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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10  

เรือ่ง งบการเงินรวม 

บทน า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ก าหนดหลักการในการน าเสนอ 

และการจัดท างบการเงินรวม เมื่อกจิการมีการควบคุมกจิการหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงกจิการ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  

เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ น้ีได้ออกมาใช้แทน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงิน

รวม ได้ก าหนดหลักการเร่ืองการควบคุมและข้อก าหนดในการจัดท างบการเงินรวมไว้เป็นการเฉพาะ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ให้ค านิยามหลักการการควบคุม

เพ่ือน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดว่ากิจการใดจะถูกน ามารวมในงบการเงินรวม นอกจากน้ันยังได้มีการ

จัดท าข้อก าหนดทางการบัญชีในการจัดทางบการเงินรวม 

นิยามของหลักการควบคุมในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ก าหนดไว้โดยสรุปดังน้ี ผู้ลงทุน

ควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเม่ือมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน

และมีความสามารถท าให้มีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ซ่ึงหลักการ 

การควบคุมก าหนดไว้ 3 องค์ประกอบดังน้ี 

 การมีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

 การเปิดรับหรือมีสทิธใินผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุน และ 

 ความสามารถในการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทน

ของผู้ลงทุน 

ส่วนข้ันตอนในการจัดท างบการเงินรวมไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงไปจากหลักการจัดท างบการเงินรวม

ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ค านยิาม ค าศพัท ์และค าอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคญั 

งบการเงินรวม เป็นงบการเงินของกลุ่มกิจการที่น าเสนอสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ 

ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเสมือนว่าเป็นงบการเงินของหน่วยงานทาง

เศรษฐกจิหน่วยงานเดียว 

การพิจารณาว่ากิจการใดถูกน ามารวมในงบการเงินรวมจะต้องเป็นไปตามหลักการการควบคุม โดย   

ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้
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ได้รับการลงทุนและมีความสามารถท าให้มีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

ดังน้ันหลักการการควบคุมก าหนดไว้ 3 องค์ประกอบดังน้ี  

1. การมีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

2. การเปิดรับหรือมีสทิธใินผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุน และ  

3. ความสามารถในการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนท าให้เกิดผลกระทบต่อจ า นวนเงิน

ผลตอบแทนของผู้ลงทุน 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจดัท างบการเงินรวมและขอ้ยกเวน้ 

กิจการที่เป็นบริษัทใหญ่จะต้องน าเสนองบการเงินรวม ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ี อย่างไรกต็าม กจิการที่เป็นบริษัทใหญ่ไม่จ าเป็นต้องน าเสนองบการเงินรวมในกรณีที่เข้าเง่ือนไข

ทุกข้อต่อไปนี้  

1. บริษัทใหญ่มีฐานะเป็นบริษัทย่อยซ่ึงถูกกิจการอื่นควบคุมอยู่ทั้งหมด หรือบางส่วน โดยที่ผู้ถือหุ้น

อื่นของกิจการ รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบและไม่คัดค้านในการที่บริษัทใหญ่

จะไม่น าเสนองบการเงินรวม  

2. ตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของบริษัทใหญ่ไม่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ไม่ว่าจะเป็นตลาด

หลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศหรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดใน

ท้องถิ่นและในภมูิภาค) 

3. บริษัทใหญ่ไม่ได้น าส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการน าส่งงบการเงินของบริษัทให้แก่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการออกขาย

หลักทรัพย์ใดๆในตลาดสาธารณะ และ 

4. บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ในล าดับระหว่างกลางได้จัดท างบการเงินรวมเผยแพร่

เพ่ือประโยชน์ของสาธารณชนซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว 

อ านาจ 

ความสามารถในการใช้อ านาจ 

ที่ส่งผลต่อผลตอบแทน 
ผลตอบแทน 

ผนัแปร 
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นอกจากน้ีโครงการผลประโยชน์หลังจากการจ้างงาน หรือ โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ที่เป็นไป

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน และบริษัทใหญ่ซ่ึงเป็นกิจการที่ด าเนิน

ธุรกจิด้านการลงทุน ที่วัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน กไ็ด้รับยกเว้น

ไม่ต้องจัดท างบการเงินรวมด้วยเช่นกนั 

การประเมินการควบคุม 

การพิจารณาว่าบริษัทใดมีฐานะเป็นบริษัทย่อย ต้องพิจารณาว่าบริษัทผู้ลงทุนควบคุมบริษัทผู้ได้รับการ

ลงทุนหรือไม่ การพิจารณาอ านาจการควบคุมน้ันพิจารณาจากเงื่อนไข 3 ข้อดังน้ี 

 ผู้ลงทุนมีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

 ผู้ลงทุนมีสทิธใินผลตอบแทนผันแปรจากการลงทุนในกจิการที่ได้รับการลงทุน และ 

 ผู้ลงทุนมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวน

ผลตอบแทนของผู้ลงทุน 

 

1. การประเมินอ านาจของผูล้งทุน 

ผู้ลงทุนมีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเม่ือสิทธิที่มีอยู่ของผู้ลงทุนท าให้มีความสามารถในปัจจุบัน

ในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมี

การควบคุม 

ความสามารถใชอ้ านาจใหม้ีผลกระทบต่อผลตอบแทน 

 ผลกระทบ หรือ สิทธิในผลตอบแทนท่ีผนัแปร 

อ านาจ 

กจิกรรมที่มีความเกี่ยวข้องคืออะไร (กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง) 

มีการตัดสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมน้ันอย่างไร ? 

สทิธขิองกจิการที่ท  าให้เกดิความสามารถโดยตรงกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินว่าเป็น ตัวการ / ตัวแทน 
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นัยส าคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน แม้ว่าสิทธิน้ันยังมิได้มีการใช้กต็าม และเป็นสิทธิที่

มิใช่สทิธเิพ่ือการคุ้มครองกล่าวคือไม่ใช่มีสิทธิเพียงป้องกันผู้อื่นจากการมีอ านาจเหนือผู้ได้รับการ

ลงทุนได้เทา่นั้น 

สทิธจิะมีความส าคัญหรือไม่ควรพิจารณาข้อเทจ็จริงทั้งหมด ตัวอย่างเช่น  

 อุปสรรคที่ป้องกนัผู้ถือหุ้นรายหน่ึงจากการใช้สทิธิ เช่นข้อสญัญาและเง่ือนไขที่จะท าให้ไม่ได้ใช้

สิทธิ กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในกรณีที่เป็นนักลงทุน

ต่างชาติที่ถูกห้ามไม่ให้ใช้สทิธ ิ

 อ านาจที่มาจากสทิธใินการออกเสยีงส่วนใหญ่ 

 ผู้ลงทุนที่ถือสิทธิมากกว่ากึ่งหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุนในกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง 

 ผู้ลงทุนมีสทิธอิอกเสยีงส่วนใหญ่ในการแต่งต้ังสมาชิกส่วนใหญ่ของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล

กจิการซ่ึงสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง  

 ข้อตกลงตามสญัญาระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ที่มีสิทธิออกเสียงอื่น เป็นข้อตกลงตามสัญญาที่ท  าให้

ผู้ลงทุนแน่ใจว่าตนสามารถสั่งการผู้ออกเสียงรายอื่นในวิธีการออกเสียงเพ่ือท าให้ผู้ลงทุน

ตัดสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

 สิทธิที่เกิดจากข้อตกลงตามสัญญาอื่น เช่น สิทธิในข้อตกลงตามสัญญาประกอบกับสิทธิในการ

ออกเสยีงที่ท  าให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกระบวนการผลิต กิจกรรมการ

ด าเนินงานอื่น หรือการจัดหาเงินที่มีผลกระทบส าคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน 

 แม้ว่าผู้ลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงน้อยกว่าเสียงส่วนใหญ่ แต่มีสิทธิเพียงพอที่ท  าให้มี

อ านาจในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพียงฝ่ายเดียว โดยต้องพิจารณาถึง  สิทธิในการออก

เสยีงของผู้ลงทุน เมื่อเทยีบกบัขนาดและการกระจายการถือของผู้ลงทุนอื่น ดังน้ี 

o สิทธิในการออกเสียงย่ิงมากเท่าไหร่ ย่ิงท าให้ผู้ลงทุนที่ถือสิทธิมีความสามารถในปัจจุบัน

ในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องมากข้ึน 

o สทิธใินการออกเสียงของผู้ลงทุนย่ิงมากเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ลงทุนอื่น ย่ิงท าให้ผู้ลงทุนที่

ถือสทิธทิี่มีอยู่มีความสามารถในปัจจุบันในการก าหนดกจิกรรมที่เกี่ยวข้องมากข้ึน 

o ผู้ลงทุนรายอื่นย่ิงมีจ านวนมากที่ต้องร่วมกันในการที่จะชนะคะแนนผู้ลงทุน ย่ิงท าให้      

ผู้ลงทุนที่ถือสทิธมีิความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องมากข้ึน  

 ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์เพ่ิมเติมบ่งช้ีว่าผู้ลงทุนมีหรือไม่มีความสามารถในปัจจุบันในการ 

สั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่ต้องมีการตัดสินใจ รวมถึงรูปแบบในการออกเสียงจาก

การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังก่อน เช่น ผู้ถือหุ้นอื่นมีลักษณะการออกเสียงแบบเชิงรุก (active) 

หรือตั้งรับ (passive)  
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 สทิธใินการออกเสยีงของผู้ลงทุนรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ คือ สิทธิในการได้มา

ซ่ึงสิทธิในการออกเสียงในผู้ได้รับการลงทุน  เช่น สิทธิที่เกิดจากตราสารที่แปลงสภาพ หรือ

สิทธิในการเลือก รวมไปถึงสัญญาล่วงหน้า สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้เหล่าน้ันจะน ามา

พิจารณากต่็อเมื่อสทิธน้ัินมีความส าคัญ (ผู้ถือสามารถใช้สทิธน้ัินได้ในทางปฏบัิติ) 

2. การเปิดรบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน 

ผลตอบแทนผันแปร หมายถึงผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเข้าไปมีอ านาจในการควบคุม

กจิกรรมที่เกี่ยวข้องโดยมีโอกาสที่จะผันแปรตามผลการด าเนินงานของผู้ได้รับการลงทุน ซ่ึงเป็นได้

ทั้งก าไรหรือขาดทุน ตัวอย่างของผลตอบแทนผันแปร เช่น เงินปันผล ดอกเบ้ีย ค่าตอบแทนใน

การจัดการสินทรัพย์หรือหน้ีสินของผู้ได้รับการลงทุน ค่าธรรมเนียม ผลประโยชน์ทางด้านภาษี 

สภาพคล่องในอนาคต สิทธิในการใช้สินทรัพย์ การลดต้นทุน การจัดหาสินค้าหายาก การเข้าถึง

ความรู้ การเพ่ิมมูลค่าของสนิทรัพย์ของผู้ลงทุน เป็นต้น 

ซ่ึงในการพิจารณาอ านาจในการควบคุมต้องพิจารณาควบคู่ไปกบัปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้  

 วัตถุประสงค์และการออกแบบกจิการที่ได้รับการลงทุน  

 กจิกรรมที่เกี่ยวข้องคืออะไร และมีการตัดสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมน้ันอย่างไร  

 สทิธขิองผู้ลงทุนท าให้มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องหรือไม่  

 ผู้ลงทุนเปิดรับหรือมีสทิธใินผลตอบแทนผันแปรจากผู้ได้รับการลงทุน  

 ผู้ลงทุนสามารถใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน

ผลตอบแทนของผู้ลงทุน 

3. ความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน

ผลตอบแทนของผูล้งทุน 

ในการพิจารณาความเช่ือมโยงระหว่างอ านาจและผลตอบแทน ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุน

เมื่อผู้ลงทุนไม่เพียงมีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน และเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร

จากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน แต่ยังสามารถใช้อ านาจในการท าให้เกิดผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนน้ัน ดังน้ันผู้ลงทุนที่มีสิทธิใน

การตัดสนิใจ ต้องพิจารณาด้วยว่า ผู้ลงทุนน้ันเป็นตัวการหรือตัวแทน ผู้ลงทุนที่เป็นตัวแทนจะถือ

ได้ว่าไม่เป็นผู้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหากใช้สทิธใินการตัดสนิใจตามที่ได้รับมอบหมาย  

ผู้ลงทุนซ่ึงมีสิทธิในการตัดสินใจ ต้องพิจารณาความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างตนและผู้ได้รับการ

ลงทุน และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน ในการก าหนดว่าตนเป็นตัวแทนหรือไม่ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ให้พิจารณาปัจจัยทั้งหมดเหล่าน้ี โดยอาจให้น าหนักที่แตกต่างกันในแต่ละ

ปัจจัยในการพิจารณา ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง 
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1. ขอบเขตของอ านาจในการตัดสินใจเหนือผู้ได้รับการลงทุน เช่น ถ้าผู้ตัดสินใจมีความ

เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญในการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน (รวมถึงการก าหนดขอบเขต

ของอ านาจในการตัดสนิใจ) ความเกี่ยวข้องดังกล่าวอาจช้ีให้เหน็ว่า ผู้ตัดสนิใจมีโอกาสและ

แรงจูงใจให้ได้มาซ่ึงสทิธทิี่ส่งผลท าให้มีความสามารถในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2. สทิธทิี่กจิการอื่นถือครอง เช่น ผู้ตัดสนิใจต้องได้รับความเหน็ชอบจากกิจการอื่นที่มีจ านวน

น้อยในการด าเนินการ โดยทั่วไปแล้วผู้ตัดสนิใจดังกล่าวน้ันคือตัวแทน 

3. ค่าตอบแทนที่มีสิทธิได้รับตามสัญญาผลตอบแทน ย่ิงจ านวนของค่าตอบแทนและความ 

ผันแปรที่เกี่ยวข้องของผู้ตัดสินใจมีมาก เม่ือเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่คาดไว้จาก

กจิกรรมของผู้ได้รับการลงทุน ย่ิงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ตัดสนิใจนั้นคือตัวการ 

4. การเปิดรับของผู้ตัดสินใจต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้เสียอื่นๆ  ที่ถือใน  

ผู้ได้รับการลงทุน ย่ิงขนาดของส่วนได้เสียทางเศรษฐกิจ และผลตอบแทนผันแปรที่

เกี่ยวข้องย่ิงมากเท่าไร เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนและส่วนได้เสียอื่นรวมกัน ย่ิงเป็นไป

ได้ว่าผู้ตัดสนิใจนั้นคือตัวการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กจิกรรมที่ส  าคญัของกจิการที่ถูก

ลงทุนที่มผีลต่อผลตอบแทนผนั

แปร 

กจิกรรมหลักในการด าเนนิงาน 

กจิกรรมในการหาแหล่งเงนิทุน 

นโยบายในการจัดหาเงิน การ

วิจัยพัฒนา 

การแต่งตั้งผู้บริหาร การ

ก าหนดค่าตอบแทน การถอด

ถอนผู้บริหาร หรือ คู่ค้าที่

ส  าคญัของกจิการ 

การบริหารเงินลงทุนของ

กจิการ 

 

เข้าใจในวัตถุประสงค์และการออกแบบเงินลงทุน 
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อ านาจ 

สทิธใินการออกเสยีง  

สทิธใินการแต่งตั้งและ      

ถอดถอนผู้บริหาร 

อ านาจในการสั่งการและ

กระจายอ านาจ 

ความสามารถในการสัง่การ 

กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง–  สทิธทิี่มี

ความส าคญั (Substantive 

right) 

ไม่พิจารณาสทิธใินการป้องกนั 

(Protective right) 

 

 

 

ผลตอบแทน 

การใช้อ านาจผ่านกจิกรรมที่

เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ผลตอบแทน 

เงนิปันผลการปันส่วน

ผลตอบแทน 

การเพ่ิมขึ้นของทุน 

ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม 

ส่วนได้เสยีส่วนที่เหลือ 

ผลผลิตปันส่วน 

การลดต้นทุน  

องคค์วามรู้  

ผลประโยชน์ทางภาษ ี
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หลกัเกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 

บริษัทใหญ่ต้องจัดท างบการเงินรวมโดยใช้นโยบายการบัญชีเหมือนกันส าหรับรายการที่เหมือนกัน

หรือสถานการณ์คล้ายคลึงกัน ถ้าสมาชิกในกลุ่มกิจการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างออกไป ต้องมีการ

ปรับปรุงให้เหมาะสมเม่ือจัดท างบการเงินรวมเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการบัญชีของกลุ่มกจิการ 

การจัดท างบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ต้องเร่ิมต้ังแต่วันที่บริษัทใหญ่ได้ควบคุมบริษัทย่อย และ

สิ้นสดุเม่ือบริษัทใหญ่สญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อย โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้  

1. รวมรายการที่เหมือนกันของสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด

ของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย  

2. หักกลบ (ตัด) มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยแต่ละราย และส่วนของเจ้าของใน

บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่ถืออยู่ ซ่ึงอาจมีค่าความนิยมเกดิขึ้น 

3. ตัดรายการสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสด ส าหรับรายการ

ระหว่างกันในกลุ่มกิจการ (ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากรายการระหว่างกันที่รับรู้ในสินทรัพย์ เช่น 

สนิค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ต้องตัดรายการทั้งหมด) ขาดทุนในรายการระหว่าง

กนัอาจบ่งช้ีถึงการด้อยค่าที่ต้องรับรู้ในงบการเงินรวม 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

กิจการต้องปันส่วนก าไรหรือขาดทุนและแต่ละองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นให้กับผู้เป็น

เจ้าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม กจิการต้องปันส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมให้กบัผู้

เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม แม้ว่าจะท าให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมติดลบ 

กรณีมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้หรือตราสารอนุพันธ์อื่นที่มีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ การ

ก าหนดสดัส่วนของก าไรขาดทุน และการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่มีการปันส่วนไปยังบริษัทใหญ่และส่วน

ได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในงบการเงินรวมน้ัน ให้ก าหนดตามส่วนได้เสียของความเป็นเจ้าของที่มีอยู่ โดยไม่

สะท้อนถึงความเป็นไปได้ในการใช้สิทธ ิหรือการแปลงสภาพของสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ หรืออนุพันธอ์ื่น 

การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยที่มิได้เป็นผลจากการที่บริษัทใหญ่สูญเสียการ

ควบคุมบริษัทย่อย ถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ โดยส่วนต่างระหว่างส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มีการ

ปรับปรุงแล้วกบัมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับ จะแสดงเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

วิธีปฏิบติัเมือ่สูญเสียอ านาจการควบคุม 

เมื่อบริษัทใหญ่สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย ในวันที่สูญเสียการควบคุม บริษัทใหญ่ต้อง

ด าเนินการดังน้ี 
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1. ตัดรายการสนิทรัพย์ (รวมค่าความนิยม) และหน้ีสินของบริษัทย่อยในมูลค่าตามบัญชี และมูลค่า

ตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยเดิม (รวมองค์ประกอบของก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นที่เป็นส่วนของบริษัทย่อย) 

2. รับรู้รายการดังน้ี 

o มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากรายการ  

o จ านวนที่มีการกระจายน้ัน หากรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ท  าให้สูญเสียการควบคุม

เกี่ยวข้องกบัการกระจายหุ้นของบริษัทย่อยให้กบัเจ้าของ และ 

o เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในบริษัทย่อยเดิมในมูลค่ายุติธรรม  

o จัดประเภทใหม่ส าหรับจ านวนที่เคยรับรู้ในก าไรเบด็เสร็จอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยไปยัง

ก าไรขาดทุน  หรือโอนโดยตรงไปที่ก  าไรสะสม ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง 

o รับรู้ส่วนต่างเป็นก าไรหรือขาดทุน ในก าไรขาดทุนส่วนของบริษัทใหญ่ 

กิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน (Investment Entities) 

ค านิยามของกจิการที่เป็นกจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านลงทุน หมายถึง 

1. ได้รับเงินทุนจากผู้ลงทุนหน่ึงรายหรือมากกว่าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านการบริหาร

เงินลงทุนแก่ผู้ลงทุนเหล่านั้น  

2. ให้ค ามั่นกบัผู้ลงทุนว่าวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจของกิจการคือการน าเงินทุนไปลงทุนเพ่ือให้ได้มา

เฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพ่ิมมูลค่าเงินทุน รายได้จากการลงทุน หรือทั้งสองกรณี และ  

3. วัดและประเมินผลการด าเนินงานจากเงินลงทุนเกอืบจะทั้งหมดด้วยเกณฑมู์ลค่ายุติธรรม 

โดยทั่วไปกจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุน จะมีลักษณะปกติดังน้ี 

1. กจิการมีเงินลงทุนมากกว่าหน่ึงแห่ง 

2. กจิการมีผู้ลงทุนมากกว่าหน่ึงราย 

3. กจิการมีผู้ลงทุนที่มิใช่บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนักบักจิการ 

4. กจิการมีส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของในรูปแบบของส่วนของเจ้าของ หรือส่วนได้เสยีที่คล้ายคลึง 

ลักษณะข้างต้นเป็นเพียงข้อบ่งช้ีของการพิจารณาว่ากิจการเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน

หรือไม่ ซ่ึงบางกิจการอาจมีลักษณะบางข้อไม่ครบถ้วน กไ็ม่ได้หมายความว่ากิจการน้ันจะไม่เป็นกิจการที่

ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน แต่กิจการจะต้องใช้ดุลยพินิจเพ่ิมเติมในการพิจารณาว่ากิจการยังคงเป็นกิจการที่

ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุนหรือไม่ 
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ตารางด้านล่างอธิบายถึงแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะปกติของกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้าน

การลงทุน 

ลกัษณะปกติ ขอ้พจิารณา 

กิ จ ก า ร มี เ งิ น ล ง ทุ น

มากกว่าหนึ่งแห่ง 

ในหลายกรณี กจิการอาจถือครองเงินลงทุนเพียงหนึ่งแห่ง อย่างไรกต็าม การถือครองเงิน

ลงทุนเพียงหนึ่งแห่งไม่จ าเป็นที่จะท าให้กจิการใดกจิการหนึ่งไม่เป็นไปตามค านิยามของกจิการ

ที่ด าเนินธรุกจิด้านการลงทุน ตวัอย่างเช่น กจิการที่ด าเนินธรุกจิด้านการลงทุนอาจถอืครองเงิน

ลงทุนเพียงหนึ่งแห่ง เมื่อกจิการ  

 อยู่ในช่วงเริ่มต้นด าเนินธุรกจิ และยังไม่ได้ระบุเงินลงทุนที่เหมาะสม จึงยังไม่ได้ปฏบิัติ

ตามแผนการลงทุนของกจิการเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนที่หลากหลาย  

 ยังไม่ได้ลงทุนในเงินลงทุนอื่น เพ่ือทดแทนเงินลงทุนที่ได้จ าหน่ายออกไป  

 ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือรวบรวมเงินทุนของผู้ลงทุน เพ่ือไปลงทุนในเงินลงทุนเพียงหนึ่ง

แห่ง ในกรณีที่ผู้ลงทุนแต่ละรายไม่สามารถได้มาซึ่งเงินลงทุนแห่งนั้น (เช่น เมื่อจ านวน

เงินลงทุนขั้นต ่าที่ก  าหนดสงูเกนิไปส าหรับผู้ลงทุนแต่ละรายจะลงทุนได้) หรือ  

 อยู่ในกระบวนการเลิกกจิการ 

กิจการมีผู้ลงทุนมากกว่า

หนึ่งราย 

กจิการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนอาจจัดตั้งโดยผู้ลงทุนรายหนึ่งหรือจัดตั้งเพ่ือผู้ลงทุนราย

หนึ่งที่เป็นตัวแทนหรือที่สนับสนุนส่วนได้เสียของกลุ่มผู้ลงทุนขนาดใหญ่ (เช่น กองทุน

บ าเหนจ็บ านาญ กองทุนการลงทุนภาครัฐ หรือ กองทรัสตข์องครอบครัว) นอกจากนี้ ในหลาย

กรณ ีกจิการอาจมผีู้ลงทุนเพียงหนึ่งรายเป็นการชั่วคราว ตวัอย่างเช่น  

 อยู่ในช่วงระยะเวลาออกเสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรก ซึ่งยังไม่สิ้นสดุลง และกจิการอยู่ใน

ระหว่างด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือระบุผู้ลงทุนที่เหมาะสม 

 ยังไม่สามารถระบุผู้ลงทุนที่เหมาะสมเพ่ือมาแทนส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ได้รับ

การไถ่ถอนไป หรือ  

 อยู่ในกระบวนการเลิกกจิการ 

กิจการมี ผู้ลง ทุนที่ มิ ใ ช่

บุ ค ค ล ห รื อ กิ จ ก า ร ที่

เกี่ยวข้องกนักบักจิการ 

 

กจิการอาจถอืเป็นกจิการที่ด าเนินธรุกจิด้านการลงทุนแม้ว่าผู้ลงทุนของกจิการมคีวามเกี่ยวข้อง

กนักบักจิการ ตัวอย่างเช่น กจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุนอาจจัดตั้งกองทุนคู่ขนานแยก

ต่างหากส าหรับพนักงานของกจิการกลุ่มหนึ่ง (เช่น ผู้บริหารส าคัญ) หรือ ส าหรับผู้ลงทุนที่มี

ความเกี่ยวข้องกนัอื่น ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีการลงทุนเหมือนกบัการลงทุนของกองทุนเพ่ือการ

ลงทุนหลักของกจิการ กองทุนคู่ขนานนี้อาจถอืเป็นกจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุนแม้ว่าผู้

ลงทุนทั้งหมดจะมคีวามเกี่ยวข้องกนั 

กิจการมีส่วนได้เสียใน

คว าม เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง ใ น

กจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุนโดยปกติมักเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็น

ข้อก าหนด ส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของในกจิการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนโดยปกติมี
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ลกัษณะปกติ ขอ้พจิารณา 

รู ป แบบขอ ง ส่ ว น ขอ ง

เจ้าของ หรือส่วนได้เสยีที่

คล้ายคลึง 

รปูแบบเป็นส่วนของเจ้าของหรือส่วนได้เสยีที่คล้ายคลึง (เช่น ส่วนได้เสยีของหุ้นส่วน) ซึ่งจะมี

การแบ่งสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนให้ตามสัดส่วนของส่วนได้เสีย 

อย่างไรกต็าม การมลี าดบัชั้นของผู้ลงทุนที่แตกต่างกนั โดยบางรายอาจมีสทิธเิพียงในเงินลงทุน

เฉพาะรายการ หรือกลุ่มของเงินลงทุน หรือบางรายอาจมสี่วนแบ่งในสนิทรัพย์สทุธใินสดัส่วน ที่

แตกต่างกนั มไิด้ท าให้กจิการถูกตดัสทิธจิากการเป็นกจิการที่ด าเนินธรุกจิด้านการลงทุน 

 กจิการที่เป็นกจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุน ต้องไม่จัดท างบการเงินรวมหรือต้องไม่ถือปฏบัิติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ เมื่อกิจการได้มาซ่ึงการควบคุมในบริษัทย่อย 

แต่ต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

อย่างไรกต็าม หากกจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุนมีบริษัทย่อยซ่ึงบริษัทย่อยน้ันไม่ได้เป็นกิจการที่

ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน และมีวัตถุประสงค์หลักและกิจกรรมหลักในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

การลงทุน (เช่น บริการให้ค าแนะน าในการลงทุน การบริหารเงินลงทุน บริการสนับสนุนและจัดการการลงทุน) 

ของกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องรวมบริษัทย่อยดังกล่าวในการจัดท างบการเงินรวมตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี และถือปฏบัิติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ส าหรับการได้มาซ่ึงบริษัทย่อยดังกล่าว แต่หากบริษัทย่อยซ่ึง

ให้บริการหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการลงทุน โดยบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการ

ลงทุนด้วย บริษัทใหญ่ที่เป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องวัดมูลค่าบริษัทย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  

การบญัชีส าหรบัการเปลีย่นแปลงสถานะของกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 

กรณีกิจการกลายเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 

เม่ือกิจการกลายเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องหยุดรวมบริษัทย่อยในการจัดท า

งบการเงินรวม ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะ ยกเว้นบริษัทย่อยที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการที่

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการลงทุนของกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนยังคงต้องรวมในการจัดท างบการเงิน

รวมต่อไป กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องหยุดน าบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวม 

ประหน่ึงว่ากจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุนได้สญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อยเหล่าน้ัน ณ วันดังกล่าว  

กรณีกิจการส้ินสุดการเป็นกิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 

เม่ือกจิการสิ้นสดุการเป็นกจิการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ มาถือปฏบัิติกับบริษัทย่อยที่เคยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุน ณ วันที่ที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะต้องถือเสมือนเป็นวันที่ซ้ือ มูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย ณ 
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วันเสมือนวันที่ซ้ือต้องถือเป็นเสมือนสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกิจเม่ือมีการวัดค่าความนิยมหรือก าไร

จากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่เกิดข้ึนจากการเสมือนซ้ือธุรกิจ บริษัทย่อยทั้งหมดต้องน ามารวมใน

การจัดท างบการเงินรวมต้ังแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะ 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

กรณีทีต่อ้งน ากิจการมาจดัท างบการเงินรวมเพิม่เติม 

หาก ณ วันที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้ปฏบัิติเป็นคร้ังแรก ผู้ลงทุนสรุปว่าต้อง

รวมกจิการซ่ึงก่อนหน้านั้นไม่ได้น ามารวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) ผู้ลงทุน (หรือ

บริษัทใหญ่) ต้องปฏบัิติตามเง่ือนไขดังน้ี 

1. หากผู้ได้รับการลงทุนเป็นธุรกิจ (ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เร่ือง 

การรวมธุรกิจ) ผู้ลงทุนต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่อ านาจควบคุมที่ก่อน

หน้าน้ีไม่ได้น ามารวมเปรียบเสมือนผู้ได้รับการลงทุน (บริษัทย่อย) ได้ถูกน ามารวมตั้งแต่แรก ผู้

ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังส าหรับงวดก่อนหน้างวดที่น ามาใช้คร้ังแรก (และใช้วิธีการซ้ือกิจการ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 และรับรู้ค่าความนิยม) หากวันที่ได้มาซ่ึงการ

ควบคุมเกดิข้ึนก่อนวันที่เร่ิมต้นของงวดก่อนหน้างวดที่น ามาใช้คร้ังแรก ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงส่วน

ของเจ้าของต้นงวด ณ วันที่เร่ิมต้นของงวดก่อนหน้างวดที่น ามาใช้คร้ังแรกด้วยผลต่างระหว่าง

จ านวนเงินของ สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่รับรู้ และ มูลค่าตามบัญชี

ก่อนหน้าน้ีจากการมีความเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุน (บริษัทย่อย) 

2. หากผู้ได้รับการลงทุนไม่ใช่ธุรกจิ (ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เร่ือง 

การรวมธุรกิจ) ผู้ลงทุนต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่อ านาจควบคุมที่ก่อน

หน้าน้ีไม่ได้น ามารวมเปรียบเสมือนผู้ได้รับการลงทุน (บริษัทย่อย) ได้ถูกน ามารวมตั้งแต่แรก 

(ใช้วิธีการซ้ือกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 โดยไม่รับรู้ค่าความนิยม

ส าหรับผู้ได้รับการลงทุน) ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังส าหรับงวดก่อนหน้างวดที่น ามาใช้คร้ัง

แรก หากวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมเกดิข้ึนก่อนวันที่เร่ิมต้นของงวดก่อนหน้างวดที่น ามาใช้คร้ังแรก 

ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงส่วนของเจ้าของต้นงวด ณ วันที่เร่ิมต้นของงวดก่อนหน้างวดที่น ามาใช้คร้ัง

แรกด้วยผลต่างระหว่างจ านวนเงินของ สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่

รับรู้ และ มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าน้ีจากการมีความเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุน 

อย่างไรกต็ามหากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของผู้ได้รับ

การลงทุนไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ ผู้ลงทุนต้องปฏบัิติดังน้ี 

1. หากผู้ได้รับการลงทุนเป็นธุรกจิ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ณ วันที่ประหน่ึง

เป็นวันซ้ือกจิการ โดยต้องเป็นต้นงวดของงวดแรกสุดที่สามารถน าวิธีการวัดมูลค่ามาปฏบัิติได้ ซ่ึง

อาจเป็นงวดปัจจุบัน 
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2. หากผู้ได้รับการลงทุนไม่ใช่ธุรกิจ ให้ใช้วิธีซ้ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 โดย

ไม่รับรู้ค่าความนิยมของผู้ได้รับการลงทุน ณ วันที่ประหน่ึงเป็นวันซ้ือกิจการ โดยต้องเป็นต้นงวด

ของงวดแรกสดุที่สามารถน าวิธกีารวัดมูลค่ามาปฏบัิติได้ ซ่ึงอาจเป็นงวดปัจจุบัน 

ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังส าหรับงวดก่อนหน้างวดที่น ามาใช้คร้ังแรก ยกเว้นงวดแรกสุดที่สามารถ

น ามาปฏิบัติใช้ข้อก าหนดข้างต้นเป็นงวดปัจจุบัน เม่ือวันที่ประหน่ึงเป็นวันซ้ือกิจการเป็นวันที่ก่อนต้น

งวดของงวดก่อนหน้างวดที่น ามาใช้คร้ังแรก ผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุงส่วนของเจ้าของกับต้นงวดของ

งวดก่อนหน้างวดที่น ามาใช้คร้ังแรก ส าหรับผลต่างระหว่างจ านวนของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่

ไม่มีอ านาจควบคุมที่รับรู้และมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าน้ีจากการมีความเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุน 

กรณีทีไ่ม่ตอ้งน ากิจการทีเ่คยจดัท างบการเงินรวมในอดีตมาจดัท างบการเงินอีกต่อไป 

หาก ณ วันที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติคร้ังแรก ผู้ลงทุนสรุปว่าไม่ต้อง

รวมผู้ได้รับการลงทุน (บริษัทย่อย) ซ่ึงเคยน ามาจัดท างบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้ลงทุนต้องวัดส่วนได้เสียในผู้ได้รับการ

ลงทุนด้วยจ านวนเงินที่หากมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในวันที่มีความเกี่ยวข้อง

กบัผู้ได้รับการลงทุน (แต่ไม่ได้มาซ่ึงการควบคุมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี) หรือการสูญเสีย

การควบคุมในผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่น ามาใช้คร้ังแรก 

หากวันที่ผู้ลงทุนเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย (แต่ไม่ได้มาซ่ึงการควบคุมตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ี) หรือการสญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อยเป็นวันที่ก่อนต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่น ามาใช้

คร้ังแรก ผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุงส่วนได้เสยีต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่น ามาใช้คร้ังแรกส าหรับผลต่าง

ระหว่าง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่รับรู้ก่อนหน้าน้ี และส่วน

ได้เสยีของบริษัทย่อยที่มีการรับรู้ 

หากการวัดส่วนได้เสยีในผู้ได้รับการลงทุนข้างต้น ไม่สามารถปฏบัิติ ผู้ลงทุนต้องปฏบัิติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี ในงวดแรกสุดที่สามารถปฏบัิติได้ ซ่ึงอาจจะเป็นงวดปัจจุบัน ผู้ลงทุนต้องปรับ

ย้อนหลังงวดก่อนหน้างวดที่น ามาใช้คร้ังแรก ยกเว้นวันต้นงวดแรกสุดที่สามารถน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

มาปฏบัิติได้เป็นงวดปัจจุบัน 

หากวันที่ผู้ลงทุนเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน (แต่ไม่ได้มาซ่ึงการควบคุม) หรือการสูญเสียการ

ควบคุมในผู้ได้รับการลงทุน เป็นวันที่ก่อนต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่น ามาใช้คร้ังแรกผู้ลงทุนต้องรับรู้การ

ปรับปรุงในส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่น ามาใช้คร้ังแรก ส าหรับผลต่างระหว่างมูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่รับรู้ก่อนหน้าน้ีและส่วนได้เสียของ       

ผู้ลงทุนในผู้ได้รับการลงทุนที่มีการรับรู้ 
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กรณีศึกษา 

ตวัอย่างที ่1: การประเมินการควบคุม 

ผู้ลงทุนตั้งแต่สองรายหรือมากกว่านั้นร่วมกนัควบคุมผู้ได้รับการลงทุน  เมื่อมีการร่วมกนัในการสั่งการกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีน้ีไม่มีผู้ลงทุนรายใดสามารถสั่งการกิจกรรมโดยปราศจากการร่วมมือกับบุคคลอื่นๆ ดังน้ัน

ผู้ลงทุนแต่ละรายไม่สามารถควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

 

ตวัอย่างที ่2: การประเมินการควบคุม 

ผู้ลงทุนได้มาซ่ึงสิทธิในการออกเสียงในกิจการร้อยละ 48 ส่วนสิทธิในการออกเสียงที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้น 

1,000 ราย โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหน่ึงถือสทิธใินการออกเสียงมากกว่าร้อยละ 1  และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด

ท าข้อตกลงในการปรึกษาหารือกับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือเพ่ือตัดสินใจร่วมกัน หลังจากได้ประเมินสัดส่วนของ

สิทธิในการออกเสียงที่ได้มาโดยค านวณจากขนาดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่น ผู้ลงทุนเห็นว่าสิทธิในการออก

เสียงร้อยละ 48 เพียงพอท าให้ควบคุมกิจการได้ ในกรณีน้ีพิจารณาจากขนาดของสิทธิที่ถืออยู่และเม่ือ

เปรียบเทยีบกบัขนาดการถือหุ้นของผู้อื่นแล้ว ผู้ลงทุนสรุปว่าตนมีอทิธพิลในการออกเสียงเพียงพอตามเง่ือนไข

ของอ านาจโดยไม่จ าเป็นต้องพิจารณาหลักฐานอื่น 

 

ตวัอย่างที ่3: การประเมินการควบคุม 

ผู้ลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45 ของสทิธใินการออกเสยีงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 11 ราย แต่ละราย

ถือหุ้นร้อยละ 5 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุนไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดท าข้อตกลงในการ

ปรึกษาหารือกับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือเพ่ือตัดสินใจร่วมกัน ในกรณีน้ีขนาดของการถือหุ้นของผู้ลงทุนและเมื่อ

เปรียบเทียบกับขนาดการถือหุ้นของรายอื่นเพียงอย่างเดียวไม่เป็นข้อสรุปในการก าหนดว่าผู้ลงทุนมีสิทธิที่

เพียงพอท าให้มีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์เพ่ิมเติมต้องน ามาพิจารณาซ่ึงอาจให้

หลักฐานว่าผู้ลงทุนมีอ านาจหรือไม่ 

 

ตวัอย่างที ่4: การประเมินการควบคุม 

ผู้ลงทุน ก ถือหุ้นร้อยละ 45 ของสทิธใินการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่นสองรายถือหุ้นร้อย

ละ 26 ต่อรายของสทิธใินการออกเสียง ส่วนที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้นอื่นอีกสามราย แต่ละรายถือร้อยละ 1 ไม่มี

ข้อตกลงอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในกรณีน้ี ขนาดของสิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุน ก และเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัผู้ถือหุ้นอื่นเพียงพอที่จะสรุปว่าผู้ลงทุน ก ไม่มีอ านาจควบคุม เพราะผู้ลงทุนรายอื่นอีกสองราย

สามารถร่วมมือกนัในการป้องกนัผู้ลงทุน ก ในการก าหนดกจิกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการลงทุน   

 



คู่มอือธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้  ไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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ในการปรึกษาหารือกับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือเพ่ือตัดสินใจร่วมกัน  การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

ผู้ได้รับการลงทุนน้ันต้องได้รับอนุมัติจากสทิธใินการออกเสยีงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง  

 

ตวัอย่างที ่5: การประเมินการควบคุม 

ผู้ลงทุนถือหุ้นร้อยละ 35 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่น 3 รายแต่ละรายถือ

หุ้นร้อยละ 5 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน สิทธิในการออกเสียงที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้น

จ านวนมากโดยไม่มีรายใดถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของสิทธิในการออกเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อตกลงตาม

สัญญาที่จะปรึกษาผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือท าการตัดสินใจร่วมกัน การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ

การลงทุนน้ันต้องได้รับอนุมัติจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง โดยในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังล่าสุดมีการใช้สิทธิออกเสียงร้อยละ 75 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน    

ในกรณีน้ีการมีส่วนร่วมเชิงรุก (Active) ของผู้ถือหุ้นอื่นในการประชุมช้ีให้เหน็ว่าผู้ลงทุนไม่มีความสามารถ

ในทางปฏบัิติในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องได้ฝ่ายเดียว ไม่ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

หรือไม่ 

 

ตวัอย่างที ่6: de facto control 

 

บริษัท ข ผลิตและขายช้ินส่วนรถยนต์ประมาณร้อยละ 95 ให้กับบริษัท ก ด้วยราคาตลาด บริษัท ข สามารถ

ขายสนิค้าให้กบักจิการอื่นได้โดยไม่มีต้นทุนส่วนเพ่ิม  บริษัท ข จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือผลิตสนิค้าส่งให้กบับริษัท ก   

บริษัท ข ได้ออกหุ้นทุน 2 ประเภท  บริษัท ก ถือหุ้นกลุ่ม 1 และผู้ถือหุ้นรายอื่น 20 รายถือหุ้นกลุ่ม 2  หุ้นทั้ง 

2 กลุ่มมีสทิธอิอกเสยีงเทา่กนัคือหุ้นละ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นกลุ่มที่ 2 รายใหญ่ 6 รายถือหุ้น ร้อยละ 14 ร้อยละ 8 

ร้อยละ 7 ร้อยละ 6 และ ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 4 ตามล าดับ ผู้ถือหุ้นที่เหลือถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 3 ในอดีต

ผู้ถือหุ้นกลุ่มที่ 2 มีส่วนร่วมในการประชุม และบางคร้ังได้แสดงความเหน็ไม่เหน็ด้วยกบัผู้ถือหุ้นบริษัท ก  



คู่มอือธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้  ไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2560)     คู่มืออธบิาย TFRS 10 หน้า 15 

 

ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ จะลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น และการตัดสินใจในการด าเนินงานลงมติในการ

ประชุมกรรมการ  การตัดสินใจในการด าเนินงานประจ าวันจัดการโดยผู้จัดการของบริษัท ซ่ึงเป็นผู้ได้รับการ

แต่งต้ังจากที่ประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น  บริษัท ก มีอ านาจในการควบคุมบริษัท ข หรือไม่ 

แนวค าตอบ 

บริษัท ก ไม่มีอ านาจควบคุมบริษัท ข – เน่ืองจากการตัดสนิใจที่ส าคัญเกดิจากมติเสียงส่วนใหญ่ในการประชุม

กรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงบริษัท ก ไม่ได้มีเสยีงส่วนใหญ่ TFRS 10 ในภาคผนวก ข ย่อหน้า 41 ได้

ระบุว่าผู้ลงทุนที่ไม่ได้มีเสยีงส่วนใหญ่อาจมี de facto control ถ้าเข้าเง่ือนไขใน TFRS 10 ภาคผนวก ข ย่อหน้า 

42 ถึง 46 

ในกรณีน้ีบริษัท ก ไม่มี de facto control เน่ืองจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม 2 สามารถรวมตัวกันเพ่ือค้านการตัดสินใจ

ของบริษัท ก ได้  

 

ตวัอย่างที ่7 : การประเมินวตัถุประสงคแ์ละการออกแบบกิจการทีถู่กลงทุน 

บริษัท ก ตั้งบริษัท ข ซ่ึงเป็นบริษัทผลิตกระดาษ  โดยถือหุ้นทั้งหมด หลังจากน้ัน  1 วัน บริษัท ก ขายหุ้นร้อยละ 

50 ให้บริษัท ค โดยบริษัท ค มี สทิธทิี่จะขายคืนหุ้น put and call option ให้แก่บริษัท ก  

 

วัตถุประสงค์ที่ให้บริษัท ค ถือหุ้นในบริษัท ข เน่ืองจากบริษัท ค มีเทคโนโลยีในการผลิตกระดาษชนิดพิเศษ 

ซ่ึงบริษัท ก ต้องการได้รับการถ่ายทอดซ่ึงจะช่วยบริษัท ก ในการลดต้นทุนและมีสนิค้าพิเศษขายในตลาด  

บริษัท ก เป็นผู้แต่งตั้ง CEO ในบริษัท ข ส่วนบริษัท ค แต่งตั้งผู้จัดการโรงงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ CEO 



คู่มอือธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้  ไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2560)     คู่มืออธบิาย TFRS 10 หน้า 16 

 

บริษัท ข ต้องท าสัญญาขายสินค้าให้ตามความต้องการของบริษัท ก  และสามารถขายสินค้าส่วนที่เกินความ

ต้องการของบริษัท ก ให้กับบริษัท ค หรือกิจการอื่นได้ ราคาขายสินค้าให้กับบริษัท ก จะค านวณตามสูตร

ต้นทุนที่เกดิข้ึนจริงบวกก าไรร้อยละ 10  ตามสญัญาผู้ถือหุ้น บริษัท ค ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยี และค าปรึกษา

ในการผลิตให้แก่บริษัท ข  โดยบริษัท ค จะได้รับค่าค าปรึกษาตามอตัราที่ก  าหนดในสัญญาผู้ถือหุ้น ซ่ึงเง่ือนไข

ต่างๆ จะถูกยกเลิกทนัททีี่บริษัท ค ใช้สทิธใินการขายคืนหุ้นให้แก่บริษัท ก กิจกรรมบางอย่างของบริษัท ข ถูก

ระบุในสญัญาผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกลูกค้า และการก าหนดราคาขายตามที่กล่าว อย่างไรกต็าม การตัดสินใจ

ในการด าเนินงาน เช่น การหาแหล่งเงินทุน การซ่อมบ ารุง การเลือกผู้ผลิตวัตถุดิบ การจ้างและเลิกจ้าง

พนักงานต าแหน่งส าคัญๆ จะต้องผ่านมติส่วนใหญ่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

เง่ือนไขในสิทธิในการขายคืนหุน้ 

บริษัท ก สิทธิในการขอซ้ือหุ้นร้อยละ 50 ของบริษัท ข จากบริษัท ค ในมูลค่ายุติธรรม และให้สิทธิบริษัท ค 

ในการขายหุ้นของบริษัท ข คืนให้แก่บริษัท ก ในมูลค่ายุติธรรม ถ้ามีการใช้สิทธิของทั้งสองฝ่ายบริษัท ก จะมี

อ านาจในการควบคุมในบริษัท ข และเง่ือนไขต่างๆ ที่มีกับบริษัท ค จะถูกยกเลิกโดยทนัทโีดยสิทธิในการซ้ือ

และสิทธิในการขาย จะเกิดข้ึนเม่ือ มีการเปล่ียนอ านาจในการควบคุม การเลิกกิจการหรือการล้มละลาย ของ

คู่สญัญา (บริษัท ก และบริษัท ค) 

บริษัท ก และบริษัท ค มีข้อขัดแย้งซ่ึงไม่สามารถหาข้อยุติ หรือ ถ้าอายุของสัญญาผู้ถือหุ้นเกิน 10 ปี บริษัท ก 

มีสทิธใินการขอซ้ือหุ้นภายใต้ TFRS 10 บริษัท ก มีอ านาจในการควบคุมบริษัท ข หรือไม่ 

แนวค าตอบ 

เง่ือนไขในกจิกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัท ข ถูกก าหนดโดยสญัญาและไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ การขายสินค้า

ของบริษัท ข ต้องขายให้กบับริษัท ก ยกเว้นมีการผลิตส่วนที่เกนิความต้องการของบริษัท ก ในราคาที่ก  าหนด 

วัตถุประสงค์และการออกแบบบริษัท ข  

บริษัท ข ต้ังข้ึนมาเพ่ือผลิตสินค้าให้กับบริษัท ก ตามความต้องการที่เกิดข้ึน ในขณะที่บริษัท ค เป็นที่ปรึกษา

และให้ความรู้ทางเทคนิคการผลิต ดังน้ัน วัตถุประสงค์และการออกแบบบริษัท ข น้ันเพ่ือบริษัท ก ซ่ึงบริษัท ค 

มีหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

ราคาในการใช้สทิธ ิคือ มูลค่ายุติธรรมซ่ึงไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้สทิธขิองทั้งสองฝ่าย 

สทิธใินการซ้ือและขายหุ้นในบริษัท ข 

สทิธใินการซ้ือและขายหุ้นในบริษัท ข ได้ออกแบบเพ่ือให้บริษัท ก มีอ านาจในการควบคุมบริษัท ข ทั้งหมดใน

กรณีที่เข้าเง่ือนไขการใช้สทิธ ิแม้ว่าการใช้สิทธิจะมีข้อจ ากัดที่จะเกิดขึ้น และบริษัท ค จะต้องถูกยกเลิกเง่ือนไข

ต่างๆที่ก  าหนด ดังน้ันในกรณีน้ีบริษัท ก มีอ านาจในการควบคุมบริษัท ข  



คู่มอือธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้  ไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2560)     คู่มืออธบิาย TFRS 10 หน้า 17 

 

ตวัอย่างที ่8: สิทธิทีม่ีความส าคญั (Substantive right) 

บริษัท ก ถือหุ้นร้อยละ 30 ในบริษัท ข ส่วนหุ้นอีกร้อยละ 70 ถือโดยบริษัท ค  บริษัท ข ถูกควบคุมโดย

พิจารณาจากสิทธิในการออกเสียง ซ่ึงบริษัท ก มีสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมอีกร้อยละ 50 จากบริษัท ข  ตลอด

ระยะเวลาจนครบ 2 ปี  แต่ต้องซ้ือได้ด้วยราคา 1.5 เท่าของราคาตลาดของหุ้นในบริษัท ข ซ่ึงบริษัท ก 

ประเมินว่าจะไม่คุ้มค่าในการลงทุนเพ่ิมน้ี เน่ืองจากราคาใช้สิทธิสูงมากเมื่อเทยีบกับมูลค่าของกิจการในบริษัท ข 

และบริษัท ก กไ็ม่ได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินอื่น เช่น ประโยชน์จากการควบรวมธุรกจิ จากการใช้สทิธน้ีิ 

แนวค าตอบ 

บริษัท ก มีความสามารถจะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิม แต่สิทธิน้ีไม่ถือเป็นสิทธิที่มีความส าคัญ เน่ืองจากบริษัท 

ก ไม่ได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิน้ีตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิและไม่ได้รับผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินอื่นจาก

การใช้สทิธน้ีิ 

ตวัอย่างที ่9: สิทธิทีม่ีความส าคญั (Substantive right) 

บริษัท ก บริษัท ข บริษัท ค ถือหุ้นบริษัทละ 1 ใน 3 ในบริษัท ง  บริษัท ง ถูกควบคุมโดยพิจารณาจากสิทธิใน

การออกเสียง ซ่ึงบริษัท ก ยังถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซ่ึงสามารถใช้สิทธิด้วยราคาที่ก  าหนดไว้คงที่ ซ่ึงถ้าบริษัท ก 

ใช้สิทธิจะท าให้ถือหุ้นในบริษัท ง ถึงร้อยละ 60 การใช้สิทธิน้ีท าให้บริษัท ก ได้ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแทบ

จะไม่คุ้มค่าในการลงทุนเพ่ิม แต่ การด าเนินงานของบริษัท ง มีความเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ก และ

ก่อให้เกดิประโยชน์เพ่ิมจากการควบรวมธุรกจิ  

แนวค าตอบ 

บริษัท ก มีความสามารถจะใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้ในปัจจุบัน และสิทธิน้ีถือเป็นสิทธิที่มีความส าคัญ 

เน่ืองจากบริษัท ก จะได้ประโยชน์ หรือ ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินอื่นจากการใช้สิทธิน้ี ดังน้ันบริษัท ก มี

อ านาจควบคุมในบริษัท ง  
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