เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๘๖ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๙/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
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 และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้ งที่ ๔๒ (๓/๒๕๕๘) เมื่ อ วั นที่ ๗ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ งออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔๓/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐ เรื่อง งบการเงินรวม
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง
งบการเงินรวม ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
งบการเงินรวม

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ส้ ิน สุด ในวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2557 (IFRS 10 : Consolidated
Financial Statements (Bound volume 2015 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ มีก ารปรับ ปรุง จากฉบับ ปี 2557 โดยปรับ ปรุง
ย่ อหน้ าที่ 2 4 ภาคผนวก ก และ ย่ อหน้ าที่ ค2ก ค6ก เพิ่มบทนํา 7ก และย่ อหน้ าที่ 27 ถึง 33 ข85
ก ถึง ข85บ ข99ก ข100 ถึง ข101 ค1ข ค1ค ค3ก ถึง ค3ฉ และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

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

การกําหนดว่ากิจการเป็ นกิจการทีด่ าํ เนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือไม่
ข้อยกเว้นในการจัดทํางบการเงินรวมของกิจการทีด่ าํ เนินธุรกิจด้านการลงทุน

27
31

ภาคผนวก
ก คํานิยาม
ข แนวทางปฏิบตั ิ
การประเมินการควบคุม
วัตถุประสงค์และการออกแบบของผู้ได้ รับการลงทุน
อํานาจ
ฐานะเปิ ดต่อหรือสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากผู้ได้ รับการลงทุน
ความเชื่อมโยงระหว่างอํานาจและผลตอบแทน
ความสัมพันธ์กบั กิจการอื่น
การควบคุมสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้
การประเมินอย่างต่อเนื่อง
การกําหนดว่ากิจการเป็ นกิจการทีด่ ําเนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือไม่
วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ลักษณะปกติของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
ข้อกําหนดทางการบัญชี
ขั้นตอนการจัดทํางบการเงินรวม
นโยบายการบัญชีเดียวกัน

ข2
ข5
ข9
ข55
ข58
ข73
ข76
ข80
ข85ก
ข85ข
ข85ฎ
ข85ฑ
ข86
ข86
ข87

2

การวัดมูลค่า
สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้
วันที่ในงบการเงิน
การสูญเสียการควบคุม
การบัญชีสําหรับการเปลีย่ นแปลงสถานะของกิจการทีด่ ําเนินธุรกิจด้านการลงทุน
ค วันถือปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

ข88
ข89
ข92
ข97
ข100
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง งบการเงิ นรวม ประกอบด้ วย
ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 33 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ย่ อหน้ าที่พิมพ์ด้วยตัวอักษร
หนาถือ เป็ นหลั กการสํา คัญ คํานิ ยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็ นครั้ งแรกในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้จะเป็ นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึง
ข้ อกําหนดของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ใน
กรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัตใิ นการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

บทนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง งบการเงิ น รวม
กําหนดหลั กการในการนําเสนอ และการจัด ทํางบการเงินรวม เมื่อกิจการมีการควบคุ ม
กิจการหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งกิจการ
บทนํา 2 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

บทนํา 1

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนํา 3

(บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

บทนํา 4
บทนํา 5

(บทนํานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ผลจากวิ ก ฤตทางการเงิ น ของโลกในปี 2550 แสดงถึ ง การขาดความโปร่ ง ใสใน
เรื่องความเสี่ยงที่ผ้ ูลงทุนได้ รับจากการลงทุนในกิจการที่ไม่ได้ นาํ มารวมในงบการเงิน (“off
balance sheet vehicles”) (เช่น กิจการที่แปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (Securitization
vehicles)) รวมถึงประเภทที่มีการจัดตั้งขึ้นหรือได้ รับการสนับสนุ น เป็ นผลให้ ผ้ ูนํากลุ่ม
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”

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

4

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 7ก กิ จ การที ่ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้า นการลงทุน (ที่ป รั บ ปรุ ง ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ได้
กําหนดข้ อยกเว้ นสําหรั บหลักการที่ว่า บริ ษัทย่ อยทั้งหมดต้ องนํามารวมในการจัดทํางบ
การเงิ น รวม การปรั บ ปรุ ง นี้ ให้ คํา นิ ย ามของกิจ การที่ดํา เนิ น ธุ ร กิจ ด้ า นการลงทุ น และ
กําหนดให้ บริษัทใหญ่ ท่เี ป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยเหล่านั้นด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )1 แทนการ
รวมบริ ษัทย่ อยเหล่ านั้ นในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ การ
ปรับปรุงดังกล่าวยังได้ นาํ เสนอข้ อกําหนดใหม่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับกิจการที่ดาํ เนิน
ธุรกิจด้ านการลงทุนในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี ย่ วกับ ส่ ว นได้เ สี ย ในกิ จ การอื ่ น และ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 27
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
บทนํา 8 ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนเมื่อมีฐานะเปิ ดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจาก
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 ฐานะเปิ ดต่ อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ 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

1

ภาคผนวก ค7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม ระบุว่า “หาก
กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ แต่ ยังไม่ ได้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) การอ้ างอิงให้ หมายถึงมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )”

5

9.1 ในสถานการณ์ท่สี ิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิท่คี ล้ ายคลึงกันให้ อาํ นาจแก่ผ้ ูลงทุนซึ่ง
รวมถึง สถานการณ์ ท่ีผ้ ู ล งทุ น มี สิท ธิใ นการออกเสีย งน้ อ ยกว่ า สิท ธิ ใ นการออกเสีย ง
ส่วนใหญ่ หรือในสถานการณ์เกี่ยวข้ องกับสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้
9.2 ในสถานการณ์ท่ีผ้ ู ได้ รับการลงทุนได้ ถูกออกแบบเพื่อให้ สิทธิในการออกเสียงไม่ ใช่
ปั จ จัยหลั กที่ใ ช้ ในการตัด สิน ใจว่ าใครคื อผู้ ค วบคุ มผู้ ไ ด้ รับการลงทุน เช่ น เมื่อสิทธิ
ในการออกเสียงเกี่ยวข้ องกับงานด้ านบริ หารเท่านั้ น และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องมีการ
สั่งการโดยใช้ ข้อตกลงตามสัญญา
9.3 ในสถานการณ์ซ่ึงเป็ นความสัมพันธ์แบบตัวแทน
9.4 ในสถานการณ์ท่ผี ้ ูลงทุนมีการควบคุมเหนือสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ ของผู้ได้ รับการลงทุน
บทนํา 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ ผ้ ูลงทุนทบทวนว่าตนมีการควบคุม
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 นโยบายการบัญชีเดียวกันในการรายงานรายการ
ที่เ หมื อ นกัน และเหตุ ก ารณ์อ่ืน ๆ ที่อ ยู่ ใ นสถานการณ์ท่ีค ล้ า ยคลึ ง กัน ยอดคงเหลื อ และ
รายการระหว่างกันในกลุ่มกิจการต้ องถูกตัดออก ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริษัท
ย่อยต้ องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมในส่วนของเจ้ าของแยกจากส่วนของเจ้ าของที่
เป็ นของบริษัทใหญ่
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 ฉบับ ที่ 12 (ปรั บ ปรุง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับ ส่ ว นได้ เสีย
ในกิจการอื่น
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง งบการเงินรวม
วัตถุประสงค์
1

2

3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดหลักการในการนําเสนอและ
การจัดทํางบการเงินรวม เมื่อกิจการควบคุมกิจการหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น
การบรรลุวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
2.1 กํา หนดให้ กิ จ การ (บริ ษั ท ใหญ่ ) ที่ค วบคุ ม กิจ การหนึ่ ง หรื อ มากกว่ า นั้ น (บริ ษัท 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 หลักการการควบคุมเพื่อระบุว่าผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้ รับการลงทุ น
หรือไม่ และดังนั้นต้ องจัดทํางบการเงินรวม
2.4 ให้ ข้อกําหนดทางการบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม และ
2.5 ให้ คาํ นิยามของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน และให้ ข้อกําหนดของข้ อยกเว้ นในการ
รวมบริษัทย่อยเหล่านั้นของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนในการจัดทํางบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ กล่าวถึงข้ อกําหนดทางการบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจ
และผลกระทบต่ อ การจั ด ทํา งบการเงิ น รวม รวมถึ ง ค่ า ความนิ ย มที่เ กิด ขึ้ นจากการรวมธุ ร กิจ
(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ)

ขอบเขต
4

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 แก่ ส ํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ
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หน่วยงานกํากับดูแลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ในตลาด
สาธารณะ และ
4.1.4 บริษัทใหญ่ ในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ในลําดับระหว่างกลางได้ จัดทํางบการเงิน
รวมเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินแล้ ว
4.2 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน หรือโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 19 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
4.3 กิจ การที่ดํา เนิ น ธุ ร กิจ ด้ า นการลงทุ น ไม่ จํา เป็ นต้ อ งนํา เสนองบการเงิ น รวม ถ้ า กิจ การมี
ข้ อกําหนดให้ กิจการต้ องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ
ขาดทุน ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 31 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

การควบคุม
5
6

7

8

9

ผู ล้ งทุ น ต้อ งกํ า หนดว่ า เป็ นบริ ษ ัท ใหญ่ ห รื อ ไม่ โดยการประเมิ น เรื่ อ งการควบคุ ม ผู ไ้ ด้ร ับ
การลงทุน โดยไม่คํานึงถึงลักษณะของความเกีย่ วข้องกับกิจการ (ผูไ้ ด้รบั การลงทุน)
ผูล้ งทุนควบคุมผูไ้ ด้รบั การลงทุนเมื่อกิจการมีฐานะเปิ ดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวข้องกับผู ไ้ ด้รบั การลงทุ นและมีความสามารถในการทํ าให้เ กิ ดผลกระทบต่ อ
ผลตอบแทนจากอํานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน
ดังนั้น ผูล้ งทุนควบคุมผูไ้ ด้รบั การลงทุนถ้าผูล้ งทุนเข้าเงือ่ นไขทุกข้อดังต่อไปนี้
7.1 การมีอํานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน (ดู ย่อหน้าที่ 10 ถึง 14)
7.2 ฐานะเปิ ดต่ อหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู ไ้ ด้รบั การลงทุน
(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 เช่ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง การร่วม
การงาน มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 (ปรั บ ปรุง 2558) เรื่ อง เงิน ลงทุน ในบริ ษัทร่ ว มและ
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การร่วมค้า หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ )

10

11

12

13

14

อํานาจ
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
อํานาจเกิดจากสิทธิ ในบางครั้งการประเมินอํานาจเป็ นเรื่องตรงไปตรงมา เช่น เมื่ออํานาจเหนือ
ผู้ได้ รับการลงทุนได้ มาจากสิทธิในการออกเสียงที่ได้ รับจากตราสารทุนโดยตรงและเพียงอย่างเดียว
เช่ น หุ้ น และสามารถประเมินได้ จากการพิจารณาสิทธิในการออกเสียงจากการถือหุ้ นดังกล่ าว
ในกรณีอ่ ืน การประเมินอาจจะซับซ้ อนและต้ องใช้ มากกว่ าหนึ่งปั จจัยในการพิจารณา เช่ น เมื่อ
อํานาจเกิดจากหนึ่งข้ อตกลงตามสัญญาหรือมากกว่านั้น
ผู้ลงทุนซึ่งมีความสามารถในปั จจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องถือว่ามีอาํ นาจ ถึงแม้ ว่าสิทธิ
นั้ น ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารใช้ ก ต็ าม หลั ก ฐานซึ่ ง แสดงว่ า ผู้ ล งทุ น ได้ ส่ัง การกิจ กรรมที่เ กี่ย วข้ อ งจะช่ ว ยใน
การกําหนดว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจหรือไม่ แต่หลักฐานเหล่านั้นไม่ให้ ข้อสรุปด้ วยตัวเองในการกําหนด
ว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่
ในกรณีท่ีผ้ ูลงทุนสองคนหรือมากกว่ านั้น เมื่อสิทธิท่มี ีอยู่ของแต่ละคนทําให้ มีความสามารถเป็ น
เอกภาพในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนที่มีความสามารถในปัจจุบันในการ
สั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญที่สุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุนเป็ นผู้มี
อํานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
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 งสิท ธิ เ พื่ อ
การคุ้มครองไม่มีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข26 ถึง ข28) และดังนั้นถือว่าไม่ได้
ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน

ผลตอบแทน
15 ผู้ลงทุนมีฐานะเปิ ดต่ อหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน
เมื่อผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเข้ าไปเกี่ยวข้ องนั้นมีโอกาสที่จะผันแปรตามผลการดําเนินงาน
ของผู้ได้ รับการลงทุน โดยผลตอบแทนของผู้ลงทุนนั้นเป็ นผลตอบแทนเชิงบวกเพียงอย่างเดียว
หรือผลตอบแทนเชิงลบเพียงอย่างเดียว หรือทั้งผลตอบแทนเชิงบวกและผลตอบแทนเชิงลบ
16 ถึงแม้ ว่าจะมีผ้ ูลงทุนรายเดียวที่สามารถควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนได้ แต่ กิจการมากกว่ าหนึ่งราย
สามารถมีส่วนแบ่งในผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน เช่น ผู้ถือหุ้นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม สามารถมีส่วนแบ่งในกําไรหรือการจ่ายปันผลของผู้ได้ รับการลงทุน
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ความเชื่อมโยงระหว่างอํานาจและผลตอบแทน
17 ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนเมื่อผู้ลงทุนไม่เพียงมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน และมีฐานะ
เปิ ดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน แต่ยังสามารถใช้
อํานาจในการทําให้ เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับ
การลงทุนนั้น
18 ดั ง 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 าของของบริษัทใหญ่ ในบริษัทย่ อยซึ่งมิได้ ส่งผลให้
บริษัทใหญ่สญ
ู เสียการควบคุมในบริษัทย่อยถือเป็ นรายการในส่วนของเจ้ าของ (กล่าวคือ รายการ
กับเจ้ าของในฐานะที่เป็ นเจ้ าของ)
24 ย่อหน้ าที่ ข94 ถึง ข96 ได้ กล่ าวถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํ หรับส่วนได้ ส่วนเสียที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในงบการเงินรวม
การสูญเสียการควบคุม
ู เสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ต้องปฏิบัติดังนี้
25 ในกรณีท่บี ริษัทใหญ่สญ
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 อยเดิมที่เคยมีการควบคุมในมูลค่ ายุ ติธรรม เมื่อสูญเสีย
การควบคุมและหลังจากนั้นรับรู้เงินลงทุนและรายการลูกหนี้หรือเจ้ าหนี้กับบริษัทย่อยเดิม
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งมูลค่ ายุ ติธรรมที่กล่ าวถึงนั้นถือเป็ น
มูลค่ายุติธรรมเริ่มแรกที่รับรู้ของสินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือเป็ นราคาทุนเริ่มแรกที่
รับรู้ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
10

25.3 รับรู้กาํ ไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียเดิมที่เคยมี
การควบคุม
26 ย่อหน้ าที่ ข97 ถึง ข99 ได้ กล่าวถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํ หรับการสูญเสียการควบคุม

การกําหนดว่ากิจการเป็ นกิจการทีด่ าํ เนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือไม่
27 บริ ษทั ใหญ่ ตอ้ งกํ าหนดว่ ากิจการเป็ นกิจการที่ดําเนินธุ รกิจด้านการลงทุ นหรื อไม่ กิ จการที่
ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนคือกิจการซึ่ง
27.1

ได้รบั เงินทุนจากผู ล้ งทุนหนึ่งรายหรือมากกว่ าเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการจัดให้มีการ
บริการด้านการบริหารเงินลงทุนให้แก่ผูล้ งทุนเหล่านั้น
27.2 ให้คํามันกั
่ บผูล้ งทุนว่าวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจของกิจการคือการนําเงินทุนไปลงทุน
เพือ่ ให้ได้มาเฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพิม่ มูลค่าเงินทุน รายได้จากการลงทุน
หรือทั้งสองกรณี และ
27.3 วัดและประเมินผลการดําเนินงานจากเงินลงทุนเกือบจะทั้งหมดด้วยเกณฑ์มูลค่ า
ยุติธรรม
ย่อหน้าที่ ข85ก ถึง ข85ฐ ให้แนวทางปฏิบตั ิทีเ่ กีย่ วข้อง
28 ในการประเมินว่ ากิจการเป็ นไปตามคํานิยามที่กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 27 หรื อไม่ น้ัน กิจการต้ อง
พิจารณาว่ากิจการมีลักษณะปกติของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน ดังต่อไปนี้หรือไม่
28.1 กิจการมีเงินลงทุนมากกว่าหนึ่งแห่ง (ดูย่อหน้ าที่ ข85ฒ ถึง ข85ณ)
28.2 กิจการมีผ้ ูลงทุนมากกว่าหนึ่งราย (ดูย่อหน้ าที่ ข85ด ถึง ข85ถ)
28.3 กิจการมีผ้ ูลงทุนที่มิใช่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับกิจการ (ดูย่อหน้ าที่ ข85ท ถึง
ข85ธ) และ
28.4 กิจการมีส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในรูปแบบของส่วนของเจ้ าของ หรือส่วนได้ เสียที่
คล้ ายคลึง (ดูย่อหน้ าที่ ข85น ถึง ข85บ)
การขาดหายไปของลั กษณะปกติดังกล่ า วในบางข้ อ ไม่ จํา เป็ นที่จ ะทําให้ กิจการถูกตั ด สิทธิจ าก
การจัดประเภทเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนที่มี
ลักษณะปกติดังกล่าวไม่ครบทุกข้ อต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 9ก ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
ส่วนได้เสียในกิจการอืน่
29 หากข้ อเท็จจริง และสถานการณ์บ่งชี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหรือ
มากกว่า จากสามองค์ประกอบที่เป็ นคํานิยามของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน ตามที่กล่าว
ไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 27 หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากลั ก ษณะปกติ ข องกิจ การที่ดํา เนิ น ธุ ร กิจ ด้ า น
การลงทุน ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 28 บริษัทใหญ่ต้องประเมินใหม่ว่ากิจการเป็ นกิจการที่ดาํ เนิน
ธุรกิจด้ านการลงทุนหรือไม่
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30 บริษัทใหญ่ท่สี ้ นิ สุดการเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน หรือกลายมาเป็ นกิจการที่ดาํ เนิน
ธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงสถานภาพดังกล่ าวนับตั้งแต่วันที่การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพเกิดขึ้น (ดูย่อหน้ าที่ ข100 ถึง ข101)

ข้อยกเว้นในการจัดทํางบการเงินรวมของกิจการทีด่ าํ เนินธุรกิจด้านการลงทุน
31 ยกเว้นที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 32 กิจการที่ดําเนินธุ รกิจด้านการลงทุนต้องไม่รวมบริษทั ย่อย
หรือต้องไม่ถอื ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
การรวมธุ รกิจ เมื่อกิ จการได้มาซึ่ งการควบคุมในกิ จการอื่น แต่ กิจการที่ดําเนินธุ รกิ จด้าน
การลงทุนต้องวัดมู ลค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามที่
กล่าวไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมือ่ มีการ
ประกาศใช้)2
32 แม้ ว่าจะมีข้อกําหนดในย่อหน้ าที่ 31 แล้ ว หากกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนมีบริษัทย่อยที่
ให้ บริการที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการลงทุนของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข
85ค ถึง ข85จ) กิจการต้ องรวมบริษัทย่อยในการจัดทํางบการเงินรวมตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่
19 ถึง 26 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ สําหรับการได้ มาซึ่งบริษัท
ย่อยดังกล่าว
33 บริษัทใหญ่ ของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องรวมกิจการทั้งหมดที่บริษัทใหญ่ มีอาํ นาจ
ควบคุมในการจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงกิจการที่ถูกควบคุมผ่านบริษัทย่ อยซึ่งเป็ นกิจการที่
ดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุน ยกเว้ นบริษัทใหญ่น้ันดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุนด้ วยตัวเอง

2

ภาคผนวก ค7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม ระบุว่า
“หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ แต่ยังไม่ได้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) การอ้ างอิงให้ หมายถึงมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )”
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการนําเสนอสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ
เจ้ าของ รายได้ ค่าใช้ จ่าย และกระแสเงินสดของบริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อย
เสมือนว่าเป็ นของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว
การควบคุมผูไ้ ด้รบั การลงทุน ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนเมื่อผู้ลงทุนมีฐานะเปิ ดต่อหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ ได้ รับการลงทุน และมี
ความสามารถที่จะทําให้ เกิดผลกระทบต่ อผลตอบแทนนั้นจากการมี
อํานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
ผูต้ ดั สินใจ

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

กลุ่มกิจการ

บริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อย

กิจการทีด่ ําเนินธุรกิจด้าน
การลงทุน

กิจการซึ่ง
1. ได้ รับเงินทุนจากผู้ลงทุนหนึ่งรายหรือมากกว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การจัดให้ มีการบริการด้ านการบริหารเงินลงทุนให้ แก่ผ้ ูลงทุน
เหล่านั้น
2. ให้ คาํ มั่นสัญญากับผู้ลงทุนว่าวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจคือการนํา
เงินทุนไปลงทุนเพื่อให้ ได้ มาเฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพิ่ม
มูลค่าของเงินทุน รายได้ จากการลงทุน หรือทั้งสองกรณี และ
3. วัดและประเมินผลการดําเนินงานจากเงินลงทุนเกือบจะทั้งหมดด้ วย
เกณฑ์มูลค่ายุติธรรม

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี

ส่วนได้ เสียในบริษทั ย่อยที่ไม่ได้ เป็ นของบริษทั ใหญ่ท้งั โดยทางตรง

อํานาจควบคุม

หรือทางอ้ อม

บริษทั ใหญ่

กิจการซึ่งควบคุมกิจการอื่นหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น

อํานาจ

สิทธิท่ีมีอยู่ท่ีทาํ ให้ มีความสามารถในปั จจุ บันในการสั่งการกิจกรรมที่
เกีย่ วข้อง
สิทธิท่ีมีการออกแบบเพื่ อคุ้ มครองส่วนได้ เสียของผู้ ท่ีถือสิทธิน้ันโดย
ปราศจากการให้ อาํ นาจเหนือกิจการที่สทิ ธิน้ันเกี่ยวข้ อง

สิทธิเพือ่ การคุม้ ครอง
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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

คํา นิ ยามต่ อ ไปนี้ มีอธิบ ายใน มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 11 (ปรั บ ปรุง 2558) เรื่ อ ง
การร่วมการงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง การเปิ ดเผยส่วน
ได้เสียในกิจการอื ่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า หรื อ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี ย่ วกับ
บุคคลหรื อกิจการที เ่ กีย่ วข้องกัน และใช้ ความหมายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่ าวใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้







บริษัทร่วม
ส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
การร่วมค้ า
ผู้บริหารสําคัญ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ อธิบายแนวทางปฏิบตั ิ ของย่อหน้าที ่ 1
ถึง 33 และมีความเทียบเท่ากับส่วนอืน่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข1 ตัวอย่างในภาคผนวกนี้แสดงให้ เห็นสถานการณ์สมมติ ถึงแม้ ว่าบางแง่มุมของตัวอย่างอาจนําเสนอ
ในรูปแบบตามความเป็ นจริง ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท้งั หมดของรูปแบบข้ อเท็จจริงบางอย่าง
จะต้ องนํามาประเมินเมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) 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 ฐานะเปิ ดต่อหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน และ
ข2.3 ความสามารถในการใช้ อาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนทําให้ เกิดผลกระทบต่ อจํานวนเงิน
ผลตอบแทนของผู้ลงทุน
ข3 การพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้อาจช่วยในการกําหนดว่ามีการควบคุม
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 ผู้ ล งทุ น มี ฐ านะเปิ ดต่ อ หรื อ มี สิท ธิ ใ นผลตอบแทนผั น แปรจากการเกี่ย วข้ อ งกับ ผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุนหรือไม่ (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
ผลตอบแทนของผู้ลงทุนหรือไม่ (ดูย่อหน้ าที่ ข58 ถึง ข72)
ข4 เมื่อมีการประเมินการควบคุมในผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาลักษณะของความสัมพันธ์
ของตนกับกิจการอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข73 ถึง ข75)
วัตถุประสงค์และการออกแบบผูไ้ ด้รบั การลงทุน
ข5 เมื่ อ มี ก ารประเมิ น การควบคุ ม ในผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ผู้ ล งทุ น ต้ อ งพิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
การออกแบบผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น เพื่ อ ที่จ ะระบุ กิจ กรรมที่เ กี่ย วข้ อ ง มี ก ารตั ด สิน ใจในกิจ กรรม
ที่เกี่ยวข้ องอย่างไร ใครมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมเหล่านั้น และใครเป็ นผู้รับ
ผลตอบแทนจากกิจกรรมเหล่านั้น
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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 ี การพิจารณาของผู้ลงทุน
ในเรื่องของวัตถุประสงค์และการออกแบบของผู้ได้ รับการลงทุนต้ องรวมถึงการพิจารณาความเสี่ยง
ที่มีการออกแบบเพื่อให้ ผ้ ูได้ รับการลงทุนมีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีการออกแบบให้
ส่งผ่ านไปยังกิจการที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนและผู้ลงทุนมีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง
เหล่านั้นบางส่วนหรือทั้งหมดหรือไม่ การพิจารณาความเสี่ยงนั้นไม่เพียงรวมถึงผลกระทบในทางลบ
แต่รวมถึงโอกาสในทางบวกด้ วย
อํานาจ
ข9 การที่จะมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน สิทธิท่ีมีอยู่ต้องทําให้ ผ้ ูลงทุนมีความสามารถในปั จจุ บัน
ในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินอํานาจต้ องพิจารณาสิทธิท่ีมี
ความสําคัญและสิทธิท่มี ิใช่สทิ ธิเพื่อการคุ้มครอง (ดูย่อหน้ าที่ ข22 ถึง ข28)
ข10 การตั ด สิน ใจว่ า ผู้ ล งทุ น มี อ ํา นาจหรื อ ไม่ ข้ ึ นอยู่ กับ กิจ กรรมที่เ กี่ย วข้ อ ง การตั ด สิน ใจกิ จ กรรม
ที่เกี่ยวข้ องทําอย่างไร และสิทธิท่มี ีอยู่ของผู้ลงทุนและกิจการอื่นที่เกี่ยวกับผู้ได้ รับการลงทุน
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและทิศทางของกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ข11 สําหรับผู้ได้ รับการลงทุนหลายแห่ ง กิจกรรมการดําเนินงานและกิจกรรมการจัดหาเงินหลายแบบ
มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ต่ อ ผลตอบแทนของกิ จ การ ตั ว อย่ า งของกิ จ กรรมนั้ น ขึ้ นอยู่ กับ
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 องพิจารณาว่าผู้ลงทุน
คนใดที่สามารถสั่งการกิจกรรมที่ทาํ ให้ เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญมากที่สุดต่อผลตอบแทนที่
สอดคล้ อ งกับ สิท ธิใ นการตั ด สิน ใจเห็น ชอบ (ดู ย่ อ หน้ า ที่ 13) ผู้ ล งทุ น ต้ อ งมี ก ารทบทวนการ
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 ายเดียวที่สามารถทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขอ
การรับรองทางกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หลังจากที่ได้ รับการรับรองทางกฎหมายแล้ ว ผู้ลงทุนอีกกลุ่ม
จะทําการผลิตและการตลาดต่อไป ซึ่งผู้ลงทุนกลุ่มนี้จะเป็ นฝ่ ายเดียวที่สามารถทําการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การผลิตและการตลาด ในกรณีท่กี จิ กรรมการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมายกับกิจกรรมการ
ผลิตและการตลาดมีความเกี่ยวข้ องกับธุรกิจเท่ากัน ผู้ลงทุนแต่ละฝ่ ายจําเป็ นต้ องพิจารณาว่ากิจกรรมใดมี
ผลกระทบโดยตรงอย่างมีนัยสําคัญมากทีส่ ุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน จากที่กล่าวมาแล้ วว่า
ผู้ลงทุนแต่ละฝ่ ายจะต้ องพิจารณาว่ากิจกรรมการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมาย หรือกิจกรรม
การผลิตและการตลาดมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญมากที่สุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน และ
ใครสามารถสั่งการกิจกรรมนั้น ในการกําหนดว่าผู้ลงทุนรายใดมีอาํ นาจ ผู้ลงทุนจะพิจารณาสิ่งต่างๆ ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้ รับการลงทุน
(2) ปั จจั ยที่กาํ หนดกําไรขั้นต้ น รายได้ และมู ลค่ า ของผู้ ไ ด้ รับการลงทุ น หรื อมูลค่ าของผลิต ภัณฑ์
ทางการแพทย์
(3) ผลกระทบต่ อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุนจากอํานาจการตัดสินใจของผู้ลงทุนแต่ ละราย
ที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยในข้ อ (2) และ
(4) ฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนของผู้ลงทุน
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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
(ผู้ ลงทุ น ในหนี้ ) และตราสารทุ น ซึ่ งถือ โดยผู้ ล งทุ น อื่น จํา นวนหนึ่ ง ส่ ว นที่เป็ นทุ น (Equity Tranche)
ถูกออกแบบมาเพื่อรับผลขาดทุนแรกและรับผลตอบแทนส่วนที่เหลือของผู้ได้ รับการลงทุน โดยหนึ่งใน
ผู้ ลงทุ น ในตราสารทุ น ซึ่ งถือหุ้ น ร้ อยละ 30 ของส่ วนของเจ้ าของทํา หน้ า ที่เป็ นผู้ จัด การสิน ทรั พย์ ด้ วย
ผู้ได้ รับการลงทุนใช้ เงินที่ได้ มาเพื่อซื้อกลุ่มการลงทุน (portfolio) ในสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทําให้ ผ้ ูได้ รับ
การลงทุนมีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านเครดิตที่อาจเป็ นไปได้ ท่เี กี่ยวข้ องกับการผิดนัดชําระเงินต้ นและ
ดอกเบี้ยของสินทรัพย์ ส่วนรายการที่มีการขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนในตราสารหนี้โดยถือเป็ นการลงทุนที่มีฐานะ
เปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านเครดิตตํ่าจากความเป็ นไปได้ ท่สี นิ ทรัพย์ในกลุ่มการลงทุนจะผิดนัดชําระ เนื่องจาก
ลักษณะของสินทรัพย์และเนื่องจากผู้ลงทุนในส่วนที่เป็ นทุนถูกออกแบบมาให้ รับการขาดทุนแรกของ
ผู้ได้ รับการลงทุน ผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุนได้ รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากการบริหารกลุ่ม
การลงทุ น ในสิน ทรั พ ย์ ข องผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ซึ่ ง รวมถึง การตั ด สิน ใจเกี่ย วกับ การเลื อ ก การซื้ อและ
การจําหน่ ายสินทรัพย์ภายใต้ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มการลงทุนและการจัดการเมื่อกลุ่มการลงทุน
ในสินทรัพย์ผิดนัดชําระ กิจกรรมเหล่านั้นจะมีการจัดการโดยผู้บริหารสินทรัพย์จนกว่าการผิดนัดชําระถึง
สัดส่วนที่ระบุไว้ ของมูลค่ ากลุ่มการลงทุน (ได้ แก่ เมื่อมูลค่ าของกลุ่มการลงทุนถึงระดับที่ส่วนของทุน
ของผู้ได้ รับการลงทุนถูกใช้ ไปจนหมด) ณ เวลานั้น ผู้ดูแลกองทุนภายนอกจะจัดการสินทรัพย์ตามคําสั่ง
ของผู้ ลงทุนในตราสารหนี้ การจัดการกลุ่มการลงทุน ในสินทรั พย์ของผู้ ได้ รับการลงทุ นเป็ นกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้ องของผู้ได้ รับการลงทุน ผู้จัดการสินทรั พย์มีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
จนกว่ า สิน ทรั พย์ ท่ีผิด นั ด ชํา ระจะถึงสัด ส่ ว นที่ระบุ ไ ว้ ของมู ลค่ า กลุ่ มการลงทุ น ผู้ ลงทุ น ในตราสารหนี้
สามารถสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเมื่อมูลค่าของสินทรัพย์ท่ผี ิดนัดชําระเงินผ่านพ้ นสัดส่วนที่ระบุไว้ ของ
มูลค่ ากลุ่มการลงทุ น ผู้ จัดการสินทรั พย์และผู้ ลงทุ นในตราสารหนี้แต่ ละฝ่ ายควรพิ จารณาว่ าพวกเขา
สามารถสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญมากทีส่ ุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุนได้ หรือไม่
รวมถึงพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้ รับการลงทุนและฐานะเปิ ดต่ อความผันแปรของ
ผลตอบแทนที่มีต่อแต่ละฝ่ าย

18

ข14

ข15

ข16

ข17

ข18

สิทธิทีใ่ ห้ผูล้ งทุนมีอํานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน
อํา นาจเกิ ด จากสิ ท ธิ เพื่ อ ให้ มี อ ํา นาจเหนื อ ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น สิ ท ธิ ท่ี มี อ ยู่ ต้ อ งทํา ให้ ผู้ ล งทุ น
มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง สิทธิท่อี าจให้ อาํ นาจแก่ผ้ ูลงทุนสามารถ
มีความแตกต่างกันได้ ระหว่างผู้ได้ รับการลงทุนแต่ละราย
ตัวอย่างของสิทธิ ไม่ว่าเพียงเรื่องเดียวหรือรวมกันหลายเรื่อง สามารถให้ อาํ นาจผู้ลงทุนซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จาํ กัดเพียง
ข15.1 สิทธิในรูปแบบของสิทธิในการออกเสียง (หรือ สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ) ของ
ผู้ได้ รับการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข34 ถึง ข50)
ข15.2 สิทธิในการแต่ งตั้ง การมอบหมาย หรื อการถอดถอนสมาชิกของผู้ บริ หารสําคัญของ
ผู้ได้ รับการลงทุนซึ่งมีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ข15.3 สิทธิในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนอีกกิจการหนึ่งซึ่งเป็ นผู้ส่งั การกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ข15.4 สิท ธิใ นการสั่ง การผู้ ไ ด้ รับ การลงทุ น ให้ เข้ า ทํา รายการ หรื อคั ด ค้ า นการเปลี่ ย นแปลง
ในรายการเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน 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
มีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
โดยทั่วไป เมื่อผู้ได้ รับการลงทุนมีกจิ กรรมการดําเนินงานและกิจกรรมการจัดหาเงินหลายอย่างซึ่งมี
ผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน และเมื่อการตัดสินใจที่สาํ คัญ
เกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้ต้องทําอย่างต่อเนื่องควรเป็ นสิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิท่คี ล้ ายกันที่ให้
อํานาจแก่ผ้ ูลงทุนไม่ว่าเป็ นการให้ สทิ ธิออกเสียงเพียงอย่างเดียวหรือรวมกันกับข้ อตกลงอื่น
เมื่อสิทธิการออกเสียงไม่สามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน
เช่ น เมื่ อ สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งเกี่ย วข้ อ งกับ งานบริ ห ารเท่ า นั้ น และข้ อ ตกลงตามสัญ ญาเป็ น
ตัวกําหนดทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ลงทุนต้ องประเมินข้ อตกลงตามสัญญาเหล่ านั้นเพื่อ
พิจารณาว่าตนมีสิทธิเพียงพอที่ให้ อาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ ในการกําหนดว่าผู้ลงทุน
มีสิทธิเพียงพอที่ให้ อาํ นาจหรื อไม่ ผู้ลงทุนต้ องพิ จารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้ รับ
การลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข8) และข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ ข51 ถึง ข54 ร่ วมกับ ย่อหน้ าที่
ข18 ถึง ข20
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 ลงทุ นแม้ ว่าไม่ มีสิทธิตามสัญญา สามารถสั่งการผู้ ได้ รับการลงทุนให้ เข้ าทํารายการ
หรือคัดค้ านการเปลี่ยนแปลงรายการที่มีนัยสําคัญ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน
ข18.3 ผู้ ลงทุ น สามารถมี อิทธิพ ลในกระบวนการเสนอชื่ อเพื่ อ เลื อกสมาชิ กของผู้ กาํ กับ ดู แ ล
ของผู้ได้ 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 ํา กั บ ดู แ ลผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น เป็ นบุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ลงทุน
ข19 บางครั้งมีข้อบ่งชี้ว่าผู้ลงทุนมีความสัมพันธ์พิเศษกับผู้ได้ รับการลงทุน ที่เป็ นข้ อบ่งชี้ว่าผู้ลงทุนมีส่วน
ได้ เสียมากกว่าส่วนได้ เสียแบบตั้งรับ (a passive interest) ความมีอยู่ของแต่ละข้ อบ่งชี้หรือข้ อบ่งชี้
ประกอบกันบางอย่ างมิ ได้ หมายความว่ าเข้ าเงื่ อนไขของอํานาจเสมอไป อย่ างไรก็ตามการมี ส่ วนได้ เสีย
มากกว่ าส่วนได้ เสียแบบตั้งรับในผู้ได้ รับการลงทุนนั้นอาจบ่ งชี้ว่าผู้ลงทุนมีสิทธิอ่ ืนที่เกี่ยวข้ องอื่น
ที่เพียงพอที่สามารถให้ เป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน เช่น
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 ผู้ได้ รับการลงทุนพึ่งพาเงินทุนจากผู้ลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสําคัญของ
การดําเนินงาน
ข19.2.2 ผู้ลงทุนให้ การคํา้ ประกันภาระผูกพันของกิจการในสัดส่วนที่มีนัยสําคัญ
ข19.2.3 ผู้ได้ รับการลงทุนขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนในบริการที่สาํ คัญ เทคโนโลยี วัสดุหรือ
วัตถุดิบ
ข19.2.4 ผู้ลงทุนมีการควบคุมสินทรัพย์ เช่น ใบอนุญาต หรือเครื่องหมายทางการค้ าที่
มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานหลักของผู้ได้ รับการลงทุน
ข19.2.5 ผู้ได้ รับการลงทุนพึ่งพาผู้ลงทุนในเรื่องผู้บริหารสําคัญ เช่น เมื่อบุคลากรของ
ผู้ ล งทุ น มี ค วามรู้ ค วามชํา นาญเฉพาะในการดํา เนิ น งานหลั ก ของผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุน
ข19.3 กิจกรรมของผู้ได้ รับการลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสําคัญเกี่ยวข้ องหรือเป็ นการดําเนินการ
แทนผู้ลงทุน
ข19.4 ฐานะเปิ ดต่อหรือสิทธิของผู้ลงทุนในผลตอบแทนจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน
ไม่ เ ป็ นสั ด ส่ ว นกั บ สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งหรื อ สิ ท ธิ ท่ี ค ล้ ายคลึ ง กั น เช่ น อาจมี บ าง
สถานการณ์ ท่ี ผ้ ู ล งทุ น มี สิ ท ธิ ห รื อ มี ฐ านะเปิ ดต่ อ ผลตอบแทนมากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของ
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ผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุนแต่ถือสิทธิในการออกเสียงน้ อยกว่าครึ่งหนึ่งของสิทธิ
ในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน
ข20 ฐานะเปิ ดต่ อหรือสิทธิในความผันแปรของผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับ
การลงทุ นยิ่งมาก ยิ่งมีแรงจู งใจสํา หรั บ ผู้ ลงทุ นในการได้ สิทธิท่ีเพี ยงพอที่จะให้ อาํ นาจ ดังนั้ น
ฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนที่สูงเป็ นเครื่องบ่งชี้ว่าผู้ลงทุนอาจมีอาํ นาจ อย่างไรก็
ตามขอบเขตของฐานะเปิ ดของผู้ลงทุนด้ วยตัวเองนั้นไม่ได้ กาํ หนดว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับ
การลงทุนหรือไม่
ข21 เมื่อปัจจัยในย่อหน้ าที่ ข18 และข้ อบ่งชี้ในย่อหน้ าที่ ข19 และ ข20 มีการพิจารณาร่วมกันกับสิทธิ
ของผู้ลงทุน ต้ องให้ นาํ้ หนักมากกับหลักฐานเรื่องอํานาจตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ข18
สิทธิทีม่ ีความสําคัญ
ข22 ในการประเมินว่าผู้ซ่ึงลงทุนมีอาํ นาจหรือไม่จะพิจารณาเพียงสิทธิท่มี ีความสําคัญซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
ผู้ได้ รับการลงทุน (ถือโดยผู้ลงทุนและอื่นๆ) สิทธิจะมีความสําคัญ เมื่อผู้ถือต้ องมีความสามารถใน
การใช้ สทิ ธิในทางปฏิบัติ
ข23 การกําหนดว่ าสิทธิมีความสําคัญหรื อไม่ ต้องใช้ ดุ ลยพิ นิจ โดยพิ จารณาข้ อเท็จจริ งทั้งหมดและ
สถานการณ์น้ัน ปัจจัยที่นาํ มาพิจารณาในการกําหนดรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้ อต่อไปนี้
ข23.1 มี อุป สรรค(ทางเศรษฐกิจ หรื อ อื่น ๆ) ที่ป้ องกัน ผู้ ถื อ รายหนึ่ ง (หรื อ ผู้ ถื อ หลายราย)
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 เงื่อนไขและสถานการณ์ท่ีจะทําให้ ไ ม่ ได้ ใ ช้ สิทธิ เช่ น เงื่อนไขที่จํา กัดเวลา
การใช้ สทิ ธิแบบสั้นๆ
ข23.1.4 ขาดหรื อ ไม่ ชั ด เจนซึ่ ง กลไกในการหาเอกสารของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ที่
สมเหตุสมผล หรือกฎหมายหรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ที่จะยินยอมให้ ผ้ ูถือได้
ใช้ สทิ ธิ
ข23.1.5 ผู้ถอื ที่มีสทิ ธิไม่สามารถได้ รับข้ อมูลที่จาํ เป็ นเพื่อใช้ สทิ ธิ
ข23.1.6 อุปสรรคในการดําเนินงานหรือแรงจู งใจที่จะป้ องกัน (หรือยับยั้ง) ผู้ถือจาก
การใช้ สิทธิ (ตัวอย่างเช่น ปราศจากซึ่งผู้จัดการที่เต็มใจหรือมีความสามารถ
ในการให้ บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรื อผู้ท่ีมีความสามารถในการ
ให้ บริการและเข้ ารับส่วนได้ เสียอื่นที่ถอื โดยผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบ)
ข23.1.7 กฎหมายหรือระเบียบข้ อบังคับที่ป้องกันไม่ให้ ผ้ ูถอื หุ้นใช้ สทิ ธิ (เช่น นักลงทุน
ต่างชาติถูกห้ ามไม่ให้ ใช้ สทิ ธิ)
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ข23.2 เมื่อการใช้ สิทธิน้ันกําหนดให้ มีความเห็นชอบมากกว่ าหนึ่งราย หรือเมื่อสิทธิมีการถือ
มากกว่ าหนึ่งราย ไม่ ว่าจะมีกลไกที่ทาํ ให้ ผ้ ูถือเหล่ านั้นมีความสามารถในทางปฏิบัติใน
การใช้ สทิ ธิร่วมกันหากเลือกที่จะปฏิบัติเช่นนั้นหรือไม่ การที่ไม่มีกลไกเหล่านี้เป็ นข้ อบ่งชี้
ว่าสิทธิน้ันไม่มีความสําคัญ ยิ่งมีหลายฝ่ ายซึ่งต้ องมีการตกลงกันในการใช้ สทิ ธิ ซึ่งเป็ นไป
ได้ น้อยที่สทิ ธิน้ันจะมีความสําคัญ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการที่มีสมาชิกที่เป็ นอิสระจาก
ผู้ตัดสินใจอาจจะเป็ นกลไกสําหรับผู้ลงทุนหลายรายในการดําเนินการร่ วมกันในการใช้
สิทธิ ดังนั้นสิทธิในการถอดถอนซึ่งสามารถดําเนินการโดยคณะกรรมการที่เป็ นอิสระ
จะมีความเป็ นไปได้ มากที่จะมีความสําคัญมากกว่ าการใช้ สิทธิน้ันของผู้ ลงทุ นแต่ ละราย
จํานวนมาก
ข23.3 ผู้ ถื อ สิ ท ธิ ร ายหนึ่ ง หรื อ หลายรายจะได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการใช้ สิ ท ธิ น้ั น หรื อ ไม่
ตัวอย่างเช่น ผู้ถือสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ในผู้ได้ รับการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข47
ถึง ข50) ต้ องพิจารณาราคาในการใช้ สทิ ธิหรือราคาแปลงสภาพของเครื่องมือ ข้ อตกลง
และเงื่อนไขของสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ มีความเป็ นไปได้ มากที่จะมีความสําคัญ
เมื่ อ เครื่ อ งมื อ นั้ น อยู่ ใ นภาวะสมควรใช้ สิ ท ธิ (in the money) หรื อ ผู้ ล งทุ น จะได้ รั บ
ผลประโยชน์จากเหตุผลอื่น (เช่น การรับรู้ของการผนึกกัน (synergies) ระหว่างผู้ลงทุน
กับผู้ได้ รับการลงทุน) จากการใช้ สทิ ธิหรือการแปลงสภาพของเครื่องมือ
ข24 การที่สทิ ธิ์จะมีความสําคัญ สิทธิ์น้ันจะต้ องสามารถใช้ ได้ เมื่อมีตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งโดยปกติ ต้องสามารถใช้ สิทธิได้ ในปั จ จุ บัน อย่ างไรก็ดี บางครั้ งสิทธิน้ั นสามารถ
มีความสําคัญถึงแม้ ว่าสิทธิน้ันยังไม่สามารถใช้ ได้ ในปัจจุบัน
ตัวอย่างการนํามาใช้
ตัวอย่างที่ 3
ผู้ ไ ด้ รับการลงทุ น มีการประชุ มผู้ ถือหุ้ น ประจํา ปี เพื่ อการตั ด สิน ใจกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ตาราง
การประชุ มผู้ ถือหุ้ นครั้ งต่ อไปจะเกิดขึ้ นอีกใน 8 เดื อนข้ างหน้ า อย่ างไรก็ตามผู้ ถื อหุ้ นแต่ ละรายหรื อหลายราย
รวมกั น แล้ วอย่ า งน้ อยร้ อยละ 5 ของสิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย ง สามารถเรี ย กประชุ ม วาระพิ เ ศษเพื่ อ
เปลี่ ยนแปลงนโยบายที่มีอยู่ เกี่ยวกับ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ แต่ มีข้อกํา หนดต้ องแจ้ งผู้ ถือหุ้ นรายอื่น
หมายความว่ าการประชุมดังกล่ าวไม่ สามารถดําเนินการได้ อย่างน้ อย 30 วัน นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้ องสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ เฉพาะในการประชุมผู้ถือหุ้ นวาระพิ เศษหรือการประชุมซึ่งมี
ตารางกําหนดไว้ เท่านั้น ซึ่งรวมถึงการอนุมัติการขายสินทรัพย์ท่มี ีความสําคัญเช่ นเดียวกับการตัดสินใจ
ในการลงทุนหรือการจําหน่ายการลงทุนที่มีนัยสําคัญ
รูปแบบข้ อเท็จจริงข้ างต้ นนั้นสามารถประยุกต์ใช้ กบั ตัวอย่าง 3ก ถึง 3ง ตัวอย่างดังต่อไปนี้แต่ละตัวอย่าง
แยกพิจารณาจากกัน
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ตัวอย่าง 3ก
ผู้ลงทุนถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ ในผู้ ได้ รับการลงทุน สิทธิในการออกเสียงของผู้ ลงทุนนั้นมี
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
การประชุมในวาระพิเศษจะเกิดขึ้นได้ ต้องใช้ เวลาอย่ างน้ อย 30 วัน ซึ่งในเวลานั้นสัญญาล่ วงหน้ าก็จะ
ได้ รับการชําระเงิน ดังนั้นผู้ลงทุนมีสทิ ธิท่มี ีความสําคัญเทียบเท่ากับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ตามตัวอย่างข้ อ 3ก
(กล่ าวคือ ผู้ลงทุนที่ถือสัญญาล่ วงหน้ าสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ เมื่อ
ผู้ลงทุนต้ องการ) สัญญาล่ วงหน้ าของผู้ ลงทุนนั้นมีความสําคัญที่ทาํ 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
ตั ด สิน ใจ ตราบใดที่สิท ธิน้ั น ไม่ ใ ช่ เ พี ย งเพื่ อ การคุ้ ม ครอง (ดู ย่ อ หน้ า ที่ ข26 – ข28) สิท ธิท่ีมี
ความสําคัญที่ถอื โดยกิจการอื่นอาจจะสามารถป้ องกันผู้ลงทุนในการเข้ าควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนได้
ถึงแม้ ว่าสิทธิน้ันจะให้ ผ้ ูถือเพียงแค่ ความสามารถในปั จจุ บันเพื่ออนุ มัติหรือขัดขวาง (block) การตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเท่านั้น
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สิทธิเพือ่ การคุม้ ครอง
ข26 ในการประเมินว่าสิทธิน้ันให้ อาํ นาจผู้ลงทุนเหนือผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้ องประเมินว่า
สิทธิท่มี ีอยู่กับสิทธิท่ผี ้ ูอ่ นื ถือนั้นเป็ นสิทธิเพื่อการคุ้มครองหรือไม่ สิทธิเพื่อการคุ้มครองเกี่ยวข้ อง
กับการเปลี่ยนแปลงพื้ นฐานในกิจกรรมของผู้ ได้ รับการลงทุน หรื อการนํามาใช้ ในสถานการณ์
ยกเว้ น อย่ างไรก็ตามไม่ ใช่ ทุกสิทธิท่ีนาํ มาใช้ กับสถานการณ์ยกเว้ น หรื อสิทธิท่ีอาจเกิดขึ้นเมื่อมี
เหตุการณ์บางอย่างจะเป็ นสิทธิเพื่อการคุ้มครอง (ดูย่อหน้ าที่ ข13 และ ข53)
ข27 เนื่ อ งจากสิท ธิเ พื่ อ การคุ้ ม ครองมี ก ารออกแบบมาให้ ค้ ุ ม ครองส่ ว นได้ เ สีย ของผู้ ถื อ โดยที่มิ ไ ด้
ให้ อาํ นาจควบคุ มเหนื อผู้ ไ ด้ รับการลงทุ น ที่สิทธิน้ั น เกี่ยวข้ อง ผู้ ลงทุ น ที่ถือเฉพาะสิทธิเพื่ อ การ
คุ้มครองไม่ สามารถมีอาํ นาจ หรือป้ องกันผู้อ่ืนจากการมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนได้ (ดูย่อ
หน้ าที่ 14)
ข28 ตัวอย่างของสิทธิเพื่อการคุ้มครองรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้ อต่อไปนี้
ข28.1 สิ ท ธิ ข องผู้ ใ ห้ ก้ ู ยื ม ในการจํา กัด ผู้ ก้ ู ยื ม จากกิ จ กรรมที่ท ํา ให้ เ กิด การเปลี่ ย นแปลงใน
ความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีนัยสําคัญของผู้ก้ ูยืมที่จะทําให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ให้ ก้ ูยืม
ข28.2 สิทธิของผู้ ถือ ในส่ ว นได้ เสียที่ไ ม่ มีอาํ นาจควบคุ มของผู้ ไ ด้ รับ การลงทุ น ในการอนุ มั ติ
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
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ข33 การควบคุมเหนือการตัดสินใจขั้นพื้นฐานดังกล่าวเป็ นรูปแบบทางกฎหมายของผู้ได้ รับสิทธิ และ
โครงสร้ า งของเงิ น ทุ น อาจกํา หนดโดยฝ่ ายอื่น นอกจากเจ้ า ของสิท ธิ และอาจส่ ง ผลกระทบที่มี
นัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับสิทธิ ยิ่งเจ้ าของสิทธิให้ การสนับสนุนทางการเงินในระดับตํ่า
และฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนของเจ้ าของสิทธิในระดับตํ่า แสดงให้ เห็นว่าเจ้ าของ
สิทธิมีเพียงสิทธิเพื่อการคุ้มครอง
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 กส่ วนใหญ่ 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
ผู้ ได้ รับการลงทุ นหากสิทธิในการออกเสียงเหล่ านั้นไม่ มีความสําคัญ เช่ น ผู้ ลงทุนมีสิทธิในการออกเสียง
มากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ในผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ไม่ ส ามารถมี อ ํา นาจถ้ ากิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ องขึ้ นอยู่ กั บ
การสั่งการโดยรัฐบาล ศาล ฝ่ ายบริหาร ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ชาํ ระบัญชี หรือหน่วยงานกํากับดูแล
อํานาจทีป่ ราศจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่
ข38 ผู้ลงทุนสามารถมีอาํ นาจถึงแม้ ว่าถือสิทธิในการออกเสียงน้ อยกว่าเสียงส่วนใหญ่ในผู้ได้ รับการลงทุน
ผู้ ล งทุ น สามารถมี อ ํา นาจโดยการถื อ สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งน้ อ ยกว่ า เสีย งส่ ว นใหญ่ ใ นผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุน เช่น ผ่านทาง
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ข38.1
ข38.2
ข38.3
ข38.4
ข38.5

ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ลงทุนและผู้ออกเสียงรายอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข39)
สิทธิท่เี กิดจากข้ อตกลงตามสัญญาอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข40)
สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข41 ถึง ข45)
สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ (ดูย่อหน้ าที่ ข47 ถึง ข50) หรือ
ข้ อ ข38.1 ถึง ข38.4 ประกอบกัน

ข้อตกลงตามสัญญากับผูอ้ อกเสียงรายอืน่
ข39 ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่ างผู้ ลงทุ นและผู้ ออกเสียงรายอื่นสามารถทําให้ ผ้ ู ลงทุ นมี สิทธิในการออกเสียง
อย่างเพียงพอที่จะให้ อาํ นาจแก่ผ้ ูลงทุน ถึงแม้ ว่าผู้ลงทุนจะไม่มีสทิ ธิในการออกเสียงเพียงพอที่จะ
ทํา ให้ มี อ ํา นาจหากปราศจากข้ อ ตกลงตามสัญ ญา อย่ า งไรก็ดี ข้ อ ตกลงตามสัญ ญาอาจทํา ให้
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 ธิ ใ 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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ข42.1.3ยิ่ ง ผู้ ถื อ อื่ น มี จํา นวนยิ่ ง มากที่ ต้ องร่ ว มกั น ในการที่ จ ะชนะคะแนนผู้ ลงทุ น
ยิ่งเป็ นไปได้ มากที่สิทธิท่ีมีอยู่ของผู้ลงทุนทําให้ มีความสามารถในปั จจุ บันใน
การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ข42.2 สิ ท ธิ ใ นการออกเสีย งที่เ ป็ นไปได้ ถื อ โดยผู้ ล งทุ น ผู้ อ อกเสีย งรายอื่น หรื อ กิจ การอื่น
(ดูย่อหน้ าที่ ข47 ถึง ข50)
ข42.3 สิทธิท่เี กิดจากข้ อตกลงตามสัญญาอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข40) และ
ข42.4 ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์เพิ่มเติมบ่ งชี้ว่าผู้ลงทุนมี หรื อไม่ มีความสามารถในปั จจุ บัน
ในการสั่ ง การกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ณ เวลาที่ต้ อ งมี ก ารตั ด สิ น ใจ รวมถึ ง รู ป แบบใน
การออกเสียงจากการประชุมผู้ถอื หุ้นครั้งก่อนๆ
ข43 เมื่อทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องมีการกําหนดจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ และผู้ลงทุนถือ
สิท ธิ ใ นการออกเสี ย งมากกว่ า ผู้ อ อกเสี ย 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 หรือเพื่อตัดสินใจร่ วมกัน หลังจากได้ ประเมินสัดส่วน
ของสิทธิในการออกเสียงที่ได้ มา โดยคํานวณจากขนาดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่น ผู้ลงทุนเห็นว่าร้ อยละ
48 เพี ย งพอที่ จ ะทํา ให้ ควบคุ ม กิ จ การได้ ในกรณี น้ ี พิ จ ารณาจากขนาดของสิ ท ธิ ท่ี ถื อ อยู่ แ ละเมื่ อ
เปรียบเทียบกับขนาดการถือหุ้นของผู้อ่ืนแล้ ว ผู้ลงทุนสรุปว่าตนมีอาํ นาจในการออกเสียงเพียงพอตาม
เงื่อนไขของอํานาจโดยไม่จาํ 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 รับการลงทุ น 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 หลังจากที่ได้ พิจารณาปั จจัยที่ได้ ระบุไว้ ในย่ อหน้ าที่ ข42.1 ถึง ข42.3 เพียง
อย่างเดียวอาจจะชัดเจนว่าผู้ลงทุนไม่มีอาํ นาจ
ตัวอย่างในการนําไปใช้
ตัวอย่างที่ 6
ผู้ลงทุน ก ถือหุ้นร้ อยละ 45 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุนอื่นสองรายถือหุ้น
ร้ อยละ 26 ต่ อรายของสิทธิในการออกเสียงของผู้ ได้ รับการลงทุ น ส่วนที่เหลือถือโดยผู้ ถือหุ้ นอื่นอีก
สามรายแต่ละรายถือร้ อยละ 1 ไม่มีข้อตกลงอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ในกรณีน้ ี ขนาดของสิทธิ
ในการออกเสียงของผู้ลงทุน ก และเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้ นอื่นเพียงพอที่จะสรุปว่ าผู้ลงทุน 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 อ บ่ ง ชี้ ในย่ อ หน้ า ที่ ข19 และ ข20 ยิ่งสิทธิใ นการออกเสีย งมี จํา 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 มเติ มมากขึ้น ในการประเมิน ว่ า สิทธิของผู้ ลงทุ น
มีเพียงพอที่ทาํ ให้ มีอาํ นาจ เมื่อมีการพิจารณาข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ในย่อหน้ าที่ ข18 ถึง ข20
ร่ วมกับสิทธิของผู้ลงทุน ต้ องให้ นาํ้ หนักในหลักฐานของอํานาจในย่ อหน้ าที่ ข18 มากกว่าข้ อบ่ งชี้
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 บเที ย บกั บ ขนาดการถื อ หุ้ นของรายอื่ น เพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ เ ป็ นข้ อ สรุ ป
ในการกําหนดว่ าผู้ลงทุนมีสิทธิท่เี พียงพอทําให้ มีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ ข้ อเท็จจริงและ
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 มัติจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้ นที่เกี่ยวข้ อง โดย
ในการประชุมผู้ถอื หุ้นที่เกี่ยวข้ องครั้งล่าสุดมีการใช้ สทิ ธิออกเสียงร้ อยละ 75 ของสิทธิในการออกเสียงของ
ผู้ได้ รับการลงทุน ในกรณีน้ ีการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน (active) ของผู้ถือหุ้นอื่นในการประชุมครั้งลาสุดนี้
ชี้ให้ เห็นว่ าผู้ลงทุนไม่ มีความสามารถในทางปฏิบัติในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ ฝ่ายเดียว ไม่ ว่า
ผู้ลงทุนจะได้ เคยมีการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเนื่องจากมีผ้ ูถือหุ้ นอื่นในจํานวนที่เพียงพอออกเสียง
ในทิศทางเดียวกันกับผู้ลงทุนหรือไม่
ข46 กรณีท่ีไม่ ชัดเจนหลั งจากการพิ จารณาปั จจัยที่ระบุไว้ ในย่ อหน้ าที่ ข42.1 ถึง ข42.4 ว่ าผู้ ลงทุน
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 คือ สิทธิในการได้ มาซึ่งสิทธิในการออกเสียงในผู้ได้ รับการลงทุน
เช่น สิทธิท่เี กิดจากตราสารแปลงสภาพ หรือสิทธิในการเลือก รวมไปถึงสัญญาล่วงหน้ า สิทธิในการ
ออกเสียงที่เป็ นไปได้ เหล่านั้นจะนํามาพิจารณาก็ต่อเมื่อสิทธิน้ันมีความสําคัญ (ดูย่อหน้ าที่ ข22 ถึง
ข25)
ข48 เมื่ อ มี ก ารพิ จ ารณาสิ ท ธิ ก ารออกเสี ย งที่ เ ป็ นไปได้ ผู้ ลงทุ น ต้ องพิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
การออกแบบของเครื่องมือ และต้ องพิจารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบการมีส่วนเกี่ยวข้ อง
ของผู้ ลงทุ นกับผู้ ได้ รับการลงทุ น ซึ่งรวมไปถึงการประเมิน เงื่อนไขและสถานการณ์ต่างๆ ของ
เครื่องมือ เช่นเดียวกับความคาดหวังของผู้ลงทุน แรงจูงใจและเหตุผลในการตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไข
และสถานการณ์ดังกล่าว
ข49 ถ้ า ผู้ ล งทุ น มี สิท ธิใ นการออกเสีย ง หรื อ สิท ธิ ใ นการตั ด สิน 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 ี
ความสํา คั ญ ชึ่ ง เกิด จากการถือ สิท ธิเลื อ กในการได้ ม าอีกร้ อ ยละ 20 ของสิท ธิใ นการออกเสีย ง
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
การถือ ตราสารทุ น แล้ ว ผู้ ล งทุ น ก ยั ง ถือ 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 ามีการแปลงสภาพตราสารหนี้เป็ 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 รับการลงทุน (ดู ย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข8)
ผู้ ลงทุ น ต้ องพิ จารณาความเกี่ยวข้ องและการตั ด สิน ใจ ณ จุ ด ที่มีการเริ่ มตั้งกิจการของผู้ ไ ด้ รับ
การลงทุนอื่นเป็ นส่วนหนึ่งของการออกแบบและประเมินว่าข้ อตกลงของรายการและลักษณะของ
ความเกี่ ย วข้ อ งที่ใ ห้ สิ ท ธิ เ พี ย งพอแก่ ผ้ ู ล งทุ น ทํา ให้ มี อ ํา นาจหรื อ ไม่ การมี ค วามเกี่ย วข้ อ งใน
การออกแบบผู้ ไ ด้ รับ การลงทุ น เพี ยงอย่ า งเดีย วไม่ เพี ย งพอทํา ให้ มีก ารควบคุ ม อย่ า งไรก็ต าม
ความเกี่ยวข้ องในการออกแบบอาจจะเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าผู้ลงทุนมีโอกาสในการได้ รับสิทธิท่เี พียงพอที่
ทําให้ มีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
ข52 นอกจากนั้น ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาข้ อตกลงตามสัญญา เช่น สิทธิซ้ ือ (call rights) สิทธิขาย (put rights)
และสิท ธิ ใ นการชํา ระบั ญ ชี ที่มี ก ารกํา หนด ณ จุ ด ที่มี ก ารเริ่ ม ตั้ ง กิจ การของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น
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เมื่อข้ อตกลงตามสัญญาเหล่ านี้เป็ นกิจกรรมชึ่งเกี่ยวข้ องอย่ างมากกับผู้ได้ รับการลงทุน กิจกรรม
เหล่ านี้โดยเนื้อหาถือว่ าเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโดยรวมของผู้ได้ รับการลงทุน ถึงแม้ ว่าอาจอยู่
นอกกรอบตามกฎหมายของผู้ได้ รับการลงทุน ดังนั้นสิทธิในการตัดสินใจที่มองเห็นได้ หรือไม่กต็ าม
ซึ่ ง ถู ก แฝงอยู่ ใ นข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น จํา เป็ นต้ อ งมี
การพิจารณาว่าเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเมื่อมีการกําหนดการมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
ข53 สําหรับผู้ได้ 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 ใจจะถื อ 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
สิทธิของผู้ ลงทุ นที่จะจัดการกับสินทรั พย์เมื่อมีการผิดนั ดชําระหนี้ต้องนํามาพิ จารณาในการประเมิ น
กิจ กรรมทั้ง หมดของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ที่ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ต่ อ ผลตอบแทนของผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุน
ในตัวอย่างนี้การออกแบบของผู้ได้ รับการลงทุนทําให้ ม่ันใจว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจในการตัดสินใจในกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อผลตอบแทนเฉพาะในเวลาที่จําเป็ นต้ องใช้ อาํ นาจในการตัดสินใจ
เท่านั้น เงื่อนไขของข้ อตกลงสิทธิในการขายคืนนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของรายการโดยรวมและการจัดตั้งกิจการ
ของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ดั ง นั้ น เงื่ อ นไขของข้ อตกลงสิ ท ธิ ใ นการขายคื น และเอกสารจั ด ตั้ ง ของ
ผู้ได้ รับการลงทุนนําไปสู่ข้อสรุปว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน ถึงแม้ ว่าผู้ลงทุนจะเป็ นเจ้ าของ
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ของลูกหนี้เฉพาะเวลาที่ผิดนัดชําระหนี้และมีการจัดการลูกหนี้ท่ผี ิดนัดชําระหนี้นอกกรอบตามกฎหมาย
ของผู้ได้ รับการลงทุน
ตัวอย่างที่ 12
สินทรัพย์เพียงอย่างเดียวของผู้ได้ รับการลงทุนคือ ลูกหนี้ เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และการออกแบบ
ผู้ได้ รับการลงทุนมีการกําหนดว่ ากิจกรรมที่เกี่ยวข้ องคือการจัดการกับลูกหนี้เมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้
ผู้ท่ีมีความสามารถในการจัดการลูกหนี้เมื่อการผิดนัดชําระหนี้มีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน โดยไม่
คํานึงถึงว่าผู้ก้ ูยืมมีการผิดนัดชําระหนี้หรือไม่
ข54 ผู้ลงทุนอาจจะมีภาระผูกพันอย่างชัดเจนหรือโดยนัยเพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ได้ รับการลงทุนดําเนินงานไป
ตามที่มีการออกแบบไว้ ภาระผูกพันดังกล่ าวอาจเพิ่มฐานะเปิ ดของผู้ลงทุนต่อความผันแปรของ
ผลตอบแทน และดังนั้นสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูลงทุนได้ มาซึ่งสิทธิท่เี พียงพอเพื่อทําให้ มีอาํ นาจ ดังนั้น
ภาระผูกพันให้ แน่ ใจว่าผู้ได้ รับการลงทุนดําเนินงานไปตามที่มีการออกแบบไว้ อาจบ่งชี้ถึงอํานาจ
ของผู้ลงทุน แต่ ภาระผูกพันดังกล่ าวเพียงอย่างเดียวไม่ ได้ ให้ อาํ นาจผู้ลงทุนหรือป้ องกันผู้อ่ืนจาก
การมีอาํ นาจ
ฐานะเปิ ดต่อหรือสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากผูไ้ ด้รบั การลงทุน
ข55 ในการประเมินว่ าผู้ลงทุนมีการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ ให้ ผ้ ู ลงทุนกําหนดว่ าผู้ลงทุนมี
ฐานะเปิ ดต่อหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่
ข56 ผลตอบแทนผันแปรคือผลตอบแทนที่ไม่เป็ นจํานวนคงที่ และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ
ผลการดําเนินงานของผู้ได้ รับการลงทุน ผลตอบแทนผันแปรอาจจะเป็ นผลตอบแทนเชิงบวกเพียง
อย่างเดียว ผลตอบแทนเชิงลบ หรือทั้งผลตอบแทนเชิงบวกและผลตอบแทนเชิงลบ (ดูย่อหน้ าที่
15) ผู้ ลงทุนประเมิ นว่ าผลตอบแทนจากผู้ ได้ รับการลงทุนผันแปรหรื อไม่ และผันแปรอย่ างใด
โดยดูจากเนื้อหาไม่ว่ารูปแบบทางกฎหมายของผลตอบแทนจะเป็ นเช่นใด เช่น ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ท่มี ี
การจ่ า ยดอกเบี้ ยคงที่ ดอกเบี้ ยคงที่ถื อ เป็ นผลตอบแทนผั น แปรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ เนื่องจากว่าดอกเบี้ยมีความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับชําระ และทําให้ ผ้ ูลงทุนมีฐานะ
เปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ จํานวนที่ผันแปร (คือ ผลตอบแทนมีความผันแปร
อย่างไร) ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้ านเครดิตของหุ้นกู้ ในทํานองคล้ ายคลึงกันกับค่าธรรมเนียมคงที่
สํา หรั บการจัดการสินทรั พย์ของผู้ ได้ รับการลงทุ น คือ ผลตอบแทนผันแปร เนื่องจากผู้ ลงทุ น
มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของผู้ได้ รับการลงทุน จํานวนที่ผันแปรขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้ได้ รับการลงทุนในการสร้ างรายได้ ให้ พอเพียงเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียม
ข57 ตัวอย่างของผลตอบแทน รวมถึง
ข57.1 เงินปั นผล หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นจากผู้ได้ รับการลงทุน (เช่ น ดอกเบี้ยจาก
ตราสารหนี้ซ่ึงออกโดยผู้ได้ รับการลงทุน) และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ าเงินลงทุนของ
ผู้ลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุน
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ข57.2 ค่าตอบแทนในการจัดการสินทรัพย์ หรือหนี้สนิ ของผู้ได้ รับการลงทุน ค่าธรรมเนียม และ
ฐานะเปิ ดต่ อผลขาดทุนจากการให้ การสนับสนุ นด้ านเครดิตหรือความช่ วยเหลือสภาพ
คล่อง ส่วนได้ เสียคงเหลือในสินทรัพย์และหนี้สนิ ของผู้ได้ รับการลงทุนในกรณีเลิกกิจการ
ผลประโยชน์ทางภาษี และการเข้ าถึงสภาพคล่ องในอนาคตซึ่งผู้ลงทุนได้ รับจากความ
เกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน
ข57.3 ผลตอบแทนนอกเหนือจากที่ให้ ผ้ ูถือส่วนได้ เสียรายอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนอาจจะได้ ใช้
สินทรัพย์ร่วมกับผู้ได้ รับการลงทุน เช่น 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 อกําหนดในย่ อหน้ าที่ ข5 ถึง ข54 อนึ่งย่อหน้ าที่ ข60 ถึง ข72 ให้ แนวทางใน
การกําหนดว่าผู้ตัดสินใจนั้นเป็ นตัวแทนหรือเป็ นตัวการ
ข60 ผู้ตัดสินใจต้ องพิจารณาความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างตนและผู้ได้ รับการลงทุน และกิจการอื่นๆที่
เกี่ย วข้ องกับ ผู้ ไ ด้ รับ การลงทุ น ในการกํา หนดว่ า ตนเป็ นตัว 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 ฐานะเปิ ดของผู้ตัดสินใจต่ อความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้ 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 กิจกรรมที่อนุญาตให้ 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 รับการลงทุนมีฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีการออกแบบให้
ส่ ง ผ่ า นไปยั ง กิ จ การที่มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง และระดั บ ของความเกี่ ย วข้ อ งกั น ของผู้ ตั ด สิ น ใจใน
การออกแบบผู้ได้ รับการลงทุน ตัวอย่ างเช่ น ถ้ าผู้ตัดสินใจมีความเกี่ยวข้ องอย่ างมีนัยสําคัญใน
การออกแบบผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น (รวมถึ ง การกํา หนดขอบเขตของอํา นาจในการตั ด สิ น ใจ)
ความเกี่ยวข้ องดังกล่ าวอาจบ่งชี้ว่าผู้ตัดสินใจมีโอกาสและแรงจูงใจให้ ได้ มาซึ่งสิทธิท่สี ่งผลทําให้ มี
ความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ 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
เช่ น ผู้ ตั ด สิน ใจต้ อ งได้ รั บ ความเห็น ชอบจากกิจ การอื่น ที่มี จํา นวนน้ อ ยรายในการดํา เนิ น การ
โดยทั่ว ไปแล้ ว ผู้ ตั ด สิน ใจดั ง กล่ า วนั้ น คื อ ตั ว แทน (ดู ย่ อ หน้ า ที่ ข22 ถึ ง ข25 สํา หรั บ แนวทาง
เพิ่มเติมเรื่องสิทธิและการพิจารณาว่าสิทธิน้ันมีความสําคัญหรือไม่)
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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 ผู้ตัดสินใจไม่ สามารถเป็ นตัวแทนยกเว้ นตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ ข69.1 และ ข69.2
อย่างไรก็ตามหากเข้ าสถานการณ์เหล่านั้นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ ว่าผู้ตัดสินใจเป็ น
ตัวแทน
ฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้เสียอืน่ ๆ
ข71 ผู้ตัดสินใจที่ถือส่วนได้ เสียในผู้ได้ รับการลงทุน (เช่ น เงินลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุน หรือการให้
การประกันผลการดําเนินการของผู้ได้ รับการลงทุน) ต้ องพิจารณาฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของ
ผลตอบแทนจากส่ ว นได้ เสียอื่น ๆในการประเมิน ว่ าเป็ นตัวแทนหรื อ ไม่ การมีส่วนได้ เสียอื่น ๆ
ในผู้ได้ รับการลงทุนบ่งชี้ว่าผู้ตัดสินใจอาจจะเป็ นตัวการ
ข72 ในการประเมิ น ฐานะเปิ ดต่ อ ความผั น แปรของผลตอบแทนจากส่ ว นได้ เ สี ย อื่ น ของผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุน ผู้ตัดสินใจต้ องพิจารณาดังต่อไปนี้
ข72.1 ยิ่งขนาดของส่วนได้ เสียทางเศรษฐกิจ และผลตอบแทนผันแปรที่เกี่ยวข้ องยิ่งมากเท่าไร
เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนและส่วนได้ เสียอื่นรวมกัน ยิ่งเป็ นไปได้ ว่าผู้ตัดสินใจนั้นคือ
ตัวการ
ข72.2 ผู้ตัดสินใจมีฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนแตกต่างจากผู้ลงทุนอื่นๆหรือไม่
และหากใช่ส่งิ นี้อาจมีอทิ ธิพลต่อการกระทําของตนหรือไม่ เช่น อาจเป็ นกรณีท่ผี ้ ูตัดสินใจ
ถือส่ วนได้ เสียลําดับรองในผู้ได้ รับการลงทุ น หรื อจัดให้ มีการเพิ่ มคุ ณภาพด้ านเครดิต
(credit enhancement) แบบอื่นๆ ให้ แก่ผ้ ูได้ รับการลงทุน
ผู้ ตั ด สิ น ใจต้ องประเมิ น ฐานะเปิ ดต่ อ ความผั น แปรของผลตอบแทนของตนเมื่ อ เที ย บกั บ
ความผันแปรทั้งหมดของผู้ได้ รับการลงทุน โดยประเมินบนเกณฑ์ของผลตอบแทนที่คาดว่ าจะ
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ได้ รับจากกิจกรรมของผู้ได้ รับการลงทุน แต่ ต้องไม่ ละเลยฐานะเปิ ดสูงสุดต่ อความผันแปรของ
ผลตอบแทน 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 ดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกว่ าจะลงทุนในสินทรั พย์ใด
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 คั ญ 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 ผู้ลงทุนไม่ได้ ถือสิทธิท่ีมีความสําคัญซึ่งส่งผลกระทบต่ออํานาจในการตัดสินใจของผู้จัดการ
กองทุน ผู้จัดการกองทุนได้ รับค่าธรรมเนียมตามอัตราตลาดและเทียบเท่ากับการบริการที่ให้ และได้ ลงทุน
ตามสัดส่วนของกองทุน ค่าตอบแทนและเงินลงทุนทําให้ ผ้ ูจัดการกองทุนมีฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของ
ผลตอบแทนจากกิจกรรมของกองทุน โดยมิได้ เป็ นฐานะเปิ ดที่มีนัยสําคัญที่จะบ่งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนนั้น
คือตัวการ
ในตัวอย่างดังกล่าว พิจารณาจากการที่ผ้ ูจัดการกองทุนมีฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจาก
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 รับค่ าธรรมเนี ยมการบริ การเท่ากับอัตราตลาดร้ อยละ 1 ของสินทรั พย์
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 โดยมิ ไ ด้ ส ร้ า งฐานะเปิ ดต่ อ ความผั น แปรของผลตอบแทนจากกิจ กรรมของกองทุ น ที่มี
นัยสําคัญซึ่งจะบ่งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนเป็ นตัวการหากพิจารณาค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว
รูปแบบข้ อเท็จจริงข้ างต้ นและการวิเคราะห์ได้ นาํ มาใช้ กับตัวอย่าง 14ก - 14ค ตามที่อธิบายข้ างล่ างนี้
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 ฐานะเปิ ดต่ อความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรม
ของกองทุนเพิ่มขึ้น โดยมิได้ สร้ างฐานะเปิ ดที่มีนัยสําคัญที่จะบ่ งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนคือตัวการ สิทธิท่ี
ผู้ ลงทุ นอื่นจะถอดถอนผู้ จัดการกองทุนถือเป็ นสิทธิเพื่ อการคุ้ มครอง เนื่องจากจะสามารถใช้ สิทธิไ ด้
ก็ต่อเมื่อมีการผิดสัญญาเท่านั้น ในตัวอย่ างนี้ ถึงแม้ ผ้ ูจัดการกองทุนจะมีอาํ นาจในการตัดสินใจอย่ าง
กว้ างขวางและมีฐานะเปิ ดต่ อความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้ เสียการลงทุนและค่ าตอบแทน
แต่ฐานะเปิ ดของผู้จัดการกองทุนบ่งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนเป็ 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
ในตัวอย่ างนี้ สิทธิของผู้ลงทุ นอื่นจะถอดถอนผู้ จัดการกองทุ นถือเป็ นสิทธิเพื่อการคุ้ มครองเนื่องจาก
จะสามารถกระทําได้ กต็ ่อเมื่อมีการผิดสัญญาเท่านั้น แม้ ว่าผู้จัดการกองทุนจะได้ รับค่าธรรมเนียมคงที่และ
ค่ าธรรมเนียมตามผลงานซึ่งเทียบเท่ากับ การบริ การที่ให้ เงิน ลงทุน ที่ผ้ ู จัดการกองทุน ลงทุน รวมกับ
ค่าตอบแทนอาจทําให้ ฐานะเปิ ดต่ อความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของกองทุนซึ่งมีความมี
นั ย สํา คั ญ มากพอที่ จ ะบ่ ง ชี้ ว่ า ผู้ จั ด การกองทุ น คื อ ตั ว การ ยิ่ ง ส่ ว นได้ เ สี ย ทางเศรษฐกิ จ (พิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและส่วนได้ เสียอื่นรวมกัน) และความผันแปรที่เกี่ยวข้ องยิ่งมากเท่าไร ยิ่งชี้เน้ นว่ าผู้จัดการ
กองทุ นจะให้ ความสําคัญกับส่วนได้ เสียทางเศรษฐกิจนี้ในการวิเคราะห์ และยิ่งเป็ นไปได้ ว่าผู้ จัดการ
กองทุนนั้นคือตัวการ
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ตัวอย่ างเช่ น หลังการพิจารณาค่ าตอบแทนและปั จจัยอื่น ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาว่ าเงินลงทุน
ร้ อ ยละ 20 เพี ย งพอที่จ ะสรุ ป ได้ ว่ า มี ก ารควบคุ ม กองทุ น อย่ า งไรก็ต าม ในสถานการณ์ ท่ีแ ตกต่ า ง
(กล่าวคือ เมื่อค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นแตกต่างออกไป) การควบคุมอาจเกิดขึ้นได้ เมื่อระดับการลงทุนนั้น
แตกต่างไป
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 ู จั ด การกองทุ น จะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนจํา นวนเงิ น คงที่ต ามผลงานซึ่ ง เทีย บเท่ า กับ การบริ ก ารที่ใ ห้
แต่เงินลงทุนร้ อยละ 20 ของผู้จัดการกองทุนรวมกับค่าตอบแทนทําให้ มีฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของ
ผลตอบแทนจากกิจ กรรมของกองทุ น ซึ่ ง มี ค วามมี นั ย สํา คั ญ ที่บ่ ง ชี้ ว่ า ผู้ จั ด การกองทุ น นั้ น คื อ ตั ว การ
อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนมีสิทธิท่มี ีความสําคัญในการถอดถอนผู้จัดการกองทุน คณะกรรมการกองทุนเป็ น
กลไกให้ แน่ใจว่าผู้ลงทุนสามารถถอดถอนผู้จัดการกองทุนได้ หากตัดสินใจเช่นนั้น
ในตั ว อย่ า งนี้ ผู้ จั ด การกองทุ น เน้ น เรื่ อ งสิทธิท่ีมี ค วามสํา คั ญ ในการถอดถอนในการวิเ คราะห์ ดัง นั้ น
ถึงแม้ ว่าผู้จัดการกองทุนจะมีอาํ นาจในการตัดสินใจอย่างกว้ างขวางและมีฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของ
ผลตอบแทนของกองทุนจากค่าตอบแทนและเงินลงทุน แต่สทิ ธิท่มี ีความสําคัญที่ถือโดยผู้ลงทุนอื่นบ่งชี้ว่า
ผู้จัดการกองทุนนั้นเป็ นตัวแทน ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจึงมิได้ ควบคุมกองทุน

ตัวอย่างที่ 15
ผู้ ได้ รับการลงทุ น ถู กก่ อตั้งขึ้นเพื่ อซื้อกลุ่มการลงทุนในหลักทรั พย์ซ่ึงมีอัต ราคงที่และมี สินทรั พย์เป็ น
หลั ก ประกัน (fixed rate asset - backed securities) โดยได้ รับ เงิ น ทุ น จากตราสารหนี้ อัต ราคงที่แ ละ
ตราสารทุ น ตราสารทุ น มี ก ารออกแบบเพื่ อ คุ้ ม ครองผู้ ถื อ ตราสารหนี้ จากผลขาดทุ น แรกและรั บ
ผลตอบแทนคงเหลือของผู้ได้ รับการลงทุน รายการนี้ขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนในตราสารหนี้เป็ นการลงทุนใน
กลุ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี ีสนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกัน โดยมีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
ผู้ออกหลักทรัพย์ท่มี ีสินทรัพย์เป็ นหลักประกันซึ่งอาจผิดนัดชําระหนี้ และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารกลุ่มการลงทุน ในการจัดตั้งตราสารทุนคิดเป็ นร้ อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์
ที่ซ้ ื อ ผู้ ตั ด สิน ใจ (ผู้ จั ด การสิน ทรั พย์) จัด การกลุ่ ม การลงทุ น ในสิน ทรั พ ย์โ ดยตั ด สิน ใจลงทุ น ภายใต้
ขอบเขตที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือชี้ชวนของผู้ได้ รับการลงทุน ผู้จัดการสินทรัพย์ได้ รับค่าธรรมเนียมคงที่ตาม
อัตราตลาด (คือ ร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์ท่จี ัดการ) และค่าธรรมเนียมตามผลงาน (คือ ร้ อยละ 10 ของ
กําไร) หากกําไรของผู้ได้ รับการลงทุนเกินเป้ าหมายที่ระบุไว้ ค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับการบริการที่ให้
ผู้จัดการสินทรัพย์ถือตราสารทุนร้ อยละ 35 ในผู้ได้ รับการลงทุน ร้ อยละ 65 ที่เหลือของตราสารทุนและ
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ตราสารหนี้ท้ังหมดถือโดยผู้ลงทุนซึ่งเป็ นบุคคลที่สามซึ่งไม่ มีความเกี่ยวข้ องกันจํานวนมากซึ่งกระจัด
กระจาย ผู้จัดการสินทรัพย์สามารถถูกถอดถอนโดยไม่ต้องมีสาเหตุจากการออกเสียงข้ างมากของผู้ลงทุนอื่น
ผู้จัดการสินทรัพย์ได้ รับค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมตามผลงานซึ่งเทียบเท่ากับการบริการที่ให้
ค่าตอบแทนทําให้ ส่วนได้ เสียของผู้จัดการสินทรัพย์มีจุดมุ่งหมายเดียวกับผู้ลงทุนอื่นในการเพิ่มมูลค่ า
กองทุน ผู้จัดการสินทรัพย์มีฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของกองทุนเนื่องจาก
ผู้จัดการสินทรัพย์ถอื ตราสารทุนร้ อยละ 35 และจากค่าตอบแทน
แม้ ว่าจะดําเนินการตามขอบเขตที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือชี้ชวนของผู้ได้ รับการลงทุน แต่ผ้ ูจัดการสินทรัพย์มี
ความสามารถในปัจจุบันในการตัดสินใจลงทุนซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับ
การลงทุน สิทธิในการถอดถอนของผู้ลงทุนอื่นได้ รับนํา้ หนักน้ อยในการวิเคราะห์กรณีน้ ี เนื่องจากสิทธิ
ดังกล่ าวถือโดยผู้ลงทุนซึ่งมีจาํ นวนมากซึ่งกระจัดกระจาย ในตัวอย่างนี้ ผู้จัดการสินทรัพย์เน้ นฐานะเปิ ด
ต่อความผันแปรของผลตอบแทนของกองทุนจากส่วนได้ เสียในตราสารทุนที่ตนมีซ่ึงถือเป็ นรองตราสารหนี้
การถือร้ อยละ 35 ของตราสารทุ นทําให้ ฐานะเปิ ดต่ อผลขาดทุ นและสิทธิในผลตอบแทนจากผู้ ได้ รับ
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
การลงทุนในกลุ่มการลงทุนของสินทรัพย์ระยะกลางที่มีความน่ าเชื่อถือสูงและมีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง
ด้ านเครดิตตํ่าเกี่ยวกับการผิดนัดชําระของผู้ออกสินทรั พย์ในกลุ่มการลงทุน ผู้โอนหลายรายขายกลุ่ม
การลงทุนในสินทรัพย์ระยะกลางที่มีคุณภาพดีให้ กบั บริษัทขายหลักทรัพย์ ผู้โอนแต่ละรายให้ บริการกลุ่ม
การลงทุนที่ขายให้ กับบริษัทหลักทรัพย์และจัดการกับลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้โดยได้ รับค่ าบริ การตาม
ราคาตลาด ผู้โอนให้ การคุ้มครองสําหรับผลขาดทุนแรกที่มีต่อผลขาดทุนด้ านเครดิตของกลุ่มการลงทุนใน
สินทรัพย์โดยใช้ หลักประกันเป็ นสินทรัพย์ท่โี อนให้ กบั บริษัทขายหลักทรัพย์ ผู้สนับสนุนกําหนดเงื่อนไขให้
บริษัทขายหลักทรัพย์และเป็ นผู้จัดการดําเนินการเพื่อแลกกับค่ าบริการตามราคาตลาด ค่ าธรรมเนียม
เทียบเท่ากับการบริ การที่ให้ ผู้ สนั บสนุ น อนุ มัติผ้ ู ขายให้ สามารถขายแก่บริ ษัทขายหลักทรั พย์ อนุ มัติ
การซื้ อสิ น ทรั พ ย์ โ ดยบริ ษั ท ขายหลั ก ทรั พ ย์ และตั ด สิน ใจเกี่ย วกั บ การจั ด หาเงิ น ทุ น ของบริ ษั ท ขาย
หลักทรัพย์ 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 รับค่าธรรมเนียมตามราคาตลาดซึ่งเทียบเท่ากับการบริการที่ให้ ผู้สนับสนุ นยังมี
ฐานะเปิ ดต่ อความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของบริษัทขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้มาจากสิทธิใน
ผลตอบแทนคงเหลือในบริษัทขายหลักทรัพย์และการเพิ่มคุณภาพด้ านเครดิตและการจัดให้ มีสภาพคล่อง
(กล่ า วคื อ บริ ษั ท ขายหลั ก ทรั พ ย์ไ ด้ รับ ความเสี่ย งจากสภาพคล่ อ งในการใช้ ต ราสารหนี้ ระยะสั้น เพื่ อ
การลงทุนในสินทรั พย์ระยะกลาง) แม้ ว่าผู้ โอนอาจมีสิทธิในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่ อมู ลค่ าของ
สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ขายหลั ก ทรั พ ย์ แต่ ผ้ ู ส นั บ สนุ น มี อ ํา นาจในการตั ด สิ น ใจอย่ า งกว้ า งขวางที่ ใ ห้
ความสามารถในปั จจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญที่สุดต่อผลตอบแทนของ
บริษัทขายหลักทรั พย์ (คือ ผู้ สนับสนุ นกําหนดเงื่อนไขของบริ ษัทขายหลักทรั พย์ มีสิทธิท่ีจะตัดสินใจ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ (อนุ มัติการซื้อและอนุมัติผ้ ูโอนสินทรัพย์) และจัดหาทุนให้ กับบริษัทขายสินทรัพย์
(โดยที่เงินลงทุนใหม่ต้องจัดให้ 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 ่งั การกิจกรรมของผู้ลงทุนมีความสามารถในการสั่งการกิจการนั้นให้ กระทําการแทน
ผู้ ล งทุ น ในสถานการณ์ เ หล่ า นี้ ผู้ ลงทุ น ต้ องพิ จ ารณาสิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจของตั ว แทนโดย
พฤตินัย และฐานะเปิ ดทางอ้ อมต่อ หรือสิทธิในผลตอบแทนผันแปรของผู้ลงทุนผ่านตัวแทนโดย
พฤตินัยรวมกับสิทธิของผู้ลงทุนในการประเมินเรื่องการควบคุมในผู้ได้ รับการลงทุน
ข75 ตัวอย่างของกิจการอื่น ซึ่งโดยลักษณะความสัมพันธ์อาจจะเป็ นตัวแทนโดยพฤตินัยของผู้ลงทุน
ข75.1 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องของผู้ลงทุน
ข75.2 กิจการที่ได้ รับส่วนได้ เสียในผู้ได้ รับการลงทุนหรือได้ รับเงินกู้ยืมจากผู้ลงทุน
ข75.3 กิ จ การที่ ต กลงที่จ ะไม่ ข าย โอน หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ภาระสํา หรั บ ส่ ว นได้ เ สี ย ในผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุน หากไม่ได้ รับการอนุมัติจากผู้ลงทุนก่อน (ยกเว้ นในสถานการณ์ท่ผี ้ ูลงทุนหรือ
กิจการอื่นมีสิทธิท่จี ะให้ การอนุ มัติก่อนและสิทธิน้ันเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงอย่างเต็มใจ
ของทั้งสองฝ่ ายที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน)
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กิจการที่ไม่ สามารถจัดหาทุนเพื่อการดําเนินงานหากไม่ได้ 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
กับสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ น้ัน หรือสิทธิในกระแสเงินสดคงเหลือจากสินทรัพย์น้ัน ในทางเนื้อหา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ จะไม่มีส่วนใดที่ผ้ ูได้ รับการลงทุนสามารถนํามาใช้ ได้ และ
ไม่ มีหนี้สินใดของกิจการที่เสมือนแยกออกมาจะมีการจ่ ายชําระจากสินทรั พย์ของผู้ได้ 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 ผู้ ลงทุ น ต้ องพิ จารณาว่ า ผู้ ลงทุน มีฐานะเปิ ดต่ อหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผัน แปร
จากการเกี่ยวข้ องในกิจการที่เสมือนแยกออกมาหรือไม่ และมีความสามารถในการใช้ อาํ นาจเหนือ
ส่ว นนั้ นของผู้ ไ ด้ รับการลงทุน เพื่ อทําให้ เกิด ผลกระทบต่ อจํานวนเงิ นผลตอบแทนของผู้ ลงทุ น
หรือไม่
ข79 หากผู้ลงทุนควบคุมกิจการที่เสมือนแยกออกมา ผู้ลงทุนต้ องนําส่วนหนึ่งของกิจการนั้นไปจัดทํา
งบการเงินรวม ในกรณีน้ ี กิจการอื่นจะไม่ รวมส่วนนั้น ของผู้ ได้ รับการลงทุนเมื่อมีการประเมิ น
การควบคุมและไม่นาํ มาจัดทํางบการเงินรวม
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ข80

ข81

ข82

ข83

ข84

ข85

การประเมินอย่างต่อเนือ่ ง
ผู้ลงทุนต้ องทบทวนว่าตนมีการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ หากข้ อเท็จจริงหรือสถานการณ์
บ่ ง ชี้ ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในหนึ่ ง หรื อ มากกว่ า ขององค์ ป ระกอบสามข้ อ ของการควบคุ มตาม
ที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 7
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการใช้ อาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนั้นต้ อง
นําไปสะท้ อนในการที่ผ้ ูลงทุนประเมินอํานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในสิทธิ
การตัดสินใจสามารถหมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องไม่ได้ มีการสั่งการผ่านทางสิทธิในการออก
เสี ย งอี ก ต่ อ ไป แต่ ผ่ า นข้ อตกลงอื่ น แทน เช่ น สั ญ ญาที่ ท ํา ให้ อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง หรื อ หลายฝ่ าย
มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
เหตุการณ์หนึ่งสามารถทําให้ ผ้ ูลงทุนได้ รับหรือสูญเสียอํานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนแม้ ว่าผู้ลงทุน
จะไม่ได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์น้ัน เช่น ผู้ลงทุนสามารถได้ รับอํานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
เนื่ องจากสิทธิใ นการตั ด สิน ใจที่ถือโดยบุ คคลหนึ่ งหรื อ หลายคนอื่นซึ่ งเดิมเคยป้ องกัน ผู้ ลงทุ น
จากการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนนั้นได้ ส้ นิ สุดลงแล้ ว
ผู้ลงทุนพิ จารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่ อฐานะเปิ ดต่ อหรือสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน เช่ น ผู้ลงทุนซึ่งมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนสามารถ
สูญเสียการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนอย่างที่เคยได้ รับ หรือไม่ได้ มี
ฐานะเปิ ดต่ อภาระผูกพัน เนื่องจากผู้ลงทุนไม่ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 7.2 (เช่ น หาก
สัญญาที่จะได้ รับค่าธรรมเนียมตามผลงานถูกยกเลิก)
ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาว่าในการประเมินว่าตนกระทําเป็ นตัวแทน หรือตัวการมีการเปลี่ยนแปลงไป
หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์โดยรวมระหว่ างผู้ลงทุนและกิจการอื่นอีกหลายฝ่ าย
สามารถหมายถึงผู้ลงทุนไม่ใช่ ตัวแทนอีกต่อไป แม้ ว่าก่อนหน้ านี้จะเคยเป็ นตัวแทนก็ตาม และใน
ทํานองกลับกันเช่นกัน เช่น หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิทธิของผู้ลงทุน หรือของกิจการอื่นหลายฝ่ าย
ผู้ลงทุนต้ องทบทวนสถานะของตนว่าเป็ นตัวการหรือตัวแทน
การประเมินการควบคุมของผู้ ลงทุนเมื่อเริ่มแรก หรือสถานะการเป็ นตัวการหรื อตัวแทนจะไม่
เปลี่ยนแปลงเพียงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาด (เช่น การเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทน
ของผู้ได้ รับการลงทุนที่เกิดจากสภาพตลาด) นอกจากว่ าการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาดทําให้
องค์ประกอบหนึ่งข้ อหรือมากกว่านั้นจากสามข้ อของการควบคุมตามย่อหน้ าที่ 7 เปลี่ยนแปลงไป
หรือการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างตัวการและตัวแทน

การกําหนดว่ากิจการเป็ นกิจการทีด่ ําเนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือไม่
ข85ก กิจการต้ องพิจารณาถึงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท้งั หมด ในการประเมินว่ ากิจการเป็ นกิจการที่
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น หรื อ ไม่ ซึ่ ง รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละแบบของกิ จ การ กิ จ การที่มี
องค์ประกอบทั้งสามของคํานิ ยามของกิจการที่ดําเนิ นธุรกิจ ด้ านการลงทุ นตามที่ได้ กล่ าวถึงใน
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ย่อหน้ าที่ 27 ถือเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน โดยย่อหน้ าที่ ข85ข ถึง ข85ฐ ได้ อธิบาย
องค์ประกอบของคํานิยามดังกล่าวในรายละเอียดเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ข85ข คํา นิ ย ามของกิจ การที่ดํา เนิ น ธุ ร กิจ ด้ า นการลงทุ น กํา หนดว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิจ การต้ อ งเป็ น
การลงทุนเพื่อให้ ได้ มาเฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าของทุน รายได้ จากการลงทุน
(เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ย หรือ รายได้ ค่าเช่า) หรือทั้งสองกรณี เอกสารที่บ่งชี้ถึงวัตถุประสงค์ใน
การลงทุนของกิจการ มีตัวอย่าง เช่น หนังสือชี้ชวนของกิจการ สิ่งพิมพ์ท่แี จกจ่ายโดยกิจการ และ
เอกสารของบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น ซึ่ ง เป็ นเอกสารที่มั ก ให้ ห ลั ก ฐานเกี่ย วกับ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ น
ทางธุรกิจของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน หลักฐานอื่นอาจเป็ นรูปแบบการนําเสนอตัวเอง
ของกิจการต่อกิจการอื่น (เช่ น ผู้ท่มี ีโอกาสเป็ นผู้ลงทุน หรือ ผู้ท่มี ีโอกาสเป็ นผู้ได้ รับการลงทุน)
ตัว อย่ า งเช่ น กิจ การอาจนํา เสนอว่ า ธุ ร กิจ ของกิจ การคื อ การลงทุ น ระยะกลาง (Medium-term
investment) เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่ าเงินทุน ในทางตรงข้ าม กิจการที่นาํ เสนอ
ตนเองว่ า เป็ นผู้ ล งทุ น ที่มี จุด มุ่ ง หมายเพื่ อ ร่ ว มพั ฒ นา ผลิ ต หรื อ ทํา การตลาดให้ กับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ร่ วมกับผู้ได้ รับการลงทุน มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ไม่ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ
กิจการที่ดํา เนิ น ธุ รกิจ ด้ า นการลงทุ น ทั้งนี้ เนื่ องจากกิจ การจะได้ รับ ผลตอบแทนจากกิจกรรม
การพัฒนา กิจกรรมการผลิต หรือ กิจกรรมการทําการตลาดดังกล่ าว รวมทั้งจากการลงทุนของ
กิจการ (ดูย่อหน้ าที่ ข85ฌ)
ข85ค กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจจัดให้ มีบริการเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน (เช่ น บริการให้
คําแนะนําในการลงทุน การบริหารเงินลงทุน บริการสนับสนุนและจัดการการลงทุน) ไม่ว่าจะเป็ น
โดยทางตรงหรื อผ่ านทางบริ ษั ทย่ อยให้ แ ก่ บุค คลที่สามและผู้ ลงทุนของกิจการ แม้ ว่า กิจกรรม
เหล่านั้นจะมีความสําคัญต่อกิจการ
ข85ง กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจเข้ าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนดังต่อไปนี้ ไม่
ว่าจะโดยทางตรงหรือผ่านทางบริษัทย่อย ถ้ ากิจกรรมเหล่านี้ทาํ เพื่อสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุน
ให้ สงู ที่สดุ (การเพิ่มมูลค่าเงินทุน หรือรายได้ จากการลงทุน) จากผู้ได้ รับการลงทุนของกิจการ และ
กิจการเหล่ านี้ไม่ ได้ เป็ นกิจกรรมทางธุรกิจที่สาํ คัญที่แยกออกมา หรื อเป็ นแหล่ งรายได้ ท่ีสาํ คัญ
ที่แยกออกมาของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
ข85ง.1 จัดให้ มีบริการด้ านการบริหารและให้ คาํ แนะนําด้ านกลยุทธ์แก่ผ้ ูได้ รับการลงทุน และ
ข85ง.2 จัดให้ มีการสนับสนุ นทางการเงินแก่ผ้ ูได้ รับการลงทุน เช่ น เงินกู้ ภาระผูกพันรายจ่ าย
ฝ่ ายทุน หรือ การคํา้ ประกัน
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ข85จ หากกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนมีบริษัทย่ อยที่ให้ บริการหรื อมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การลงทุน ดังเช่น ที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ข85ค ถึง ข85ง แก่กจิ การที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
หรือกิจการอื่น กิจการต้ องรวมบริษัทย่อยในการจัดทํางบการเงินรวมตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 32

กลยุทธ์ทางออก
ข85ฉ แผนการลงทุนของกิจการให้ หลักฐานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกิจการ ลักษณะหนึ่งทําให้
กิจการที่ดํา เนินธุ รกิจด้ านการลงทุ นแตกต่ างจากกิจการอื่นคือการที่กิจการที่ดําเนิ นธุ รกิจด้ า น
การลงทุนไม่ได้ วางแผนที่จะถือเงินลงทุนไปอย่ างไม่มีกาํ หนด แต่จะถือในรอบระยะเวลาที่จาํ กัด
ทั้งนี้ เงินลงทุนในตราสารทุน และเงินลงทุนในสินทรัพย์ท่มี ิใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินมีความเป็ นไป
ได้ ท่จี ะถือไว้ อย่างไม่มีกาํ หนด ดังนั้น กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องมีกลยุทธ์ทางออกซึ่ง
บันทึกเกี่ยวกับแผนการของกิจการในการขายเงินลงทุนในตราสารทุน และเงินลงทุนในสินทรัพย์ท่ี
มิใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินเกือบจะทั้งหมดเพื่อให้ ได้ กาํ ไรจากการเพิ่มมูลค่าเงินทุน กิจการที่ดาํ เนิน
ธุรกิจด้ านการลงทุนยังต้ องมีกลยุทธ์ทางออกสําหรับตราสารหนี้ท่มี ีความเป็ นไปได้ ท่จี ะถือไปอย่าง
ไม่มีกาํ หนดด้ วย ตัวอย่างเช่น ตราสารหนี้ท่ไี ม่มีวันครบกําหนด (Perpetual debt investments)
กิจการไม่ จาํ เป็ นต้ องบันทึกกลยุ ทธ์ทางออกเฉพาะสําหรั บเงินลงทุนแต่ ละรายการ แต่ ต้องระบุ
กลยุทธ์ท่แี ตกต่างกันที่อาจเป็ นไปได้ สาํ หรับเงินลงทุนต่างชนิดหรือต่างกลุ่มการลงทุนกัน ซึ่งรวมถึง
กรอบระยะเวลาที่เป็ นไปได้ จริงสําหรับการออกจากการลงทุน ทั้งนี้กระบวนการออกจากการลงทุน
ซึ่งนํามาใช้ เฉพาะในสถานการณ์การผิดสัญญา เช่น การละเมิดสัญญา หรือการผิดนัดจ่ายชําระหนี้
ไม่ถอื เป็ นกลยุทธ์ทางออกตามวัตถุประสงค์ของการประเมินนี้
ข85ช กลยุทธ์ทางออกสามารถแตกต่างกันไปตามประเภทของการลงทุน ในกรณีเงินลงทุนในตราสารทุน
ของภาคเอกชน ตัวอย่ างของกลยุ ทธ์ทางออก จะรวมถึง การเสนอขายหลักทรั พย์แก่สาธารณะ
เป็ นครั้งแรก การขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง การเสนอขายธุรกิจ การจ่ายคืนส่วนได้ เสียในส่วนของ
เจ้ าของในผู้ได้ รับการลงทุน (ให้ แก่ผ้ ูลงทุน) และ การขายสินทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงการขายสินทรัพย์
ของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ตามด้ ว ยการเลิ ก กิ จ การของผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ) ในกรณี เ งิ น ลงทุ น ใน
ตราสารทุนที่มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ ตัวอย่ างของกลยุ ทธ์ทางออก รวมถึง การขายเงิน
ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง หรือในตลาดสาธารณะ สําหรับเงินลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่าง
ของกลยุ ทธ์ทางออก จะรวมถึง การขายอสังหาริมทรั พย์ผ่านนายหน้ าผู้ ชํานาญการด้ านการค้ า
อสังหาริมทรัพย์ หรือในตลาดเปิ ด
ข85ซ กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจมีการลงทุนในอีกกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนซึ่ง
ตั้ ง ขึ้ นเพื่ อ กิจ การด้ ว ยเหตุ ผ ลทางด้ า นกฎหมาย กฎระเบี ย บ ภาษี หรื อ เหตุ ผ ลในเชิ ง ธุ ร กิจ ที่
คล้ ายคลึง ในกรณีน้ ี กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุนที่เป็ นผู้ ลงทุนไม่ จําเป็ นต้ องมีกลยุ ทธ์
ทางออกสําหรับการลงทุนดังกล่าว ถ้ ากิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนที่เป็ นผู้ได้ รับการลงทุนมี
กลยุทธ์ทางออกที่เหมาะสมสําหรับการลงทุนของกิจการเองแล้ ว
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รายได้จากการลงทุน
ข85ฌ กิจการถือว่าไม่ได้ ลงทุนเพื่อให้ ได้ มาเฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าเงินทุน รายได้ จาก
การลงทุน หรือทั้งสองกรณี ถ้ ากิจการหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มกิจการซึ่งกิจการเป็ นสมาชิก (กล่าวคือ
กลุ่มกิจการซึ่ งควบคุมโดยบริ ษัทใหญ่ ในลําดับสูงสุดของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน)
ได้ มาหรื อ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะให้ ได้ มาซึ่ ง ผลประโยชน์ อ่ ื น จากการลงทุ น ของกิ จ การที่ มิ ไ ด้
มีไว้ สาํ หรับบริษัทอื่นที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน ผลประโยชน์อ่นื ดังกล่าวรวมถึง
ข85ฌ.1 การได้ ม า การใช้ การแลกเปลี่ ย น หรื อ การแสวงหาผลประโยชน์ ซ่ึ ง กระบวนการ
สินทรัพย์หรือ เทคโนโลยีของผู้ได้ รับการลงทุน กรณีดังกล่ าวหมายความรวมถึงการที่
กิจการหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มกิจการมีสทิ ธิแบบไม่เท่าเทียม หรือแต่เพียงผู้เดียวในการ
ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้ได้ รับการลงทุน ตัวอย่างเช่น
โดยการถือตราสารสิทธิท่ใี ห้ สิทธิในการซื้อสินทรัพย์จากผู้ได้ รับการลงทุนถ้ าการพัฒนา
สินทรัพย์น้ันเชื่อว่าจะสําเร็จลุล่วง
ข85ฌ.2 การร่ ว มการงาน (ตามคํา นิ ย ามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 11
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การร่ วมการงาน) หรือข้ อตกลงอื่นระหว่าง กิจการ หรือสมาชิก
อื่ น ในกลุ่ ม กิ จ การกั บ ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นา ผลิ ต ทํา การตลาดหรื อ จั ด หา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ข85ฌ.3 การคํ้า ประกั น ทางการเงิ น หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ผ้ ู ไ ด้ รั บ การลงทุ น จั ด หามาเพื่ อ ใช้ เป็ น
หลักประกันสําหรับสัญญาการกู้ยืมของกิจการ หรือสมาชิกอื่นในกลุ่มกิจการ (อย่างไรก็
ตาม กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนยังคงสามารถนําเงินลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุน
ไปใช้ เป็ นหลักประกันสําหรับการกู้ยืมของกิจการเองได้ )
ข85ฌ.4 ตราสารสิทธิท่ีถือโดยบุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับกิจการซึ่งให้ สิทธิในการซื้ อ
ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในผู้ได้ รับการลงทุนของกิจการจากกิจการหรือสมาชิกอื่น
ในกลุ่มกิจการ
ข85ฌ.5 ยกเว้ นที่ได้ กล่าวในย่อหน้ าที่ ข85ญ รายการระหว่างกิจการหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มกิจการ
กับผู้ได้ รับการลงทุนซึ่ง
(1) มีเ งื่ อ นไขที่กิจ การที่มิ ใ ช่ กิจ การที่เ กี่ย วข้ อ งกัน กับ กิจ การหรื อ สมาชิ ก อื่น ในกลุ่ ม
กิจการ หรือ ผู้ได้ รับการลงทุนไม่มีสทิ ธิได้ รับ
(2) ไม่ได้ เป็ นไปตามมูลค่ายุติธรรม หรือ
(3) ถือเป็ นสัดส่วนที่สาํ คัญของกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ได้ รับการลงทุน หรือของกิจการ
ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มกิจการอื่น
ข85ญ กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจมีกลยุทธ์ท่จี ะลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุนมากกว่าหนึ่งราย
ในอุตสาหกรรม ตลาดหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน เพื่อให้ ได้ ประโยชน์จากการผนึกกันของ
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ธุรกิจ (Synergies) ซึ่งเพิ่มผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าเงินทุน และรายได้ จากการลงทุน ทั้งนี้
แม้ ว่ า จะมี ข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ ข85ฌ.5 กิจ การไม่ ถื อ ว่ า ถู ก ตั ด สิท ธิ จ ากการจั ด ประเภท
เป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนเพียงเพราะเหตุผลว่าผู้ได้ รับการลงทุนเหล่านั้นมีรายการ
ค้ าระหว่างกันและกัน
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ข85ฎ องค์ ป ระกอบที่ส าํ คั ญ ของคํา นิ ย ามของกิจ การที่ดํา เนิ น ธุ ร กิจ ด้ า นการลงทุ น คื อ กิจ การวั ด และ
ประเมินผลการดําเนินงานจากเงินลงทุนเกือบจะทั้งหมดด้ วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม เนื่องจากการใช้
มูลค่ ายุ ติธรรมทําให้ ได้ รับข้ อมูลที่มีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจมากกว่ า อย่ างเช่ น การรวม
บริ ษั ทย่ อยของกิจการเหล่ านั้ นในการจั ดทํางบการเงินรวม หรื อการใช้ วิ ธีส่ วนได้ เสียสําหรั บส่ วนได้ เสีย
ในบริษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ า เพื่อแสดงว่ ากิจการเป็ นไปตามองค์ประกอบนี้ของคํานิยามของ
กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนจะ
ข85ฎ.1 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมแก่ผ้ ูลงทุน และวัดมูลค่าเงินลงทุนเกือบจะทั้งหมดด้ วย
มูลค่ายุติธรรมในงบการเงินของกิจการเมื่อใดก็ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กําหนดหรืออนุญาตให้ ใช้ มูลค่ายุติธรรม และ
ข85ฎ.2 รายงานข้ อ มู ล เกี่ย วกับ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเป็ นการภายในแก่ ผ้ ู บ ริ ห ารสํา คั ญ ของกิจ การ
(ตามคํานิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน) ซึ่งเป็ นผู้ใช้ มูลค่ ายุ ติธรรมเป็ นตัววัด
ที่สาํ คัญในการประเมินผลการดําเนินงานจากเงินลงทุนเกือบจะทั้งหมด และดําเนินการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน
ข85ฏ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ ข85ฎ.1 กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนจะ
ข85ฏ.1 เลื อกวิ ธีการทางบัญ ชีสาํ หรั บ อสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น โดยใช้ วิธีมูลค่ า ยุ ติธรรม
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 40 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง อสัง หาริ ม ทรัพ ย์เ พื ่อ
การลงทุน
ข85ฏ.2 เลือกใช้ ข้อยกเว้ นในการถือปฏิบัติตามวิธีส่วนได้ เสียในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง เงินลงทุ นในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า สําหรั บเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม และการร่วมค้ า และ
ข85ฏ.3 วั ด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ของกิ จ การด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยใช้ ข้ อ กํา หนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
ข85ฐ กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจมีสินทรัพย์ท่มี ิใช่ เงินลงทุน เช่น อสังหาริมทรัพย์ท่ใี ช้ เป็ น
สํานักงานใหญ่ และอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้ อง และอาจมีหนี้สนิ ทางการเงินด้ วย องค์ประกอบด้ านการวัด
มูลค่ ายุ ติธรรมตามคํานิยามของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุนตามที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่
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27.3 ให้ ถือปฏิบัติกับเงินลงทุนของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน ดังนั้น กิจการที่ดาํ เนิน
ธุรกิจด้ านการลงทุนไม่ จาํ เป็ นต้ องวัดมูลค่ าสินทรัพย์ท่ีมิใช่ เงินลงทุนของกิจการหรือหนี้สินของ
กิจการด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ลักษณะปกติของกิจการทีด่ ําเนินธุรกิจด้านการลงทุน
ข85ฑ ในการกําหนดว่ากิจการเป็ นไปตามคํานิยามของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนหรือไม่ กิจการ
ต้ องพิจารณาว่ากิจการมีการแสดงถึงลักษณะปกติของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนหรือไม่
(ดูย่อหน้ าที่ 28) การขาดหายไปของลักษณะปกติดังกล่าวข้ อใดข้ อหนึ่งหรือมากกว่าไม่จาํ เป็ นที่จะ
ทํา ให้ กิจ การไม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขที่จ ะได้ รับ การจั ด ประเภทเป็ นกิจ การที่ดํา เนิ น ธุ ร กิจ ด้ า นการลงทุ น
แต่เป็ นการบ่งชี้ว่าต้ องใช้ ดุลยพินิจเพิ่มเติมในการกําหนดว่ากิจการเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ าน
การลงทุนหรือไม่
เงินลงทุนมากกว่าหนึง่ แห่ง
ข85ฒ โดยปกติ กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนจะถือครองเงินลงทุนที่หลากหลายเพื่อกระจาย
ความเสี่ย งของกิจ การ และเพิ่ ม ผลตอบเเทนให้ สู ง ที่สุ ด กิจ การอาจถื อ กลุ่ ม การลงทุ น ของ
เงินลงทุนทั้งทางตรงหรือทางอ้ อม ตัวอย่ างเช่ น การถือครองเงินลงทุ นเพียงหนึ่งแห่ งแต่ เป็ น
กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนซึ่งถือครองเงินลงทุนที่หลากหลาย
ข85ณ ในหลายกรณี กิจการอาจถือครองเงินลงทุนเพียงหนึ่งแห่ง อย่างไรก็ตาม การถือครองเงินลงทุน
เพียงหนึ่งแห่งไม่จาํ เป็ นที่จะทําให้ กจิ การใดกิจการหนึ่งไม่เป็ นไปตามคํานิยามของกิจการที่ดาํ เนิน
ธุรกิจด้ านการลงทุน ตัวอย่างเช่น กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจถือครองเงินลงทุนเพียง
หนึ่งแห่ง เมื่อกิจการ
ข85ณ.1 อยู่ ใ นช่ วงเริ่ มต้ น ดํา เนิ น ธุ รกิจ และยัง ไม่ ไ ด้ ระบุ เงิ น ลงทุ น ที่เหมาะสม จึงยัง ไม่ ไ ด้
ปฏิบัติตามแผนการลงทุนของกิจการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งเงินลงทุนที่หลากหลาย
ข85ณ.2 ยังไม่ได้ ลงทุนในเงินลงทุนอื่น เพื่อทดแทนเงินลงทุนที่ได้ จาํ หน่ายออกไป
ข85ณ.3 ได้ รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมเงินทุนของผู้ลงทุน เพื่อไปลงทุนในเงินลงทุนเพียง
หนึ่งแห่ง ในกรณีท่ผี ้ ูลงทุนแต่ละรายไม่สามารถได้ มาซึ่งเงินลงทุนแห่งนั้น (เช่น เมื่อ
จํานวนเงินลงทุนขั้นตํ่าที่กาํ หนดสูงเกินไปสําหรับผู้ลงทุนแต่ละรายจะลงทุนได้ ) หรือ
ข85ณ.4 อยู่ในกระบวนการเลิกกิจการ

47

ผูล้ งทุนมากกว่าหนึง่ ราย
ข85ด โดยปกติ กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนจะมีผ้ ูลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งรวบรวมเงินทุนของ
ผู้ลงทุนเหล่ านั้นเพื่อเข้ าถึงบริการด้ านการบริหารเงินลงทุน และโอกาสในการลงทุนซึ่งผู้ลงทุ น
เหล่ านั้นอาจจะไม่ สามารถเข้ าถึงได้ ด้วยตนเองโดยลําพั ง การมีผ้ ูลงทุนที่หลากหลายจะทําให้ มี
โอกาสน้ อยลงที่กิจการหรือสมาชิกอื่นของกลุ่มกิจการซึ่งกิจการเป็ นสมาชิกจะได้ รับผลตอบแทน
นอกเหนือไปจากการเพิ่มมูลค่าเงินทุน หรือรายได้ จากการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข85ฌ)
ข85ต ในอีกทางหนึ่ง กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจจัดตั้งโดยผู้ลงทุนรายหนึ่งหรือจัดตั้งเพื่อ
ผู้ลงทุนรายหนึ่งที่เป็ นตัวแทนหรือที่สนับสนุนส่วนได้ เสียของกลุ่มผู้ลงทุนขนาดใหญ่ (เช่น กองทุน
บําเหน็จบํานาญ กองทุนการลงทุนภาครัฐ หรือ กองทรัสต์ของครอบครัว)
ข85ถ ในหลายกรณี กิจการอาจมีผ้ ูลงทุนเพียงหนึ่งรายเป็ นการชั่วคราว ตัวอย่ างเช่ น กิจการที่ดาํ เนิน
ธุรกิจด้ านการลงทุนอาจมีผ้ ูลงทุนเพียงหนึ่งรายเมื่อกิจการ
ข85ถ.1 อยู่ในช่วงระยะเวลาออกเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก ซึ่งยังไม่ส้ นิ สุดลง และกิจการอยู่ใน
ระหว่างดําเนินการอย่างจริงจังเพื่อระบุผ้ ูลงทุนที่เหมาะสม
ข85ถ.2 ยังไม่สามารถระบุผ้ ูลงทุนที่เหมาะสมเพื่อมาแทนส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของที่ได้ รับ
การไถ่ถอนไป หรือ
ข85ถ.3 อยู่ในกระบวนการเลิกกิจการ
ผูล้ งทุนทีไ่ ม่มีความเกีย่ วข้องกัน
ข85ท โดยปกติ กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนมีผ้ ูลงทุนที่หลากหลายซึ่งมิใช่ บุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน (ตามคํานิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน) กับกิจการหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มกิจการซึ่งกิจการ
เป็ นสมาชิก การมีผ้ ูลงทุนที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกันจะทําให้ มีโอกาสน้ อยลงที่กจิ การหรือสมาชิกอื่น
ของกลุ่มกิจการซึ่งกิจการเป็ นสมาชิกจะได้ รับผลตอบแทนนอกเหนือไปจากการเพิ่มมูลค่าเงินทุน
หรือรายได้ จากการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข85ฌ)
ข85ธ อย่ างไรก็ตาม กิจการอาจถือเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนแม้ ว่าผู้ลงทุนของกิจการมี
ความเกี่ยวข้ องกันกับกิจการ ตัวอย่างเช่ น กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจจัดตั้งกองทุน
คู่ขนานแยกต่ างหากสําหรั บพนักงานของกิจการกลุ่มหนึ่ง (เช่ น ผู้บริหารสําคัญ) หรือ สําหรับ
ผู้ลงทุนที่มีความเกี่ยวข้ องกันอื่น ซึ่งกองทุนดังกล่ าวมีการลงทุนเหมือนกับการลงทุนของกองทุน
เพื่อการลงทุนหลักของกิจการ กองทุนคู่ขนานนี้อาจถือเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
แม้ ว่าผู้ลงทุนทั้งหมดจะมีความเกี่ยวข้ องกัน
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ส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของ
ข85น กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุนโดยปกติมักเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่ างหาก แต่ ท้ังนี้ไม่ ถือเป็ น
ข้ อกําหนด ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนโดยปกติมีรูปแบบ
เป็ นส่ วนของเจ้ าของหรื อส่ วนได้ เสี ยที่ คล้ ายคลึ ง (เช่ น ส่ วนได้ เสี ยของหุ้ นส่ วน) ซึ่ งจะมี การแบ่ ง
สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ข องกิ จ การที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านการลงทุ น ให้ ตามสั ด ส่ ว นของส่ ว นได้ เสี ย
อย่างไรก็ตาม การมีลาํ ดับชั้นของผู้ลงทุนที่แตกต่ างกัน โดยบางรายอาจมีสิทธิเพียงในเงินลงทุน
เฉพาะรายการ หรือกลุ่มของเงินลงทุน หรือบางรายอาจมีส่วนแบ่ งในสินทรั พย์สุทธิในสัดส่วน
ที่แตกต่างกัน มิได้ ทาํ ให้ กจิ การถูกตัดสิทธิจากการเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
ข85บ นอกจากนี้ กิจการที่มีส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสําคัญในรูปแบบของหนี้สิน ซึ่งตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้ อง ไม่เป็ นไปตามคํานิยามของส่วนของเจ้ าของอาจ
ยังคงถือเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนได้ หากผู้ถือตราสารหนี้มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง
จากผลตอบแทนที่ผนั แปรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการ

ข้อกําหนดทางการบัญชี
ขั้นตอนในการจัดทํางบการเงินรวม
ข86 งบการเงินรวม
ข86.1 การรวมรายการที่เหมือนกันของสินทรัพย์ หนี้สนิ ส่วนของเจ้ าของ รายได้ ค่าใช้ จ่าย และ
กระแสเงินสดของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
ข86.2 หั กกลบ (ตัด) มู ลค่ าเงินลงทุ นของบริ ษัทใหญ่ ในบริ ษัทย่ อยแต่ ละราย และส่ วนของ
เจ้ าของในบริษัทย่ อยที่บริษัทใหญ่ ถืออยู่ (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ อธิบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยม)
ข86.3 ตัดรายการแบบเต็มจํานวนสําหรับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้ าของ รายได้ ค่าใช้ จ่าย
และกระแสเงินสด สําหรับรายการระหว่างกันในกลุ่มกิจการ (กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจาก
รายการระหว่างกันที่รับรู้ในสินทรัพย์ เช่น สินค้ าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ต้ องตัดรายการแบบเต็มจํานวน) ขาดทุนในรายการระหว่างกันอาจบ่งชี้ถึงการด้ อยค่า
ที่ต้องรับรู้ในงบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
ภาษี เงินได้ นํามาใช้ กับผลแตกต่างชั่วคราว 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
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การปรับปรุงให้ เหมาะสมในงบการเงินของสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบัญชี
ของกลุ่มกิจการ
การวัดมูลค่า
ข88 กิจการรวมรายได้ และค่าใช้ จ่ายของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมนับตั้งแต่วันที่มีการควบคุมบริษัท
ย่อยจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง รายได้ และค่าใช้ จ่ายของบริษัทย่ อยขึ้นอยู่กับจํานวนเงินของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ได้ มีการรับรู้ในงบการเงินรวมในวันที่ได้ มาซึ่งบริษัทย่อย เช่น ค่าเสื่อมราคา
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมหลังวันที่ได้ มาซึ่งบริษัทย่อยคิดจากมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่ได้ รับรู้ในงบการเงินรวมในวันที่ได้ มาซึ่งบริษัทย่อย
สิทธิในการการออกเสียงทีเ่ ป็ นไปได้
ข89 เมื่อมีสทิ ธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ หรือตราสารอนุพันธ์อ่นื ที่มีสทิ ธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้
สัดส่วนของกําไรขาดทุน และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของที่มีการปันส่วนไปยังบริษัทใหญ่
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
ในสถานการณ์ ดั งกล่ าวในการจั ดทํางบการเงิ นรวม สัดส่ วนที่ปั นส่ วนให้ กับบริ ษั ทใหญ่ และส่ วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ได้ กาํ หนดจากการใช้ สทิ ธิในที่สดุ ของสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ และตรา
สารอนุพันธ์อ่นื ซึ่งทําให้ กจิ การเข้ าถึงผลตอบแทนในปัจจุบัน
ข91 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ไม่นาํ มาใช้ กับส่วนได้ เสียในบริษัทย่อยที่นาํ มาจัดทํางบการเงินรวม เมื่อเครื่องมือซึ่งมีสทิ ธิในการ
ออกเสียงที่เป็ นไปได้ น้ันในทางเนื้อหาทําให้ ในปัจจุบันกิจการเข้ าถึงผลตอบแทนซึ่งสัมพันธ์กบั ส่วน
ได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในบริษัทย่อย สิทธิดังกล่าวไม่เข้ าข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีอ่นื ๆ เครื่องมือ
ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ในบริษัทย่ อยมีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงาน
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

วันทีใ่ นงบการเงิน
ข92 งบการเงินของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยที่ใช้ ในการจัดทํางบการเงินรวมต้ องใช้ วันที่ในงบการเงิน
วันเดียวกัน เมื่อวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทใหญ่ ต่างจากบริษัทย่อย บริษัทย่อยจัดทํา
ข้ อมูลทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงินรวมตามวันที่ในงบการเงินของ
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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 ปรุ ง ผลกระทบของรายการที่มี นั ย สํา คั ญ
หรื อ เหตุ ก ารณ์ ท่ี มี นั ย สํา คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ นระหว่ า งวั น ที่ ใ นงบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยและวั น ที่ ใ น
งบการเงินรวม ในทุกกรณี วันที่ในงบการเงินของบริ ษัทย่ อยและวันที่ในงบการเงินรวมต้ องไม่
แตกต่ างกันเกินสามเดือน และรอบระยะเวลาการรายงานและความแตกต่ างระหว่ างวันที่ของ
งบการเงินต้ องเหมือนกันในทุกงวด

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม
ข94 กิจการต้ องปั นส่วนกําไรหรือขาดทุนและแต่ ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นให้ กับ
ผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษัทใหญ่ และส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม 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 องคํานวณส่วนแบ่ งในกําไรหรือขาดทุ นหลังจากปรับปรุงเงินปั นผลใน
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่ว่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลหรือไม่
การเปลีย่ นแปลงในสัดส่วนทีถ่ อื โดยส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม
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
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 นรายการเดียวกันหรือไม่ บริษัทใหญ่ ต้อง
พิจารณาเงื่อนไขและสถานการณ์ของข้ อตกลงทั้งหมดและผลกระทบทางเศรษฐกิจ บริษัทใหญ่ต้อง
พิ จารณาข้ อตกลงหลายรายการเป็ นรายการเดียวกัน หากตรงกับข้ อกําหนดข้ อใดข้ อหนึ่งหรื อ
มากกว่า ดังต่อไปนี้
ข97.1 รายการนั้นเกิดขึ้นพร้ อมกันหรือพิจารณาร่วมกัน
ข97.2 รายการมีลักษณะเป็ นรายการเดียวโดยมีการออกแบบเพื่อบรรลุผลทางพาณิชย์โดยรวม
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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) และหนี้สินของบริษัทย่อยในมูลค่าตามบัญชี
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
ขาดทุ น หรื อ โอนโดยตรงไปที่ก ํา ไรสะสมตามที่ก าํ หนดไว้ ใ นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นๆ สําหรับส่วนของบริษัทย่อยตามเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข99
ข98.4 รับรู้ส่วนต่ างเป็ นกําไรหรื อขาดทุน ในกําไรหรื อขาดทุนส่วนที่เป็ นของส่วนของผู้ เป็ น
เจ้ าของของบริษัทใหญ่
ข99 หากบริษัทใหญ่สญ
ู เสียการควบคุมในบริษัทย่อย ทุกจํานวนเงินที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งบั น ทึก บั ญ ชี ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ กรณี ท่ีบ ริ ษั ท ใหญ่ จํา หน่ า ย
สินทรัพย์หรือหนี้สนิ โดยตรง ดังนั้น กําไรหรือขาดทุนที่เคยรับรู้ไว้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้ อง
มีการจัดประเภทใหม่ไปยังกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจําหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สนิ บริษัทใหญ่ต้อง
จัดประเภทกําไรหรือขาดทุนจากส่วนของเจ้ าของไปยังกําไรหรือขาดทุน (เป็ นรายการปรับปรุงจาก
การจั ด ประเภทใหม่ ) เมื่ อ บริ ษั ท สูญ เสีย การควบคุ ม ในบริ ษั ท ย่ อ ย ในกรณี ส่ ว นเกิ น ทุ น จาก
การตีราคาใหม่ ท่เี คยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและมีการโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรงเมื่อ
จําหน่ายสินทรัพย์ บริษัทใหญ่ต้องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไปยังกําไรสะสมโดยตรงเมื่อ
บริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
ข99ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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การบัญชีสําหรับการเปลีย่ นแปลงสถานะของกิจการทีด่ ําเนินธุรกิจด้านการลงทุน
ข100 เมื่อกิจการสิ้นสุดการเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน กิจการต้ องนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ มาถือปฏิบัติกับบริษัทย่อยที่เคยวัด
มู ล ค่ า ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ตามข้ อกํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 31 วั น ที่ ท่ี มี
การเปลี่ยนแปลงสถานะต้ องถือเสมือนเป็ นวันที่ซ้ ือ มูลค่ ายุติธรรมของบริษัทย่ อย ณ วันเสมือน
วันที่ซ้ ือต้ องถือเป็ นเสมือนสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจเมื่อมีการวัดค่ าความนิยมหรื อ
กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการเสมือนซื้อธุรกิจ บริษัทย่อยทั้งหมด
ต้ องนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม ตามที่กล่ าวในย่อหน้ าที่ 19 ถึง 24 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้งั แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ข101 เมื่ อ กิจ การกลายเป็ นกิจ การที่ดํา เนิ น ธุ ร กิจ ด้ า นการลงทุ น กิจ การต้ อ งหยุ ด รวมบริ ษั ท ย่ อ ยใน
การจั ด ทํา งบการเงิ น รวม ณ วั น ที่มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานะ ยกเว้ น บริ ษั ท ย่ อ ยที่ต้ อ งรวมใน
การจัดทํางบการเงินรวมต่อไปตามย่อหน้ าที่ 32 กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องถือปฏิบัติ
ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 25 และ 26 สําหรับบริษัทย่อยเหล่านั้นที่กจิ การหยุดนํามารวมใน
ู เสียการควบคุมใน
การจัดทํางบการเงินรวม ประหนึ่งว่ากิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนได้ สญ
บริษัทย่อยเหล่านั้น ณ วันดังกล่าว
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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 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กจิ การนําไปใช้ ก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับงวด
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วยและต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การร่วมการงาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ และ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า พร้ อมกัน
ค1ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ค1ข กิจการทีด่ ําเนิ นธุรกิจด้านการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 2 4 ค2ก ค6ก
และภาคผนวก ก และเพิ่มย่อหน้ าที่ 27 ถึง 33, ข85ก ถึง ข85บ, ข100 ถึง ข101 และ ค3ก ถึง
ค3ฉ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่ าว
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้
กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ นี้ ก่ อ นวั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กิ จ การต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จ จริ ง ดั ง กล่ า วและถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
การปรับปรุงทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับกิจการทีด่ าํ เนินธุรกิจด้านการลงทุนพร้ อมกัน
ค1ค (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ค2 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยการปรับย้ อนหลัง ตามที่
กํา หนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ยกเว้ นที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ค2ก ถึง ค6
ค2ก โดยไม่ต้องคํานึงถึงข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด เมื่อกิจการถือ
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ค2ข

ค3

ค3ก

ค3ข

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก และหากหลังจากนั้น เมื่อ
กิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงที่เกี่ยวกับกิจการทีด่ ําเนินธุรกิจด้านการลงทุนสําหรับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้ เป็ นครั้ งแรกให้ กิ จ การนํ า เสนอเพี ยงข้ อมู ลเชิ งปริ มาณ
ที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด สําหรับงวดปี ล่ าสุดก่อนงวดปี
แรกที่มีปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม (งวดก่อน
หน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก) ทั้งนี้กิจการอาจเลือกนําเสนอข้ อมูลนี้สาํ หรับงวดบัญชีปัจจุ บัน
หรืองวดเปรียบเทียบก่อนหน้ าถ้ ามีการแสดงเปรียบเทียบก็ได้ แต่ไม่ได้ เป็ นการบังคับ
เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรกหมายถึง
วันที่เริ่มต้ นของรอบระยะเวลารายงานประจําปี ซึ่งมีการนํามามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ณ วันที่นาํ มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก กิจการไม่ต้องทําการปรับปรุงการบัญชีในงวดก่อนสําหรับความ
เกี่ยวข้ องดังนี้
ค3.1 กิ จ การที่ นํา มารวมในการจั ด ทํา งบการเงิ น รวมตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และยังคงนํามาจัดทํา
งบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หรือ
ค3.2 กิจการที่ก่อนหน้ านั้นไม่ มีการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ และยังคงไม่ ต้อง
นํามาจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ณ วันที่ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงเรื่องกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนเป็ นครั้งแรก กิจการ
ต้ องประเมิน ว่ ากิจการเป็ นกิจการที่ดํา เนิน ธุ รกิจ ด้ านการลงทุนหรื อไม่ โดยอยู่ บนพื้ นฐานของ
ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่ ณ วันดังกล่าว หาก ณ วันที่ถอื ปฏิบัติเป็ นครั้งแรก กิจการสรุป
ได้ ว่ากิจการเป็ นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุน กิจการต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของ
ย่อหน้ าที่ ค3ข ถึง ค3ฉ แทนย่อหน้ าที่ ค5 ถึง ค5ก
ยกเว้ นกรณีบริษัทย่อยที่นาํ มารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 32 (โดย
ให้ นาํ ย่อหน้ าที่ ค3 และ ค6 หรือย่อหน้ าที่ ค4 ถึง ค4ค มาถือปฏิบัติ แล้ วแต่ย่อหน้ าใดเกี่ยวข้ อง)
กิจการที่ดําเนิ นธุรกิจด้ านการลงทุ นต้ องวัด มูลค่ า เงิน ลงทุ นในบริ ษัทย่ อยแต่ ละแห่ งด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนเสมือนว่าข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มี
ผลใช้ บังคับมาโดยตลอด กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องปรับปรุงย้ อนหลังทั้งงวดประจําปี
ก่อนหน้ าวัน ที่ถือปฏิบัติเป็ นครั้ งแรกและส่วนของเจ้ าของ ณ วันต้ นงวดของงวดก่ อนหน้ าด้ วย
ผลต่างระหว่าง
1) มูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยตามที่เคยแสดงไว้ และ
2) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
จํานวนเงินสะสมของการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้ องโอนไป
ยังกําไรสะสม ณ วันต้ นงวดของงวดประจําปี ก่อนหน้ าวันที่ถอื ปฏิบัติเป็ นครั้งแรก
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ค3ค ก่อนวันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ า
ยุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องใช้ จาํ นวนเงิน
ตามมูลค่ายุติธรรมที่เคยรายงานแก่ผ้ ูลงทุน หรือ ฝ่ ายบริหาร ถ้ าจํานวนเงินที่นาํ เสนอดังกล่าวเป็ น
จํา นวนเงิ น ที่ใ ช้ ใ นการแลกเปลี่ ย นเงิ น ลงทุ น ดั ง กล่ า วระหว่ า งผู้ ท่ีมี ค วามรอบรู้ และเต็ม ใจใน
การแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองกันได้ อย่างเป็ นอิสระ ณ วันที่มีการวัดมูลค่า
ค3ง หากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ ค3ข ถึง ค3ค ไม่สามารถทําได้
ในทางปฏิบัติ (ตามคํานิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด) กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้ าน
การลงทุนต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ณ วันเริ่มต้ น
ของงวดแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ตามย่อหน้ าที่ ค3ข ถึง ค3ค ซึ่งอาจเป็ นงวดปั จจุบัน ผู้ลงทุน
ต้ องปรับปรุงย้ อนหลังงวดประจําปี ก่อนหน้ าวันที่ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก เว้ นแต่วันเริ่มต้ นของงวด
แรกสุดที่ปฏิบัติได้ ตามย่ อหน้ านี้คืองวดปั จจุ บัน หากวันเริ่มต้ นของงวดแรกสุดที่ปฏิบัติได้ ของ
กิ จ การที่ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น คื อ งวดปั จ จุ บั น ผู้ ล งทุ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ส่ ว นของเจ้ า ของ
ณ วันต้ นงวดของงวดปัจจุบัน
ค3จ หากกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนจําหน่ายหรือสูญเสียการควบคุมในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ก่อนวันที่มีการถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรกของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการที่ดาํ เนิน
ธุรกิจด้ านการลงทุนไม่ต้องทําการปรับปรุงการบันทึกบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยนั้นจากที่
เคยบันทึกไว้
ค3ฉ ถ้ ากิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงเกี่ยวกับกิจการทีด่ าํ เนินธุรกิจด้านการลงทุนสําหรับงวดหลังจาก
ที่กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม เป็ น
ครั้ งแรก การอ้ า งอิงถึ ง “วั น ที่นํา มาถื อปฏิบั ติ เป็ นครั้ ง แรก” ตามย่ อ หน้ า ที่ ค3ก ถึ ง ค3จ ให้
หมายความว่า “วันต้ นงวดของงวดประจําปี ที่มีการปฏิบัติตามการปรับปรุงเกี่ยวกับกิจการทีด่ ําเนิน
ธุ รกิ จด้านการลงทุนเป็ นครัง้ แรก (ที่ปรั บปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ”
ค4 หาก ณ วันที่นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม มาปฏิบัติใช้
ครั้ งแรก ผู้ลงทุนสรุปว่ าต้ องรวมกิจการซึ่งก่อนหน้ านั้นไม่ ได้ นํามารวมตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้ลงทุนต้ อง
ค4.1 หากผู้ได้ รับการลงทุนเป็ นธุรกิจ (ตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ ให้ วัดมูลค่ าสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุมที่
ก่อนหน้ านี้ไม่ได้ นาํ มารวมเปรียบเสมือนผู้ได้ รับการลงทุนได้ ถูกนํามารวมตั้งแต่แรก (และ
ใช้ วิธีการซื้อกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ)
นับตั้งแต่วันที่ผ้ ูลงทุนได้ ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน
56

ทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ผู้ ล งทุ น ต้ อ งปรั บ ปรุ งย้ อนหลั งสํา หรั บ งวดก่ อ นหน้ า งวดที่นํา มาใช้
ครั้ งแรก หากวั นที่ได้ มาซึ่ งการควบคุ มเกิดขึ้ นก่ อนวั นที่เริ่ มต้ นของงวดก่ อนหน้ างวดที่
นํามาใช้ ครั้งแรก ผู้ลงทุนต้ องรับรู้การปรับปรุงส่วนของเจ้ าของต้ นงวด ณ วันที่เริ่มต้ นของ
งวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรกด้ วยผลต่างระหว่าง
1) จํานวนเงินของ สินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่รับรู้ และ
2) มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ก่ อ นหน้ านี้ จากการมี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ของ
ผู้ลงทุน
ค4.2 หากผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ไม่ ใ ช่ ธุ ร กิจ (ตามที่ระบุ ไ ว้ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ) ให้ วัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุ มที่ก่อนหน้ านี้ ไม่ ได้ นํามารวมเปรี ยบเสมือนผู้ ได้ รับการลงทุ นได้ ถูกนํามารวมมา
ตั้งแต่แรก (โดยใช้ วิธีการซื้อกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง
การรวมธุรกิจ โดยไม่รับรู้ค่าความนิยมสําหรับผู้ได้ รับการลงทุน) นับตั้งแต่วันที่ผ้ ูลงทุนได้
ควบคุ มผู้ ไ ด้ รั บการลงทุ นตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บ นี้
ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงย้ อนหลังสําหรับงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรก หากวันที่ได้ มาซึ่ง
การควบคุมเกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มต้ นของงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรก ผู้ลงทุนต้ อง
รับรู้การปรั บปรุงส่วนของเจ้ าของต้ นงวด ณ วันที่เริ่มต้ นของงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้
ครั้งแรกด้ วยผลต่างระหว่าง
1) จํานวนเงินของสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่รับรู้ และ
2) มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ก่ อ นหน้ านี้ จากการมี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ของ
ผู้ลงทุน
ค4ก หากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของผู้ได้ รับการลงทุน
ตามที่ก ํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ ค4.1 หรื อ ค4.2 ไม่ ส ามารถกระทํา ในทางปฏิบั ติ (ตามที่ร ะบุ ไ ว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 8 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี ย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) 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 ไ ด้ รั บ การลงทุ น ไม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จ ให้ ใช้ วิ ธี ก ารซื้ อกิจ การตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 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 ติไ ด้ ซึ่ งอาจเป็ นงวด
ปัจจุบัน
ผู้ ลงทุ น ต้ องปรั บ ปรุงย้ อนหลั งสํา หรั บ งวดก่ อนหน้ า งวดที่นํามาใช้ ค รั้ งแรก ยกเว้ นงวดแรกสุด
ที่สามารถนํามาปฏิบัติใช้ ตามย่อหน้ านี้เป็ นงวดปั จจุ บัน เมื่อวันที่ประหนึ่งเป็ นวันที่ซ้ ือกิจการเป็ น
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วันที่ก่อนต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรก ผู้ลงทุนต้ องรับรู้การปรับปรุงส่วนของ
เจ้ าของกับต้ 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 ฉบั บ นี้ เป็ นวั น ที่หลั งวัน ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 3
(ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิ จ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ การอ้ า งอิ ง ถึ ง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ในย่อหน้ าที่ ค4 และ ค4ก ต้ องหมายถึงฉบับปรับปรุง
ปี 25523 ถ้ าการควบคุมเกิดขึ้นก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง
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 อกํา หนดของย่ อหน้ า ที่ ค4 ถึง ค4ก แต่ ถ้า วั น ที่ไ ด้ ม าซึ่ ง การควบคุ ม เป็ นวั น ก่ อนที่ม าตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลบังคับ
ใช้ ผู้ลงทุนต้ องปฏิบัติดังนี้
ค4ค.1 ปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับทุกงวดย้ อนหลัง
ที่มีการนํากิจการไปจัดทํางบการเงินรวมตามข้ อกําหนดย่อหน้ าที่ ค4 ถึง ค4ก หรือ
ค4ค.2 ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 ฉบับเดิม สําหรับทุกงวดก่อนวันที่มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุง 2552) เรื่ อ ง งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะ
กิจการ มีผลบังคับใช้ และหลังจากนั้นปฎิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้
3

ในกรณีท่กี ารได้ มาซึ่งการควบคุมเป็ นวันที่หลังวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การรวมธุรกิจ มีผลบังคับใช้ ให้ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวม
ธุ ร กิจ ในการวั ด มู ล ค่ า สิน ทรั พ ย์ หนี้ สิน และส่ ว นได้ เ สีย ที่ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม เนื่ อ งจากมี ก ารปรั บ ปรุ ง ในส่ ว น
ที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่าองค์ประกอบอื่นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมโดยใช้ มูลค่ายุติธรรม การวัดมูลค่าหนี้สนิ
หรือตราสารทุนที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ผี ้ ูซ้ ือออกแทนรายการของผู้ถูกซื้อ และการถือปฏิบัติใน
เรื่องการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย
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ค5 หาก ณ วันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรก ผู้ลงทุนสรุปว่าไม่ต้อง
รวมผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น ซึ่ ง เคยนํา มาจั ด ทํา งบการเงิ น รวมตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้ลงทุนต้ องวัดส่วนได้ เสียใน
ผู้ได้ รับการลงทุนด้ วยจํานวนเงินที่หากมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ในวันที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน (แต่ไม่ได้ มาซึ่งการควบคุมตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้) หรือการสูญเสียการควบคุมในผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงย้ อนหลัง
สําหรับงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรก หากวันที่ผ้ ูลงทุนเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน
(แต่ ไ ม่ ไ ด้ ม าซึ่ ง การควบคุ ม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ) หรื อ การสูญ เสี ย
การควบคุ มในผู้ ได้ รับการลงทุนเป็ นวัน ที่ก่อนต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นํามาใช้ ค รั้ งแรก
ผู้ลงทุนต้ องรับรู้การปรับปรุงส่วนได้ เสียต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรกสําหรับ
ผลต่างระหว่าง
1) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่รับรู้ก่อนหน้ านี้และ
2) ส่วนได้ เสียของผู้ลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุนที่มีการรับรู้
ค5ก หากการวัดส่วนได้ เสียในผู้ได้ รับการลงทุนตามย่อหน้ าที่ ค5 ไม่สามารถปฏิบัติได้ (ตามที่ระบุใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลา) ผู้ ลงทุนต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ในงวดแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ตามย่ อหน้ าที่ ค5 ซึ่งอาจจะเป็ นงวดปั จจุ บัน ผู้ลงทุนต้ องปรับ
ย้ อนหลั งงวดก่อนหน้ างวดที่นํามาใช้ ครั้ งแรก ยกเว้ นวันต้ นงวดแรกสุดที่สามารถนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติได้ เป็ นงวดปั จจุ บัน หากวันที่ผ้ ูลงทุนเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับ
การลงทุ น (แต่ ไ ม่ ไ ด้ ม าซึ่ ง การควบคุ ม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ) หรื อ
การสูญเสียการควบคุมในผู้ได้ รับการลงทุน เป็ นวันที่ก่อนต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้
ครั้ งแรก ผู้ ลงทุนต้ องรั บรู้การปรั บปรุงในส่ วนของเจ้ าของ ณ วันต้ นงวดของงวดก่ อนหน้ างวด
ที่นาํ มาใช้ ครั้งแรก สําหรับผลต่างระหว่าง
1) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่รับรู้ก่อนหน้ านี้ และ
2) ส่วนได้ เสียของผู้ลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุนที่มีการรับรู้
หากงวดแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ ตามย่อหน้ านี้เป็ นงวดปัจจุบัน การปรับปรุงในส่วนของเจ้ าของ
ต้ องมีการรับรู้ ณ วันต้ นงวดของงวดปัจจุบัน
ค6 ย่ อหน้ าที่ 23
25 ข94 และ ข96 ถึง ข99 เป็ นการแก้ ไขปรั บปรุงตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งได้ นาํ มารวมใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ยกเว้ นเมื่อกิจการปฏิบัติตาม
ย่ อหน้ าที่ ค3 หรื อต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ ค4 ถึง ค5ก กิจการต้ องปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดในย่อหน้ าเหล่านั้นดังต่อไปนี้
ค6.1
กิจการต้ องไม่ ปรับปรุงย้ อนหลังการจัดสรรกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดก่อนที่จะนํา
การแก้ ไขปรับปรุงตามย่อหน้ าที่ ข94 มาใช้ ครั้งแรก
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ค6.2 ข้ อกําหนดตามย่อหน้ าที่ 23 และ ข96 สําหรับการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้ เสียในบริษัทย่อย
ภายหลังจากการได้ มาซึ่งการควบคุม จะไม่นาํ 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 องไม่ คาํ นวณกําไรหรือขาดทุนใหม่ จาก
การสูญเสียการควบคุมบริษัทย่อยที่เกิดก่อนการนําการแก้ ไขปรับปรุงในย่อหน้ าที่ 25 และ
ย่อหน้ าที่ ข97 ถึง ข99 มาใช้ ครั้งแรก
การอ้างอิง “งวดก่อนหน้างวดทีน่ าํ มาใช้ครั้งแรก”
ค6ก การอ้ างอิงถึงงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรกตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ ค3ข ถึง ค5ก กิจการอาจ
นําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดก่อนหน้ าใดๆ ที่มีการนําเสนอ แต่ไม่เป็ นข้ อกําหนดให้ ต้อง
ปฏิบัติ หากกิจการนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบซึ่งปรับปรุงงวดก่อนหน้ าใดๆ การอ้ างอิงถึงงวดก่อน
หน้ า งวดที่นํา มาใช้ ค รั้ งแรกตามย่ อหน้ า ที่ ค3ข ถึง ค5ก ให้ หมายถึง “งวดเปรี ยบเทีย บล่ า สุด
ที่มีการปรับปรุงใหม่ท่มี ีการนําเสนอ”
ค6ข หากกิจการนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบ ที่ยังมิได้ มีการปรับปรุงสําหรับงวดก่อนใดๆ ต้ องระบุให้
ชัดเจนว่าข้ อมูลยังมิได้ มีการปรับปรุง และระบุว่าข้ อมูลนั้นใช้ เกณฑ์ท่แี ตกต่างกัน และอธิบายเกณฑ์
เหล่านั้นด้ วย
การอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมือ่ มีการ
ประกาศใช้)
ค7 ถ้ า กิจ การนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มาถื อ ปฏิบั ติ แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ นํา มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 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 มู ล ค่ า
เครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
ค8 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ค9 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

60

