหน้ าที่ ข94 มาใช้ ครั้งแรก
ค6.2 ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 23 และ ข96 สําหรับการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้ เสียในบริษัทย่อย
ภายหลังจากการได้ มาซึ่งการควบคุม จะไม่ นาํ มาปฏิบัติใช้ กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ก่อนที่กจิ การจะนําการแก้ ไขปรับปรุงเหล่านี้มาใช้ ครั้งแรก
ค6.3
กิจการต้ องไม่ปรับปรุงย้ อนหลังมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเดิมหาก
การสูญเสียการควบคุมเกิดขึ้นก่อนนําการแก้ ไขปรับปรุงในย่อหน้ าที่ 25 และ ย่อหน้ าที่ ข
97 ถึง ข99 มาใช้ ครั้งแรก นอกจากนี้ กิจการต้ องไม่คาํ นวณกําไรหรือขาดทุนใหม่จาก
การสูญเสียการควบคุมบริษัทย่อยที่เกิดก่อนการนําการแก้ ไขปรับปรุงในย่อหน้ าที่ 25 และ
ย่อหน้ าที่ ข97 ถึง ข99 มาใช้ ครั้งแรก
การอ้างอิง “งวดก่อนหน้างวดทีน่ าํ มาใช้ครั้งแรก”
ค6ก การอ้ างอิงถึงงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรกตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ ค4 ถึง ค5ก กิจการอาจ
นําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดก่อนหน้ าใดๆที่มีการนําเสนอ แต่ไม่เป็ นข้ อกําหนดให้ ต้อง
ปฏิบัติ หากกิจการนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบซึ่งปรับปรุงงวดก่อนหน้ าใดๆ การอ้ างอิงถึงงวดก่อน
หน้ า งวดที่นํามาใช้ ค รั้ งแรกตามย่ อหน้ า ที่ ค4 ถึง ค5ก ให้ หมายถึง “งวดเปรี ยบเทีย บที่มีก าร
ปรับปรุงใหม่ล่าสุดที่มีการนําเสนอ”
ค6ข หากกิจการนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบ ที่ยังมิได้ มีการปรับปรุงสําหรับงวดก่อนใดๆ ต้ องระบุให้
ชัดเจนว่าข้ อมูลยังมิได้ มีการปรับปรุง และระบุว่าข้ อมูลนั้นใช้ เกณฑ์ท่แี ตกต่างกัน และอธิบายเกณฑ์
เหล่านั้นด้ วย
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การอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมือ่ มีการ
ประกาศใช้)
ค7 ถ้ ากิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ แต่ ยังไม่ ได้ นาํ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาปฏิบัติใช้
การอ้ างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ให้ ห มายถึ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรับ รู แ้ ละการวัด มูล ค่ า
เครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
ค8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยกเลิกข้ อกําหนดเกี่ยวกับงบการเงินรวมตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ค9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่องที่ 2 งบการเงิน
รวม – บริษัทย่อยที่เป็ นกิจการเฉพาะกิจ
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