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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรือ่ ง งบการเงินรวม
บทนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม กาหนดหลักการในการนาเสนอ
และการจัดทางบการเงินรวม เมื่อกิจการมีการควบคุมกิจการหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ นี้ ได้ ออกมาใช้ แทน มาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 27 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงิน
รวม ได้ กาหนดหลักการเรื่องการควบคุมและข้ อกาหนดในการจัดทางบการเงินรวมไว้ เป็ นการเฉพาะ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ให้ คานิยามหลักการการควบคุม
เพื่อนาไปใช้ เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดว่ากิจการใดจะถูกนามารวมในงบการเงินรวม นอกจากนั้นยังได้ มีการ
จัดทาข้ อกาหนดทางการบัญชีในการจัดทางบการเงินรวม
นิยามของหลักการควบคุมในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดไว้ โดยสรุป ดังนี้ ผู้ลงทุน
ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนเมื่อมีการเปิ ดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน
และมีความสามารถทาให้ มีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้ อานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน ซึ่งหลักการ
การควบคุมกาหนดไว้ 3 องค์ประกอบดังนี้
 การมีอานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
 การเปิ ดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน และ
 ความสามารถในการใช้ อานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนทาให้ เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทน
ของผู้ลงทุน
ส่วนขั้นตอนในการจัดทางบการเงินรวมไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการจัดทางบการเงินรวม
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
คานิยาม คาศัพท์ และคาอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคัญ
งบการเงินรวม เป็ นงบการเงินของกลุ่มกิจการที่นาเสนอสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้ าของ รายได้
ค่า ใช้ จ่า ย และกระแสเงิน สดของบริ ษัทใหญ่ แ ละบริ ษัทย่อยเสมือนว่ าเป็ นงบการเงินของหน่ วยงานทาง
เศรษฐกิจหน่วยงานเดียว
การพิจารณาว่ากิจการใดถูกนามารวมในงบการเงินรวมจะต้ องเป็ นไปตามหลักการการควบคุม โดย
ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนเมื่อมีการเปิ ดรั บหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ องกับผู้
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ได้ รับการลงทุนและมีความสามารถทาให้ มีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้ อานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
ดังนั้นหลักการการควบคุมกาหนดไว้ 3 องค์ประกอบดังนี้
1. การมีอานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
2. การเปิ ดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน และ
3. ความสามารถในการใช้ อ านาจเหนื อ ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ท าให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ จ า นวนเงิ น
ผลตอบแทนของผู้ลงทุน

อานาจ

ความสามารถในการใช้ อานาจ
ที่ส่งผลต่อผลตอบแทน

ผลตอบแทน
ผันแปร

เงือ่ นไขการจัดทางบการเงินรวมและข้อยกเว้น
กิจการที่เป็ นบริษัทใหญ่จะต้ องนาเสนองบการเงินรวม ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม กิจการที่เป็ นบริษัทใหญ่ไม่จาเป็ นต้ องนาเสนองบการเงินรวมในกรณีท่เี ข้ าเงื่อนไข
ทุกข้ อต่อไปนี้
1. บริษัทใหญ่มีฐานะเป็ นบริษัทย่อยซึ่งถูกกิจการอื่นควบคุมอยู่ท้งั หมด หรือบางส่วน โดยที่ผ้ ูถือหุ้น
อื่นของกิจการ รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงได้ รับทราบและไม่คัดค้ านในการที่บริษัทใหญ่
จะไม่นาเสนองบการเงินรวม
2. ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใหญ่ไม่มีการซื้ อขายในตลาดสาธารณะ (ไม่ว่าจะเป็ นตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศหรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดใน
ท้องถิ่นและในภูมิภาค)
3. บริษัทใหญ่ไม่ได้ นาส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนาส่งงบการเงินของบริษัท ให้ แก่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลั กทรั พย์หรื อหน่ วยงานกากับดู แลอื่น เพื่ อวั ตถุ ประสงค์ในการออกขาย
หลักทรัพย์ใดๆในตลาดสาธารณะ และ
4. บริษัทใหญ่ในลาดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ในลาดับระหว่างกลางได้ จัดทางบการเงินรวมเผยแพร่
เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ ว

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2560)

คู่มืออธิบาย TFRS 10 หน้ า 2
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นอกจากนี้โครงการผลประโยชน์หลังจากการจ้ างงาน หรือ โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ที่เป็ นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน และบริษัทใหญ่ซ่ึงเป็ นกิจการที่ดาเนิน
ธุรกิจด้ านการลงทุน ที่วัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ก็ได้ รับยกเว้ น
ไม่ต้องจัดทางบการเงินรวมด้ วยเช่นกัน
การประเมินการควบคุม
การพิจารณาว่าบริษัทใดมีฐานะเป็ นบริษัทย่อย ต้ องพิจารณาว่าบริษัทผู้ลงทุนควบคุมบริษัทผู้ได้ รับการ
ลงทุนหรือไม่ การพิจารณาอานาจการควบคุมนั้นพิจารณาจากเงื่อนไข 3 ข้ อดังนี้
 ผู้ลงทุนมีอานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
 ผู้ลงทุนมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการลงทุนในกิจการที่ได้ รับการลงทุน และ
 ผู้ลงทุนมีความสามารถในการใช้ อานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน ทาให้ เกิดผลกระทบต่อจานวน
ผลตอบแทนของผู้ลงทุน

การควบคุม
อานาจ
กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้ องคืออะไร (กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง)

มีการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นอย่างไร ?
สิทธิของกิจการที่ทาให้ เกิดความสามารถโดยตรงกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง

ผลกระทบ หรือ สิทธิในผลตอบแทนที่ผนั แปร

ความสามารถใช้อานาจให้มีผลกระทบต่อผลตอบแทน
ประเมินว่าเป็ น ตัวการ / ตัวแทน

1. การประเมินอานาจของผูล้ งทุน
ผู้ลงทุนมีอานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนเมื่อสิทธิท่มี ีอยู่ของผู้ลงทุนทาให้ มีความสามารถในปั จจุ บัน
ในการสั่งการกิจ กรรมที่เ กี่ยวข้ อ งของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ซึ่ งเป็ นกิจ กรรมที่ส่งผลกระทบอย่ า งมี
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นัยสาคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน แม้ ว่าสิทธิน้ันยังมิได้ มีการใช้ กต็ าม และเป็ นสิทธิท่ี
มิใช่สทิ ธิเพื่อการคุ้มครองกล่าวคือไม่ใช่มีสิทธิเพียงป้ องกันผู้อ่นื จากการมีอานาจเหนือผู้ได้ รับการ
ลงทุนได้ เท่านั้น
สิทธิจะมีความสาคัญหรือไม่ควรพิจารณาข้ อเท็จจริงทั้งหมด ตัวอย่างเช่น
 อุปสรรคที่ป้องกันผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจากการใช้ สทิ ธิ เช่นข้ อสัญญาและเงื่อนไขที่จะทาให้ ไม่ได้ ใช้
สิทธิ กฎหมายหรื อระเบี ยบข้ อบั งคั บที่ป้องกันไม่ ให้ ผ้ ู ถือหุ้ นใช้ สิทธิในกรณีท่ีเป็ นนั กลงทุ น
ต่างชาติท่ถี ูกห้ ามไม่ให้ ใช้ สทิ ธิ
 อานาจที่มาจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่
 ผู้ลงทุนที่ถือสิทธิมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุนในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ อง
 ผู้ลงทุนมีสทิ ธิออกเสียงส่วนใหญ่ในการแต่งตั้งสมาชิกส่วนใหญ่ของผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล
กิจการซึ่งสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
 ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ท่มี ีสิทธิออกเสียงอื่น เป็ นข้ อตกลงตามสัญญาที่ทาให้
ผู้ลงทุ นแน่ ใจว่ าตนสามารถสั่งการผู้ ออกเสียงรายอื่นในวิธีการออกเสียงเพื่ อทาให้ ผ้ ู ลงทุ น
ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้
 สิทธิท่เี กิดจากข้ อตกลงตามสัญญาอื่น เช่น สิทธิในข้ อตกลงตามสัญญาประกอบกับสิทธิในการ
ออกเสียงที่ทาให้ ผ้ ูลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกระบวนการผลิต กิจกรรมการ
ดาเนินงานอื่น หรือการจัดหาเงินที่มีผลกระทบสาคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน
 แม้ ว่ า ผู้ ลงทุ นที่มีสิทธิในการออกเสียงน้ อ ยกว่ า เสียงส่ว นใหญ่ แต่ มีสิทธิเ พี ยงพอที่ทาให้ มี
อานาจในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเพียงฝ่ ายเดียว โดยต้ องพิจารณาถึง สิทธิในการออก
เสียงของผู้ลงทุน เมื่อเทียบกับขนาดและการกระจายการถือของผู้ลงทุนอื่น ดังนี้
o สิทธิในการออกเสียงยิ่งมากเท่าไหร่ ยิ่งทาให้ ผ้ ูลงทุนที่ถือสิทธิมีความสามารถในปั จจุ บัน
ในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องมากขึ้น
o สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนยิ่งมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ลงทุนอื่น ยิ่งทาให้ ผ้ ูลงทุนที่
ถือสิทธิท่มี ีอยู่มีความสามารถในปัจจุบันในการกาหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องมากขึ้น
o ผู้ ลงทุ น รายอื่น ยิ่ งมี จ านวนมากที่ต้อ งร่ ว มกัน ในการที่จ ะชนะคะแนนผู้ ลงทุ น ยิ่ งทาให้
ผู้ลงทุนที่ถือสิทธิมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องมากขึ้น
 ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์เพิ่มเติมบ่งชี้ว่าผู้ลงทุนมีหรือไม่มีความสามารถในปั จจุ บันในการ
สั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ณ เวลาที่ต้องมีการตัดสินใจ รวมถึงรูปแบบในการออกเสียงจาก
การประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งก่อน เช่น ผู้ถือหุ้นอื่นมีลักษณะการออกเสียงแบบเชิงรุก (active)
หรือตั้งรับ (passive)
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ คือ สิทธิในการได้ มา
ซึ่งสิทธิในการออกเสียงในผู้ได้ รับการลงทุน เช่น สิทธิท่เี กิดจากตราสารที่แปลงสภาพ หรื อ
สิทธิในการเลือก รวมไปถึงสัญญาล่ วงหน้ า สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ เหล่ านั้นจะนามา
พิจารณาก็ต่อเมื่อสิทธิน้ันมีความสาคัญ (ผู้ถือสามารถใช้ สทิ ธิน้ันได้ ในทางปฏิบัติ)
2. การเปิ ดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกีย่ วข้องกับผูไ้ ด้รบั การลงทุน
ผลตอบแทนผัน แปร หมายถึงผลตอบแทนของผู้ ลงทุ น จากการเข้ า ไปมีอานาจในการควบคุ ม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องโดยมีโอกาสที่จะผันแปรตามผลการดาเนินงานของผู้ได้ รับการลงทุน ซึ่งเป็ นได้
ทั้งกาไรหรือขาดทุน ตัวอย่างของผลตอบแทนผันแปร เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ย ค่าตอบแทนใน
การจัดการสินทรัพย์หรื อหนี้สินของผู้ได้ รับการลงทุน ค่าธรรมเนียม ผลประโยชน์ทางด้ านภาษี
สภาพคล่องในอนาคต สิทธิในการใช้ สินทรัพย์ การลดต้ นทุน การจัดหาสินค้ าหายาก การเข้ าถึง
ความรู้ การเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ของผู้ลงทุน เป็ นต้ น
ซึ่งในการพิจารณาอานาจในการควบคุมต้ องพิจารณาควบคู่ไปกับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
 วัตถุประสงค์และการออกแบบกิจการที่ได้ รับการลงทุน
 กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องคืออะไร และมีการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นอย่างไร
 สิทธิของผู้ลงทุนทาให้ มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องหรือไม่
 ผู้ลงทุนเปิ ดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากผู้ได้ รับการลงทุน
 ผู้ ล งทุ น สามารถใช้ อ านาจเหนื อ ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ท าให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ จ านวนเงิ น
ผลตอบแทนของผู้ลงทุน
3. ความสามารถในการใช้อ านาจเหนือ ผูไ้ ด้รบั การลงทุ นท าให้เ กิ ดผลกระทบต่ อ จานวนเงิ น
ผลตอบแทนของผูล้ งทุน
ในการพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างอานาจและผลตอบแทน ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
เมื่อผู้ลงทุนไม่เพียงมีอานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน และเปิ ดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวข้ องกับผู้ ได้ รับการลงทุ น แต่ยังสามารถใช้ อานาจในการทาให้ เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนนั้น ดังนั้นผู้ลงทุนที่มีสิทธิใน
การตัดสินใจ ต้ องพิจารณาด้ วยว่า ผู้ลงทุนนั้นเป็ นตัวการหรือตัวแทน ผู้ลงทุนที่เป็ นตัวแทนจะถือ
ได้ ว่าไม่เป็ นผู้ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนหากใช้ สทิ ธิในการตัดสินใจตามที่ได้ รับมอบหมาย
ผู้ลงทุนซึ่งมีสิทธิในการตัดสินใจ ต้ องพิจารณาความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างตนและผู้ได้ รับการ
ลงทุน และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน ในการกาหนดว่าตนเป็ นตัวแทนหรือไม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ พิจารณาปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ โดยอาจให้ นาหนักที่แตกต่างกันในแต่ละ
ปัจจัยในการพิจารณา ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้ อง
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1.

ขอบเขตของอานาจในการตัดสินใจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน เช่น ถ้ าผู้ตัดสินใจมีความ
เกี่ยวข้ องอย่างมีนัยสาคัญในการออกแบบผู้ได้ รับการลงทุน (รวมถึงการกาหนดขอบเขต
ของอานาจในการตัดสินใจ) ความเกี่ยวข้ องดังกล่าวอาจชี้ให้ เห็นว่า ผู้ตัดสินใจมีโอกาสและ
แรงจูงใจให้ ได้ มาซึ่งสิทธิท่สี ่งผลทาให้ มีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง

2.

สิทธิท่กี จิ การอื่นถือครอง เช่น ผู้ตัดสินใจต้ องได้ รับความเห็นชอบจากกิจการอื่นที่มีจานวน
น้ อยในการดาเนินการ โดยทั่วไปแล้ วผู้ตัดสินใจดังกล่าวนั้นคือตัวแทน

3.

ค่าตอบแทนที่มีสิทธิได้ รับตามสัญญาผลตอบแทน ยิ่งจานวนของค่าตอบแทนและความ
ผันแปรที่เกี่ยวข้ องของผู้ตัดสินใจมีมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลตอบแทนที่คาดไว้ จาก
กิจกรรมของผู้ได้ รับการลงทุน ยิ่งมีความเป็ นไปได้ ว่าผู้ตัดสินใจนั้นคือตัวการ

4.

การเปิ ดรับของผู้ตัดสินใจต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้ เสียอื่นๆ ที่ถือใน
ผู้ได้ รับการลงทุน ยิ่งขนาดของส่วนได้ เสียทางเศรษฐกิจ และผลตอบแทนผันแปรที่
เกี่ยวข้ องยิ่งมากเท่าไร เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนและส่วนได้ เสียอื่นรวมกัน ยิ่งเป็ นไป
ได้ ว่าผู้ตัดสินใจนั้นคือตัวการ

อานาจ

ผลตอบแทน

กิจกรรมที่สาคัญของกิจการที่ถูก
ลงทุนที่มผี ลต่อผลตอบแทนผัน
แปร

สิทธิในการออกเสียง
สิทธิในการแต่งตั้งและ
ถอดถอนผู้บริหาร
อานาจในการสั่งการและ
กระจายอานาจ
ความสามารถในการสัง่ การ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง– สิทธิท่มี ี
ความสาคัญ (Substantive
right)
ไม่พิจารณาสิทธิในการป้ องกัน
(Protective right)

การใช้ อานาจผ่านกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ได้ ผลตอบแทน
เงินปันผลการปันส่วน
ผลตอบแทน
การเพิ่มขึ้นของทุน
ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม
ส่วนได้ เสียส่วนที่เหลือ
ผลผลิตปันส่วน
การลดต้ นทุน
องค์ความรู้
ผลประโยชน์ทางภาษี

กิจกรรมหลักในการดาเนินงาน
กิจกรรมในการหาแหล่งเงินทุน
นโยบายในการจัดหาเงิน การ
วิจัยพัฒนา
การแต่งตั้งผู้บริหาร การ
กาหนดค่าตอบแทน การถอด
ถอนผู้บริหาร หรือ คู่ค้าที่
สาคัญของกิจการ
การบริหารเงินลงทุนของ
กิจการ
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3. การประเมินผลตอบแทน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง

2. การประเมินอานาจควบคุม

1. การระบุกจิ กรรมที่เกี่ยวข้ อง

เข้ าใจในวัตถุประสงค์และการออกแบบเงินลงทุน
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หลักเกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม
บริษัทใหญ่ต้องจัดทางบการเงินรวมโดยใช้ นโยบายการบัญชี เหมือนกันสาหรั บรายการที่เหมือนกัน
หรือสถานการณ์คล้ ายคลึงกัน ถ้ าสมาชิกในกลุ่มกิจการใช้ นโยบายการบัญชี ท่แี ตกต่ างออกไป ต้ องมีการ
ปรับปรุงให้ เหมาะสมเมื่อจัดทางบการเงินรวมเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
การจัดทางบการเงินรวมของบริ ษัทใหญ่ ต้องเริ่ มตั้งแต่วันที่บริ ษัทใหญ่ ได้ ควบคุ มบริ ษัทย่อย และ
สิ้นสุดเมื่อบริษัทใหญ่สญ
ู เสียการควบคุมในบริษัทย่อย โดยมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1. รวมรายการที่เหมือนกันของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้ าของ รายได้ ค่าใช้ จ่าย และกระแสเงินสด
ของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
2. หักกลบ (ตัด) มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยแต่ละราย และส่วนของเจ้ าของใน
บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่ถืออยู่ ซึ่งอาจมีค่าความนิยมเกิดขึ้น
3. ตัดรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้ าของ รายได้ ค่าใช้ จ่ายและกระแสเงินสด สาหรับรายการ
ระหว่างกันในกลุ่มกิจการ (กาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากรายการระหว่างกันที่รับรู้ในสินทรัพย์ เช่น
สินค้ าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ต้ องตัดรายการทั้งหมด) ขาดทุนในรายการระหว่าง
กันอาจบ่งชี้ถึงการด้ อยค่าที่ต้องรับรู้ในงบการเงินรวม
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
กิจการต้ องปั นส่วนกาไรหรื อขาดทุนและแต่ละองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นให้ กับผู้เป็ น
เจ้ าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม กิจการต้ องปันส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมให้ กบั ผู้
เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม แม้ ว่าจะทาให้ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมติดลบ
กรณีมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ หรือตราสารอนุ พันธ์อ่ นื ที่มีสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ การ
กาหนดสัดส่วนของกาไรขาดทุน และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของที่มีการปั นส่วนไปยังบริษัทใหญ่และส่วน
ได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในงบการเงินรวมนั้น ให้ กาหนดตามส่วนได้ เสียของความเป็ นเจ้ าของที่มีอยู่ โดยไม่
สะท้อนถึงความเป็ นไปได้ ในการใช้ สิทธิ หรือการแปลงสภาพของสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ หรืออนุพันธ์อ่นื
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้ เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยที่มิได้ เป็ นผลจากการที่บริษัทใหญ่สูญเสียการ
ควบคุมบริษัทย่อย ถือเป็ นรายการในส่วนของเจ้ าของ โดยส่วนต่างระหว่างส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีการ
ปรับปรุงแล้ วกับมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับ จะแสดงเป็ นส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
วิธีปฏิบตั ิเมือ่ สูญเสียอานาจการควบคุม
เมื่อบริ ษัทใหญ่ สูญเสียการควบคุมในบริ ษัทย่อย ในวั น ที่สูญเสียการควบคุ ม บริ ษัทใหญ่ ต้อง
ดาเนินการดังนี้
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1. ตัดรายการสินทรัพย์ (รวมค่าความนิยม) และหนี้สินของบริษัทย่อยในมูลค่าตามบัญชี และมูลค่า
ตามบั ญชี ของส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุมในบริ ษัทย่อยเดิม (รวมองค์ประกอบของกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เป็ นส่วนของบริษัทย่อย)
2. รับรู้รายการดังนี้
o มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากรายการ
o จานวนที่มีการกระจายนั้น หากรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ที าให้ สูญเสียการควบคุม
เกี่ยวข้ องกับการกระจายหุ้นของบริษัทย่อยให้ กบั เจ้ าของ และ
o เงินลงทุนที่เหลืออยู่ในบริษัทย่อยเดิมในมูลค่ายุติธรรม
o จัดประเภทใหม่สาหรั บจานวนที่เคยรั บรู้ในกาไรเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทย่อยไปยัง
กาไรขาดทุน หรือโอนโดยตรงไปที่กาไรสะสม ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้ อง
o รับรู้ส่วนต่างเป็ นกาไรหรือขาดทุน ในกาไรขาดทุนส่วนของบริษัทใหญ่
กิจการทีด่ าเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Investment Entities)
คานิยามของกิจการที่เป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านลงทุน หมายถึง
1. ได้ รับเงินทุนจากผู้ลงทุนหนึ่งรายหรือมากกว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ บริการด้ านการบริหาร
เงินลงทุนแก่ผ้ ูลงทุนเหล่านั้น
2. ให้ คามั่นกับผู้ลงทุนว่าวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจของกิจการคือการนาเงินทุนไปลงทุนเพื่อให้ ไ ด้ มา
เฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าเงินทุน รายได้ จากการลงทุน หรือทั้งสองกรณี และ
3. วัดและประเมินผลการดาเนินงานจากเงินลงทุนเกือบจะทั้งหมดด้ วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม
โดยทั่วไปกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน จะมีลักษณะปกติดังนี้
1.
2.
3.
4.

กิจการมีเงินลงทุนมากกว่าหนึ่งแห่ง
กิจการมีผ้ ูลงทุนมากกว่าหนึ่งราย
กิจการมีผ้ ูลงทุนที่มิใช่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับกิจการ
กิจการมีส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในรูปแบบของส่วนของเจ้ าของ หรือส่วนได้ เสียที่คล้ ายคลึง

ลักษณะข้ างต้ นเป็ นเพี ยงข้ อบ่ งชี้ของการพิ จารณาว่ ากิจการเป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุ น
หรื อไม่ ซึ่งบางกิจ การอาจมีลัก ษณะบางข้ อไม่ครบถ้ วน ก็ไม่ได้ หมายความว่ ากิจการนั้น จะไม่ เป็ นกิจการที่
ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน แต่กิจการจะต้ องใช้ ดุลยพินิจเพิ่มเติมในการพิจารณาว่ากิจการยังคงเป็ นกิจการที่
ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนหรือไม่
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ตารางด้ านล่างอธิบายถึงแนวทางในการพิ จารณาเกี่ยวกับลักษณะปกติของกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ าน
การลงทุน
ลักษณะปกติ

ข้อพิจารณา

กิ จ ก า ร มี เ งิ น ล ง ทุ น ในหลายกรณี กิจการอาจถือครองเงินลงทุนเพียงหนึ่งแห่ ง อย่างไรก็ตาม การถือครองเงิน
มากกว่าหนึ่งแห่ง
ลงทุนเพียงหนึ่งแห่งไม่จาเป็ นที่จะทาให้ กจิ การใดกิจการหนึ่งไม่เป็ นไปตามคานิยามของกิจการ
ที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน ตัวอย่างเช่น กิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจถือครองเงิน
ลงทุนเพียงหนึ่งแห่ง เมื่อกิจการ
 อยู่ในช่วงเริ่มต้ นดาเนินธุรกิจ และยังไม่ได้ ระบุเงินลงทุนที่เหมาะสม จึงยังไม่ได้ ปฏิบัติ
ตามแผนการลงทุนของกิจการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งเงินลงทุนที่หลากหลาย
 ยังไม่ได้ ลงทุนในเงินลงทุนอื่น เพื่อทดแทนเงินลงทุนที่ได้ จาหน่ายออกไป
 ได้ รับการจัดตั้งขึ้นเพื่ อรวบรวมเงินทุนของผู้ลงทุน เพื่อไปลงทุนในเงินลงทุนเพียงหนึ่ง
แห่ ง ในกรณีท่ผี ้ ูลงทุนแต่ละรายไม่สามารถได้ มาซึ่งเงินลงทุนแห่ งนั้น (เช่น เมื่อจานวน
เงินลงทุนขั้นต่าที่กาหนดสูงเกินไปสาหรับผู้ลงทุนแต่ละรายจะลงทุนได้ ) หรือ
 อยู่ในกระบวนการเลิกกิจการ
กิจ การมีผ้ ูล งทุน มากกว่ า กิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจจัดตั้งโดยผู้ลงทุนรายหนึ่งหรือจัดตั้งเพื่อผู้ลงทุนราย
หนึ่งราย
หนึ่งที่เป็ นตัวแทนหรือที่สนับสนุ นส่วนได้ เสียของกลุ่มผู้ลงทุนขนาดใหญ่ (เช่ น กองทุน
บาเหน็จบานาญ กองทุนการลงทุนภาครัฐ หรือ กองทรัสต์ของครอบครัว) นอกจากนี้ในหลาย
กรณี กิจการอาจมีผ้ ลู งทุนเพียงหนึ่งรายเป็ นการชั่วคราว ตัวอย่างเช่น
 อยู่ในช่วงระยะเวลาออกเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก ซึ่งยังไม่ส้ นิ สุดลง และกิจการอยู่ใน
ระหว่างดาเนินการอย่างจริงจังเพื่อระบุผ้ ลู งทุนที่เหมาะสม
 ยังไม่สามารถระบุผ้ ูลงทุนที่เหมาะสมเพื่อมาแทนส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของที่ได้ รับ
การไถ่ถอนไป หรือ
 อยู่ในกระบวนการเลิกกิจการ
กิ จ การมี ผ้ ู ลงทุ น ที่ มิ ใ ช่ กิจการอาจถือเป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนแม้ ว่าผู้ลงทุนของกิจการมีความเกี่ยวข้ อง
บุ ค ค ล ห รื อ กิ จ ก า ร ที่ กันกับกิจการ ตัวอย่างเช่น กิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจจัดตั้งกองทุนคู่ขนานแยก
เกี่ยวข้ องกันกับกิจการ
ต่างหากสาหรับพนักงานของกิจการกลุ่มหนึ่ง (เช่น ผู้บริหารสาคัญ) หรือ สาหรับผู้ลงทุนที่มี
ความเกี่ยวข้ องกันอื่น ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีการลงทุนเหมือนกับการลงทุนของกองทุนเพื่อการ
ลงทุนหลักของกิจการ กองทุนคู่ขนานนี้อาจถือเป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนแม้ ว่าผู้
ลงทุนทั้งหมดจะมีความเกี่ยวข้ องกัน
กิ จ การมี ส่ ว นได้ เสี ย ใน กิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนโดยปกติมักเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหาก แต่ท้งั นี้ไม่ถือเป็ น
ค ว า ม เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง ใ น ข้ อกาหนด ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนโดยปกติมี
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รู ป แ บ บ ข อ ง ส่ ว น ข อ ง รูปแบบเป็ นส่วนของเจ้ าของหรือส่วนได้ เสียที่คล้ ายคลึง (เช่น ส่วนได้ เสียของหุ้นส่วน) ซึ่งจะมี
เจ้ าของ หรือส่วนได้ เสียที่ การแบ่งสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนให้ ตามสัดส่วนของส่วนได้ เสีย
คล้ ายคลึง
อย่างไรก็ตาม การมีลาดับชั้นของผู้ลงทุนที่แตกต่างกัน โดยบางรายอาจมีสทิ ธิเพียงในเงินลงทุน
เฉพาะรายการ หรือกลุ่มของเงินลงทุน หรือบางรายอาจมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุ ธิในสัดส่วน ที่
แตกต่างกัน มิได้ ทาให้ กจิ การถูกตัดสิทธิจากการเป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน

กิจการที่เป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน ต้ องไม่จัดทางบการเงินรวมหรือต้ องไม่ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ เมื่อกิจการได้ มาซึ่งการควบคุมในบริษัทย่อย
แต่ต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม หากกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนมีบริษัทย่อยซึ่งบริษัทย่อยนั้นไม่ได้ เป็ นกิจการที่
ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน และมีวัตถุประสงค์หลักและกิจกรรมหลักในการให้ บริการที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรม
การลงทุน (เช่น บริการให้ คาแนะนาในการลงทุน การบริหารเงินลงทุน บริการสนับสนุนและจัดการการลงทุน)
ของกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน กิจการต้ องรวมบริษัทย่อยดังกล่าวในการจัดทางบการเงินรวมตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ สาหรับการได้ มาซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าว แต่หากบริษัทย่อยซึ่ง
ให้ บริ การหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน โดยบริษัทย่อยดังกล่ าวเป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการ
ลงทุนด้ วย บริ ษัทใหญ่ท่เี ป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องวัดมูลค่าบริ ษัทย่อยดังกล่ าวด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
การบัญชีสาหรับการเปลีย่ นแปลงสถานะของกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุน
กรณีกิจการกลายเป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุน
เมื่อกิจการกลายเป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน กิจการต้ องหยุดรวมบริษัทย่อยในการจัดทา
งบการเงินรวม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ยกเว้ นบริษัทย่อยที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ บริการที่
เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการลงทุนของกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนยังคงต้ องรวมในการจัดทางบการเงิน
รวมต่อไป กิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุ นต้ องหยุดนาบริษัทย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวม
ประหนึ่งว่ากิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนได้ สญ
ู เสียการควบคุมในบริษัทย่อยเหล่านั้น ณ วันดังกล่าว
กรณีกิจการสิ้ นสุดการเป็ นกิจการทีด่ าเนินธุรกิจด้านการลงทุน
เมื่อกิจการสิ้นสุดการเป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน กิจการต้ องนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ มาถือปฏิบัติกับบริษัทย่อยที่เคยวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน ณ วันที่ท่มี ีการเปลี่ยนแปลงสถานะต้ องถือเสมือนเป็ นวันที่ซ้ ือ มูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย ณ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2560)
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วันเสมือนวันที่ซ้ ือต้ องถือเป็ นเสมือนสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจเมื่อมีการวัดค่าความนิยมหรือกาไร
จากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการเสมือนซื้อธุรกิจ บริษัทย่อยทั้งหมดต้ องนามารวมใน
การจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
กรณีทีต่ อ้ งนากิจการมาจัดทางบการเงินรวมเพิม่ เติม
หาก ณ วันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ ปฏิบัติเป็ นครั้ งแรก ผู้ลงทุนสรุปว่าต้ อง
รวมกิจการซึ่งก่อนหน้ านั้นไม่ได้ นามารวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) ผู้ลงทุน (หรือ
บริษัทใหญ่) ต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
1. หากผู้ได้ รับการลงทุนเป็ นธุรกิจ (ตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง
การรวมธุรกิจ) ผู้ลงทุนต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนได้ เสียที่ไม่อานาจควบคุมที่ก่อน
หน้ านี้ไม่ได้ นามารวมเปรียบเสมือนผู้ได้ รับการลงทุน (บริษัทย่อย) ได้ ถูกนามารวมตั้งแต่แรก ผู้
ลงทุนต้ องปรับปรุงย้ อนหลังสาหรับงวดก่อนหน้ างวดที่นามาใช้ ครั้งแรก (และใช้ วิธีการซื้อกิจการ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 และรับรู้ค่าความนิยม) หากวันที่ได้ มาซึ่งการ
ควบคุมเกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มต้ นของงวดก่อนหน้ างวดที่นามาใช้ ครั้งแรก ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงส่วน
ของเจ้ าของต้ นงวด ณ วันที่เริ่ มต้ นของงวดก่อนหน้ างวดที่นามาใช้ ครั้งแรกด้ วยผลต่างระหว่าง
จานวนเงินของ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่รับรู้ และ มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหน้ านี้จากการมีความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน (บริษัทย่อย)
2. หากผู้ได้ รับการลงทุนไม่ใช่ธุรกิจ (ตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง
การรวมธุรกิจ) ผู้ลงทุนต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนได้ เสียที่ไม่อานาจควบคุมที่ก่อน
หน้ านี้ไม่ได้ นามารวมเปรี ยบเสมือนผู้ได้ รับการลงทุน (บริ ษัทย่อย) ได้ ถูกนามารวมตั้งแต่แรก
(ใช้ วิธีการซื้อกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 โดยไม่รับรู้ค่าความนิยม
สาหรับผู้ได้ รับการลงทุน) ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงย้ อนหลังสาหรั บงวดก่อนหน้ างวดที่นามาใช้ ครั้ ง
แรก หากวันที่ได้ มาซึ่งการควบคุมเกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มต้ นของงวดก่อนหน้ างวดที่นามาใช้ ครั้งแรก
ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงส่วนของเจ้ าของต้ นงวด ณ วันที่เริ่มต้ นของงวดก่อนหน้ างวดที่นามาใช้ ครั้ง
แรกด้ วยผลต่างระหว่างจานวนเงินของ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่
รับรู้ และ มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้ านี้จากการมีความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน
อย่างไรก็ตามหากการวัดมูลค่าของสินทรั พย์ หนี้สิน และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของผู้ได้ รับ
การลงทุนไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ ผู้ลงทุนต้ องปฏิบัติดังนี้
1. หากผู้ได้ รับการลงทุนเป็ นธุรกิจ ให้ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ณ วันที่ประหนึ่ง
เป็ นวันซื้อกิจการ โดยต้ องเป็ นต้ นงวดของงวดแรกสุดที่สามารถนาวิธีการวัดมูลค่ามาปฏิบัติได้ ซึ่ง
อาจเป็ นงวดปัจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2560)
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2. หากผู้ได้ รับการลงทุนไม่ใช่ธุรกิจ ให้ ใช้ วิธีซ้ ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 โดย
ไม่รับรู้ค่าความนิยมของผู้ได้ รับการลงทุน ณ วันที่ประหนึ่งเป็ นวันซื้อกิจการ โดยต้ องเป็ นต้ นงวด
ของงวดแรกสุดที่สามารถนาวิธกี ารวัดมูลค่ามาปฏิบัติได้ ซึ่งอาจเป็ นงวดปัจจุบัน
ผู้ลงทุนต้ องปรั บปรุงย้ อนหลังสาหรั บงวดก่อนหน้ างวดที่นามาใช้ ครั้ งแรก ยกเว้ นงวดแรกสุดที่สามารถ
นามาปฏิบัติใช้ ข้อกาหนดข้ างต้ นเป็ นงวดปั จจุ บัน เมื่อวันที่ประหนึ่งเป็ นวันซื้อกิจการเป็ นวันที่ก่อนต้ น
งวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นามาใช้ ครั้งแรก ผู้ลงทุนต้ องรับรู้การปรับปรุงส่วนของเจ้ าของกับต้ นงวดของ
งวดก่อนหน้ างวดที่นามาใช้ ครั้งแรก สาหรับผลต่างระหว่างจานวนของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนได้ เสียที่
ไม่มีอานาจควบคุมที่รับรู้และมูลค่าตามบัญชีก่อนหน้ านี้จากการมีความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน
กรณีทีไ่ ม่ตอ้ งนากิจการทีเ่ คยจัดทางบการเงินรวมในอดีตมาจัดทางบการเงินอีกต่อไป
หาก ณ วันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรก ผู้ลงทุนสรุปว่าไม่ต้อง
รวมผู้ได้ รับการลงทุน (บริษัทย่อย) ซึ่งเคยนามาจัดทางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้ลงทุนต้ องวัดส่วนได้ เสียในผู้ได้ รับการ
ลงทุนด้ วยจานวนเงินที่หากมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ในวันที่มีความเกี่ยวข้ อง
กับผู้ได้ รับการลงทุน (แต่ไม่ได้ มาซึ่งการควบคุมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ) หรือการสูญเสีย
การควบคุมในผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงย้ อนหลังต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นามาใช้ ครั้งแรก
หากวั นที่ผ้ ูลงทุ นเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับบริษัทย่อย (แต่ไม่ได้ มาซึ่งการควบคุมตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้) หรือการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยเป็ นวันที่ก่อนต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นามาใช้
ครั้งแรก ผู้ลงทุนต้ องรับรู้การปรับปรุงส่วนได้ เสียต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นามาใช้ ครั้งแรกสาหรับผลต่าง
ระหว่าง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมที่รับรู้ก่อนหน้ านี้ และส่วน
ได้ เสียของบริษัทย่อยที่มีการรับรู้
หากการวัดส่วนได้ เสียในผู้ได้ รับการลงทุนข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบัติ ผู้ลงทุนต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ในงวดแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งอาจจะเป็ นงวดปัจจุบัน ผู้ลงทุนต้ องปรับ
ย้ อนหลังงวดก่อนหน้ างวดที่นามาใช้ ครั้งแรก ยกเว้ นวันต้ นงวดแรกสุดที่สามารถนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาปฏิบัติได้ เป็ นงวดปัจจุบัน
หากวันที่ผ้ ูลงทุ นเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุ น (แต่ไม่ได้ มาซึ่งการควบคุม) หรื อการสูญเสียการ
ควบคุมในผู้ได้ รับการลงทุน เป็ นวันที่ก่อนต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นามาใช้ ครั้งแรกผู้ลงทุนต้ องรับรู้การ
ปรับปรุงในส่วนของเจ้ าของ ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นามาใช้ ครั้งแรก สาหรับผลต่างระหว่างมูลค่า
ตามบั ญ ชีของสิน ทรั พ ย์ หนี้สิน และส่วนได้ เ สียที่ไม่ มีอ านาจควบคุ มที่รั บ รู้ ก่ อ นหน้ า นี้ และส่ ว นได้ เ สียของ
ผู้ลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุนที่มีการรับรู้
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กรณีศึกษา
ตัวอย่างที่ 1: การประเมินการควบคุม
ผู้ลงทุนตั้งแต่สองรายหรือมากกว่านั้นร่วมกันควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน เมื่อมีการร่วมกันในการสั่งการกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีน้ ีไม่มีผ้ ูลงทุนรายใดสามารถสั่งการกิจกรรมโดยปราศจากการร่ วมมือกับบุคคลอื่นๆ ดังนั้น
ผู้ลงทุนแต่ละรายไม่สามารถควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
ตัวอย่างที่ 2: การประเมินการควบคุม
ผู้ลงทุนได้ มาซึ่งสิทธิในการออกเสียงในกิจการร้ อยละ 48 ส่วนสิทธิในการออกเสียงที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้ น
1,000 ราย โดยไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถือสิทธิในการออกเสียงมากกว่าร้ อยละ 1 และไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใด
ทาข้ อตกลงในการปรึกษาหารือกับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือเพื่ อตัดสินใจร่ วมกัน หลังจากได้ ประเมินสัดส่วนของ
สิทธิในการออกเสียงที่ได้ มาโดยคานวณจากขนาดการถือหุ้ นโดยผู้ถือหุ้ นอื่น ผู้ ลงทุนเห็นว่ าสิทธิในการออก
เสีย งร้ อ ยละ 48 เพี ย งพอทาให้ ควบคุ มกิ จ การได้ ในกรณี น้ ี พิ จ ารณาจากขนาดของสิท ธิ ท่ีถื อ อยู่ แ ละเมื่ อ
เปรียบเทียบกับขนาดการถือหุ้นของผู้อ่นื แล้ ว ผู้ลงทุนสรุปว่าตนมีอทิ ธิพลในการออกเสียงเพียงพอตามเงื่อนไข
ของอานาจโดยไม่จาเป็ นต้ องพิจารณาหลักฐานอื่น
ตัวอย่างที่ 3: การประเมินการควบคุม
ผู้ลงทุนถือหุ้นร้ อยละ 45 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 11 ราย แต่ละราย
ถื อ หุ้ น ร้ อยละ 5 ของสิ ท ธิ ใ นการออกเสีย งของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น รายใดท าข้ อ ตกลงในการ
ปรึกษาหารือกับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือเพื่อตัดสินใจร่วมกัน ในกรณีน้ ีขนาดของการถือหุ้นของผู้ลงทุนและเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับขนาดการถือหุ้นของรายอื่นเพี ยงอย่างเดี ยวไม่ เป็ นข้ อสรุ ปในการกาหนดว่ าผู้ลงทุ นมีสิทธิท่ี
เพียงพอทาให้ มีอานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์เพิ่มเติมต้ องนามาพิจารณาซึ่งอาจให้
หลักฐานว่าผู้ลงทุนมีอานาจหรือไม่
ตัวอย่างที่ 4: การประเมินการควบคุม
ผู้ลงทุน ก ถือหุ้นร้ อยละ 45 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่นสองรายถือหุ้นร้ อย
ละ 26 ต่อรายของสิทธิในการออกเสียง ส่วนที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้นอื่นอีกสามราย แต่ละรายถือร้ อยละ 1 ไม่มี
ข้ อตกลงอื่นที่มีผลกระทบต่ อการตัดสินใจในกรณีน้ ี ขนาดของสิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุน ก และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่นเพียงพอที่จะสรุปว่าผู้ลงทุน ก ไม่มีอานาจควบคุม เพราะผู้ลงทุนรายอื่นอีกสองราย
สามารถร่วมมือกันในการป้ องกันผู้ลงทุน ก ในการกาหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของผู้ได้ รับการลงทุน
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ในการปรึ ก ษาหารื อกับผู้ ถือ หุ้ น รายอื่น หรื อ เพื่ อตั ดสิน ใจร่ ว มกัน การตั ดสินใจในกิจกรรมที่เ กี่ยวข้ องกับ
ผู้ได้ รับการลงทุนนั้นต้ องได้ รับอนุมัติจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ อง
ตัวอย่างที่ 5: การประเมินการควบคุม
ผู้ลงทุนถือหุ้นร้ อยละ 35 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่น 3 รายแต่ละรายถือ
หุ้ น ร้ อ ยละ 5 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ ได้ รับ การลงทุ น สิทธิในการออกเสียงที่เ หลื อ ถือ โดยผู้ ถือ หุ้ น
จานวนมากโดยไม่มีรายใดถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของสิทธิในการออกเสียง ไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดมีข้อตกลงตาม
สัญญาที่จะปรึ กษาผู้ถือหุ้นรายอื่นหรื อทาการตัดสินใจร่ วมกัน การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับ
การลงทุ นนั้นต้ องได้ รับอนุ มัติจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ นที่เกี่ยวข้ อง โดยในการ
ประชุ มผู้ถือหุ้ นครั้งล่ าสุดมีการใช้ สิทธิ ออกเสียงร้ อยละ 75 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน
ในกรณีน้ ีการมีส่วนร่ วมเชิงรุก (Active) ของผู้ถือหุ้นอื่นในการประชุมชี้ให้ เห็นว่าผู้ลงทุนไม่มีความสามารถ
ในทางปฏิบัติในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ ฝ่ายเดียว ไม่ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
หรือไม่
ตัวอย่างที่ 6: de facto control

บริษัท ข ผลิตและขายชิ้นส่วนรถยนต์ประมาณร้ อยละ 95 ให้ กับบริษัท ก ด้ วยราคาตลาด บริษัท ข สามารถ
ขายสินค้ าให้ กบั กิจการอื่นได้ โดยไม่มีต้นทุนส่วนเพิ่ม บริษัท ข จัดตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตสินค้ าส่งให้ กบั บริษัท ก
บริษัท ข ได้ ออกหุ้นทุน 2 ประเภท บริษัท ก ถือหุ้นกลุ่ม 1 และผู้ถือหุ้นรายอื่น 20 รายถือหุ้นกลุ่ม 2 หุ้นทั้ง
2 กลุ่มมีสทิ ธิออกเสียงเท่ากันคือหุ้นละ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นกลุ่มที่ 2 รายใหญ่ 6 รายถือหุ้น ร้ อยละ 14 ร้ อยละ 8
ร้ อยละ 7 ร้ อยละ 6 และ ร้ อยละ 5 และ ร้ อยละ 4 ตามลาดับ ผู้ถือหุ้นที่เหลือถือหุ้นน้ อยกว่าร้ อยละ 3 ในอดีต
ผู้ถือหุ้นกลุ่มที่ 2 มีส่วนร่วมในการประชุม และบางครั้งได้ แสดงความเห็นไม่เห็นด้ วยกับผู้ถอื หุ้นบริษัท ก
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ในการตัดสินใจเชิงกลยุ ทธ์ จะลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น และการตัดสินใจในการดาเนินงานลงมติในการ
ประชุมกรรมการ การตัดสินใจในการดาเนินงานประจาวันจัดการโดยผู้จัดการของบริษัท ซึ่งเป็ นผู้ได้ รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ก มีอานาจในการควบคุมบริษัท ข หรือไม่
แนวคาตอบ
บริษัท ก ไม่มีอานาจควบคุมบริษัท ข – เนื่องจากการตัดสินใจที่สาคัญเกิดจากมติเสียงส่วนใหญ่ในการประชุม
กรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัท ก ไม่ได้ มีเสียงส่วนใหญ่ TFRS 10 ในภาคผนวก ข ย่อหน้ า 41 ได้
ระบุว่าผู้ลงทุนที่ไม่ได้ มีเสียงส่วนใหญ่อาจมี de facto control ถ้ าเข้ าเงื่อนไขใน TFRS 10 ภาคผนวก ข ย่อหน้ า
42 ถึง 46
ในกรณีน้ ีบริษัท ก ไม่มี de facto control เนื่องจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม 2 สามารถรวมตัวกันเพื่อค้ านการตัดสินใจ
ของบริษัท ก ได้
ตัวอย่างที่ 7 : การประเมินวัตถุประสงค์และการออกแบบกิจการทีถ่ ูกลงทุน
บริษัท ก ตั้งบริษัท ข ซึ่งเป็ นบริษัทผลิตกระดาษ โดยถือหุ้นทั้งหมด หลังจากนั้น 1 วัน บริษัท ก ขายหุ้นร้ อยละ
50 ให้ บริษัท ค โดยบริษัท ค มี สิทธิท่จี ะขายคืนหุ้น put and call option ให้ แก่บริษัท ก

วัตถุประสงค์ท่ใี ห้ บริ ษัท ค ถือหุ้นในบริษัท ข เนื่องจากบริษัท ค มีเทคโนโลยีในการผลิตกระดาษชนิดพิเศษ
ซึ่งบริษัท ก ต้ องการได้ รับการถ่ายทอดซึ่งจะช่วยบริษัท ก ในการลดต้ นทุนและมีสนิ ค้ าพิเศษขายในตลาด
บริษัท ก เป็ นผู้แต่งตั้ง CEO ในบริษัท ข ส่วนบริษัท ค แต่งตั้งผู้จัดการโรงงานที่อยู่ภายใต้ บังคับบัญชาของ CEO
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บริ ษัท ข ต้ องทาสัญญาขายสินค้ าให้ ตามความต้ องการของบริ ษัท ก และสามารถขายสินค้ าส่วนที่เกินความ
ต้ องการของบริษัท ก ให้ กับบริษัท ค หรือกิจการอื่นได้ ราคาขายสินค้ าให้ กับบริษัท ก จะคานวณตามสูตร
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกาไรร้ อยละ 10 ตามสัญญาผู้ถือหุ้น บริษัท ค ต้ องถ่ายทอดเทคโนโลยี และคาปรึกษา
ในการผลิตให้ แก่บริษัท ข โดยบริษัท ค จะได้ รับค่าคาปรึกษาตามอัตราที่กาหนดในสัญญาผู้ถือหุ้น ซึ่งเงื่อนไข
ต่างๆ จะถูกยกเลิกทันทีท่บี ริษัท ค ใช้ สทิ ธิในการขายคืนหุ้นให้ แก่บริษัท ก กิจกรรมบางอย่างของบริษัท ข ถูก
ระบุในสัญญาผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การเลือกลูกค้ า และการกาหนดราคาขายตามที่กล่าว อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจ
ในการดาเนิ น งาน เช่ น การหาแหล่ ง เงิ น ทุ น การซ่ อ มบ ารุ ง การเลื อกผู้ ผลิ ตวั ต ถุ ดิบ การจ้ า งและเลิ กจ้ า ง
พนักงานตาแหน่งสาคัญๆ จะต้ องผ่านมติส่วนใหญ่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น
เงื่อนไขในสิทธิในการขายคืนหุน้
บริษัท ก สิทธิในการขอซื้อหุ้นร้ อยละ 50 ของบริษัท ข จากบริษัท ค ในมูลค่ายุติธรรม และให้ สิทธิบริษัท ค
ในการขายหุ้นของบริษัท ข คืนให้ แก่บริษัท ก ในมูลค่ายุติธรรม ถ้ ามีการใช้ สิทธิของทั้งสองฝ่ ายบริษัท ก จะมี
อานาจในการควบคุมในบริษัท ข และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีกับบริษัท ค จะถูกยกเลิกโดยทันทีโดยสิทธิในการซื้อ
และสิทธิในการขาย จะเกิดขึ้นเมื่อ มีการเปลี่ยนอานาจในการควบคุม การเลิกกิจการหรือการล้ มละลาย ของ
คู่สญ
ั ญา (บริษัท ก และบริษัท ค)
บริษัท ก และบริษัท ค มีข้อขัดแย้ งซึ่งไม่สามารถหาข้ อยุติ หรือ ถ้ าอายุของสัญญาผู้ถือหุ้นเกิน 10 ปี บริษัท ก
มีสทิ ธิในการขอซื้อหุ้นภายใต้ TFRS 10 บริษัท ก มีอานาจในการควบคุมบริษัท ข หรือไม่
แนวคาตอบ
เงื่อนไขในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของบริษัท ข ถูกกาหนดโดยสัญญาและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การขายสินค้ า
ของบริษัท ข ต้ องขายให้ กบั บริษัท ก ยกเว้ นมีการผลิตส่วนที่เกินความต้ องการของบริษัท ก ในราคาที่กาหนด
วัตถุประสงค์และการออกแบบบริษัท ข
บริษัท ข ตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตสินค้ าให้ กับบริษัท ก ตามความต้ องการที่เกิดขึ้น ในขณะที่บริษัท ค เป็ นที่ปรึกษา
และให้ ความรู้ทางเทคนิคการผลิต ดังนั้น วัตถุประสงค์และการออกแบบบริษัท ข นั้นเพื่อบริษัท ก ซึ่งบริษัท ค
มีหน้ าที่เป็ นผู้ให้ คาปรึกษา
ราคาในการใช้ สทิ ธิ คือ มูลค่ายุติธรรมซึ่งไม่ได้ เป็ นอุปสรรคในการใช้ สทิ ธิของทั้งสองฝ่ าย
สิทธิในการซื้อและขายหุ้นในบริษัท ข
สิทธิในการซื้อและขายหุ้นในบริษัท ข ได้ ออกแบบเพื่อให้ บริษัท ก มีอานาจในการควบคุมบริษัท ข ทั้งหมดใน
กรณีท่เี ข้ าเงื่อนไขการใช้ สทิ ธิ แม้ ว่าการใช้ สิทธิจะมีข้อจากัดที่จะเกิดขึ้น และบริษัท ค จะต้ องถูกยกเลิกเงื่อนไข
ต่างๆที่กาหนด ดังนั้นในกรณีน้ ีบริษัท ก มีอานาจในการควบคุมบริษัท ข
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอย่างที่ 8: สิทธิทีม่ ีความสาคัญ (Substantive right)
บริ ษัท ก ถือหุ้ น ร้ อยละ 30 ในบริ ษัท ข ส่วนหุ้ น อีกร้ อยละ 70 ถือโดยบริ ษัท ค บริ ษัท ข ถูกควบคุ มโดย
พิจารณาจากสิทธิในการออกเสียง ซึ่งบริษัท ก มีสิทธิในการซื้อหุ้ นเพิ่มอีกร้ อยละ 50 จากบริ ษัท ข ตลอด
ระยะเวลาจนครบ 2 ปี
แต่ต้องซื้อได้ ด้วยราคา 1.5 เท่าของราคาตลาดของหุ้ นในบริษัท ข ซึ่งบริษัท ก
ประเมินว่าจะไม่ค้ ุมค่าในการลงทุนเพิ่มนี้ เนื่องจากราคาใช้ สิทธิสูงมากเมื่อเทียบกับมูลค่าของกิจการในบริษัท ข
และบริษัท ก ก็ไม่ได้ รับประโยชน์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินอื่น เช่น ประโยชน์จากการควบรวมธุรกิจ จากการใช้ สทิ ธิน้ ี
แนวคาตอบ
บริษัท ก มีความสามารถจะใช้ สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม แต่สิทธิน้ ีไม่ถือเป็ นสิทธิท่มี ีความสาคัญ เนื่องจากบริษัท
ก ไม่ได้ ประโยชน์จากการใช้ สิทธิน้ ีตลอดระยะเวลาการใช้ สิทธิและไม่ได้ รับผลตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินอื่นจาก
การใช้ สทิ ธิน้ ี
ตัวอย่างที่ 9: สิทธิทีม่ ีความสาคัญ (Substantive right)
บริษัท ก บริษัท ข บริษัท ค ถือหุ้นบริษัทละ 1 ใน 3 ในบริษัท ง บริษัท ง ถูกควบคุมโดยพิจารณาจากสิทธิใน
การออกเสียง ซึ่งบริษัท ก ยังถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งสามารถใช้ สิทธิด้วยราคาที่กาหนดไว้ คงที่ ซึ่งถ้ าบริษัท ก
ใช้ สิทธิจะทาให้ ถือหุ้นในบริษัท ง ถึงร้ อยละ 60 การใช้ สิทธิน้ ีทาให้ บริษัท ก ได้ ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแทบ
จะไม่ค้ ุ มค่าในการลงทุนเพิ่ ม แต่ การดาเนิ นงานของบริ ษัท ง มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท ก และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์เพิ่มจากการควบรวมธุรกิจ
แนวคาตอบ
บริษัท ก มีความสามารถจะใช้ สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้ในปัจจุ บัน และสิทธิน้ ี ถือเป็ นสิทธิท่มี ีความสาคัญ
เนื่องจากบริษัท ก จะได้ ประโยชน์ หรือ ผลตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินอื่นจากการใช้ สิทธิน้ ี ดังนั้นบริษัท ก มี
อานาจควบคุมในบริษัท ง

************
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