เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๓)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๕/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐
เรื่อง งบการเงินรวม
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๗ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๙/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง งบการเงินรวม
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๐ เรื่อง งบการเงินรวม ตามที่กาหนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรือ่ ง
งบการเงินรวม

คานา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ระหว่ างประเทศ ฉบั บ ที่ 10 เรื่ อง งบการเงิน รวม ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 (IFRS 10: Consolidated
Financial Statements (Bound volume 2019 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงถ้ อยคําหรือเนื้อหาใดๆ
**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ **
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรือ่ ง
งบการเงินรวม
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์

1

การบรรลุวตั ถุประสงค์

2

ขอบเขต
การควบคุม

4
5

อานาจ
ผลตอบแทน
ความเชื่อมโยงระหว่างอานาจและผลตอบแทน

10
15
17

ข้อกาหนดทางการบัญชี

19

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
การสูญเสียการควบคุม

22
25

การกาหนดว่ากิจการเป็ นกิจการทีด่ าเนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือไม่
ข้อยกเว้นในการจัดทางบการเงินรวมของกิจการทีด่ าเนินธุรกิจด้านการลงทุน
ภาคผนวก

27
31

ก คานิยาม
ข แนวทางปฏิบตั ิ
ค วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
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3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ประกอบด้ วย ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 33 และ
ภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ย่อหน้ าที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการสําคัญ
คํา นิ ย ามในภาคผนวก ก ที่ป รากฏเป็ นครั้ งแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ จะเป็ น
ตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึง ข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิ ด
สาหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณี ท่ีไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบั ติ ในการเลือกและการใช้ น โยบายการบั ญ ชี
ให้ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อกํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรือ่ ง งบกำรเงินรวม
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดหลักการในการนําเสนอและ
การจัดทํางบการเงินรวม เมื่อกิจการควบคุมกิจการอื่นอีกกิจการหนึ่งหรือมากกว่านั้น
การบรรลุวตั ถุประสงค์

2

3

เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
2.1
กําหนดให้ กิจการ (บริษัทใหญ่) ที่ควบคุมอีกกิจการหนึ่งหรือมากกว่านั้น (บริษัทย่อย)
นําเสนองบการเงินรวม
2.2
ให้ คาํ นิยามของหลักการควบคุม และกําหนดการควบคุ ม ให้ เป็ นเกณฑ์ในการจัดทํา
งบการเงินรวม
2.3
ให้ แนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ หลั ก การควบคุ ม เพื่ อระบุ ว่ า ผู้ ลงทุ น ควบคุ ม ผู้ ได้ รั บ
การลงทุนหรือไม่ และถ้ าเป็ นเช่นนั้นต้ องจัดทํางบการเงินรวม
2.4
ให้ ข้อกําหนดทางการบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม และ
2.5
ให้ คํา นิ ย ามของกิ จ การที่ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น และให้ ข้อ ยกเว้ น ในการรวม
บริ ษั ท ย่ อ ยประเภทหนึ่ งของกิ จ การที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านการลงทุ น ในการจั ด ทํ า
งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ไม่ ไ ด้ กล่ า วถึ ง ข้ อกํ า หนดทางการบั ญ ชี ส ํ า หรั บ
การรวมธุ รกิ จและผลกระทบต่ อ การจั ด ทํางบการเงิน รวม รวมถึ งค่ าความนิ ยมที่ เกิ ด ขึ้ นจาก
การรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10

ขอบเขต
4

4ก

4ข

กิจการที่เป็ นบริ ษัทใหญ่ ต้องนําเสนองบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้
ใช้ กบั ทุกกิจการ ยกเว้ น
4.1
บริษัทใหญ่ไม่จาํ เป็ นต้ องนําเสนองบการเงินรวมในกรณีท่เี ข้ าเงื่อนไขทุกข้ อต่อไปนี้
4.1.1 บริ ษัทใหญ่ มีฐานะเป็ นบริ ษัทย่ อยซึ่งกิจการอื่น ควบคุ ม ส่วนได้ เสียทั้งหมด
หรื อ บางส่ วนโดยที่ผ้ ู ถื อหุ้ น อื่ น ของบริ ษั ทใหญ่ รวมทั้งผู้ ถื อหุ้ นที่ไม่ มี สิ ทธิ
ออกเสียงได้ รับแจ้ งเกี่ยวกับเรื่ อง ซึ่งในสถานการณ์อ่ืนจะไม่มีสิทธิออกเสียง
และไม่คัดค้ านในการที่บริษัทใหญ่จะไม่นาํ เสนองบการเงินรวม
4.1.2 ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใหญ่ไม่มีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ
(ไม่ว่าจะเป็ นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศหรือการซื้อขาย
นอกตลาดหลั กทรั พย์ (over-the-counter market) รวมทั้งตลาดในท้ องถิ่ น
และในภูมิภาค)
4.1.3 บริษัทใหญ่ ไม่ได้ นําส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนําส่งงบการเงินของ
บริษัทให้ แก่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
หรือหน่วยงานกํากับดูแลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ
ในตลาดสาธารณะ และ
4.1.4 บริ ษั ท ใหญ่ ในลํ าดั บ สู งสุ ด หรื อ บริ ษั ท ใหญ่ ในลํ าดั บ ระหว่ างกลางจั ด ทํา
งบการเงิ น และเผยแพร่ เป็ นข้ อ มู ล สาธารณะ ซึ่ ง เป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน โดยได้ รวมบริษัทย่อยไว้ ในงบการเงินหรือวัดมูลค่า
บริษัทย่อยด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
4.2
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
4.3
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่บังคับใช้ กับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานหรือ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานซึ่งต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
บริ ษัทใหญ่ ซ่ึงเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องไม่นาํ เสนองบการเงินรวม ถ้ ากิจการ
ต้ อ งวั ดมู ลค่ าเงิน ลงทุ น ในบริ ษัท ย่ อ ยด้ ว ยมู ลค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านกําไรหรื อ ขาดทุ น ตามที่ก าํ หนด
ในย่อหน้ าที่ 31 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

การควบคุม
5

ผูล้ งทุนต้องกาหนดว่ าผูล้ งทุน เป็ นบริษทั ใหญ่ หรือไม่ โดยการประเมิน ว่ าผูล้ งทุ น ควบคุ ม
ผูไ้ ด้รบั การลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่คานึงถึงลักษณะของความเกีย่ วข้องกับผูไ้ ด้รบั การลงทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
6

7

8

9

ผูล้ งทุ นควบคุ ม ผู ไ้ ด้รบั การลงทุ น เมื่อ ผูล้ งทุ น มีฐ านะเปิ ดต่ อ หรื อมี สิ ท ธิ ในผลตอบแทนที่
ผัน แปรจากการเข้า ไปเกี่ ย วข้อ งกับ ผู ้ไ ด้ร ับ การลงทุ น และมี ค วามสามารถที่ จ ะท าให้
ผลตอบแทนดังกล่าวจากการมีอานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน
ดังนั้น ผูล้ งทุนควบคุมผูไ้ ด้รบั การลงทุน ก็ต่อเมือ่ ผูล้ งทุนเข้าเงือ่ นไขทุกข้อดังต่อไปนี้
7.1
การมีอานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน (ดูย่อหน้าที่ 10 ถึง 14)
7.2
ฐานะเปิ ดต่ อ หรื อ มี สิ ท ธิ ใ นผลตอบแทนที่ ผ นั แปรจากการเข้า ไปเกี่ ย วข้อ งกับ
ผูไ้ ด้รบั การลงทุน (ดูย่อหน้าที่ 15 ถึง 16) และ
7.3
การมี ค วามสามารถในการใช้อ านาจเหนื อ ผู ไ้ ด้รบั การลงทุ น เพื่อ ให้ได้จานวน
ผลตอบแทนของผูล้ งทุน (ดูย่อหน้าที่ 17 ถึง 18)
ผู้ ลงทุ น ต้ องพิ จ ารณาข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ ท้ั ง หมดเมื่ อ ทํา การประเมิ น ว่ า ผู้ ลงทุ น
ควบคุมผู้ ได้ รับการลงทุน หรื อไม่ ผู้ ลงทุ นต้ องทบทวนการประเมิน ดังกล่าว ถ้ าข้ อเท็จจริ งและ
สถานการณ์ บ่ ง ชี้ ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในองค์ ป ระกอบใดองค์ ป ระกอบหนึ่ ง หรื อ มากกว่ า
หนึ่งในสามองค์ประกอบของการควบคุมตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ 7 (ดูย่อหน้ าที่ ข80 ถึง ข85)
ผู้ ลงทุ น ตั้ งแต่ ส องคนหรื อ มากกว่ านั้ นร่ วมกั น ควบคุ ม ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น เมื่ อมี ก ารร่ วมกั น
ในการสั่ งการกิ จ กรรมที่ เกี่ ยวข้ อ ง ในกรณี น้ ี ไม่ มี ผ้ ู ลงทุ น รายใดสามารถสั่ งการกิ จกรรมโดย
ปราศจากการร่ วมมื อ กั บ บุ คคลอื่ น ๆ ผู้ ลงทุ น แต่ ละรายไม่ สามารถควบคุ ม ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น
ผู้ลงทุนแต่ละคนจะบันทึกบัญชีส่วนได้ เสียของตนในผู้ได้ รับการลงทุน ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 เรื่ อง เงิ น ลงทุน ในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้า หรื อ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน
อานาจ

10

11

12

ผู้ ล งทุ น มี อ ํานาจเหนื อ ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น เมื่ อ สิท ธิท่ีมี อ ยู่ ของผู้ ลงทุ น ทํา ให้ มี ค วามสามารถใน
ปั จจุ บั น ในการสั่งการกิ จกรรมที ่เกี ่ยวข้อง กล่ าวคือ กิจ กรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนั ยสําคัญ
ต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน
อํานาจเกิดจากสิทธิ ในบางครั้งการประเมินอํานาจเป็ นเรื่องตรงไปตรงมา เช่น เมื่ออํานาจเหนือ
ผู้ได้ รับการลงทุนได้ มาจากสิทธิในการออกเสียงที่ได้ รับจากตราสารทุนโดยตรงและเพียงอย่างเดียว
เช่น หุ้น และสามารถประเมินได้ จากการพิจารณาสิทธิในการออกเสียงจากการถือหุ้นดังกล่าวใน
กรณี อ่ ื น การประเมิ น อาจจะซั บ ซ้ อนและต้ อ งใช้ ม ากกว่ า หนึ่ ง ปั จ จั ย ในการพิ จ ารณา เช่ น
เมื่ออํานาจเกิดจากหนึ่งข้ อตกลงตามสัญญาหนึ่งสัญญาหรือมากกว่านั้น
ผู้ลงทุนซึ่งมีความสามารถในปั จจุ บันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องถือว่ามีอาํ นาจ ถึงแม้ ว่า
สิทธิน้ันยังมิได้ มีการใช้ กต็ าม หลักฐานซึ่งแสดงว่า ผู้ ลงทุนได้ ส่ังการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องจะช่ วย
ในการกํา หนดว่ า ผู้ ลงทุ น มี อ ํา นาจหรื อ ไม่ แต่ ห ลั ก ฐานเหล่ า นั้ น ไม่ ใ ห้ ข้ อ สรุ ป ด้ วยตั ว เอง
ในการกําหนดว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่
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13

14

ในกรณีท่มี ีผ้ ูลงทุนสองคนหรือมากกว่านั้น และเมื่อสิทธิท่มี ีอยู่ของแต่ละคนทําให้ มีความสามารถ
เป็ นเอกภาพในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนที่มีความสามารถในปัจจุ บัน
ในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญที่สุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน
เป็ นผู้มีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน ได้ ถึงแม้ ว่าสิทธิท่มี ีอยู่ของกิจการอื่นจะทําให้ มี
ความสามารถในปัจจุบันในการมีส่วนร่วมในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง เช่น เมื่ออีกกิจการหนึ่ง
มีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนซึ่งถือเพียงสิทธิเพื่อการคุ้มครองไม่มีอาํ นาจ
เหนื อ ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น (ดู ย่ อ หน้ า ที่ ข26 ถึ ง ข28) และดั ง นั้ น ถื อ ว่ า ไม่ ได้ ค วบคุ ม ผู้ ได้ รั บ
การลงทุน
ผลตอบแทน

15

16

ผู้ ลงทุ นมี ฐานะเปิ ดต่ อหรื อมี สิทธิในผลตอบแทนที่ผั นแปรจากการเข้ าไปเกี่ ยวข้ องกั บผู้ ได้ รั บ
การลงทุ น เมื่ อผลตอบแทนของผู้ ลงทุ น จากการเข้ าไปเกี่ ยวข้ อ งนั้ น มี โอกาสที่ จะผั น แปรตาม
ผลการดําเนินงานของผู้ได้ รับการลงทุน โดยผลตอบแทนของผู้ลงทุนนั้นเป็ นผลตอบแทนเชิงบวก
เพี ยงอย่ างเดี ยวหรื อ ผลตอบแทนเชิ งลบเพี ย งอย่ างเดี ยว หรื อ ทั้ งผลตอบแทนเชิ งบวกและ
ผลตอบแทนเชิงลบ
ถึงแม้ ว่าจะมีผ้ ูลงทุนรายเดียวที่สามารถควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนได้ แต่กิจการมากกว่าหนึ่งราย
สามารถมี ส่วนแบ่ งในผลตอบแทนของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น เช่ น ผู้ ถือ หุ้ น ของส่ ว นได้ เสียที่ไม่ มี
อํานาจควบคุม สามารถมีส่วนแบ่งในกําไรหรือการจ่ายปันผลของผู้ได้ รับการลงทุน
ความเชื่อมโยงระหว่างอานาจและผลตอบแทน

17

18

ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนเมื่อผู้ลงทุนไม่เพียงมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน และมีฐานะ
เปิ ดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน แต่ ยัง
สามารถใช้ อาํ นาจในการทําให้ เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเข้ าไปเกี่ยวข้ อง
กับผู้ได้ รับการลงทุนนั้น
ดังนั้น ผู้ ลงทุ น ที่มีสิทธิในการตัดสินใจ ต้ องพิ จารณาว่ า เป็ นตัวการหรื อตัวแทน ผู้ ลงทุ น ที่เป็ น
ตัวแทนตามที่กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ ข58 ถึง ข72 ไม่เป็ นผู้ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน หากใช้ สิทธิ
ในการตัดสินใจตามที่ได้ รับมอบหมาย

ข้อกาหนดทางการบัญชี
19

บริษ ทั ใหญ่ ต อ้ งจัด ท างบการเงิน รวมโดยใช้น โยบายการบัญ ชี เดี ยวกัน ส าหรับ รายการที่
เหมือนกันและเหตุการณ์อื่นๆ ทีอ่ ยู่ในสถานการณ์ทีค่ ล้ายคลึงกัน
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20
21

การจั ดทํางบการเงิน รวมของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ต้ องเริ่ ม ตั้ งแต่ วัน ที่ผ้ ู ลงทุ น ได้ ควบคุ ม ผู้ ได้ รั บ
การลงทุน และสิ้นสุดเมื่อผู้ลงทุนสูญเสียการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
ย่อหน้ าที่ ข86 ถึง ข93 ได้ กล่าวถึงแนวปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินรวม
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

22
23

24

บริ ษั ท ใหญ่ ต้ องนํ า เสนอส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ในงบแสดงฐานะการเงิ น รวม
ในส่วนของเจ้ าของแยกจากส่วนของเจ้ าของที่เป็ นของบริษัทใหญ่
การเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นได้ เสี ย ในความเป็ นเจ้ า ของของบริ ษั ท ใหญ่ ในบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ ง มิ ไ ด้
ส่ ง ผลให้ บริ ษั ท ใหญ่ สู ญ เสี ย การควบคุ ม ในบริ ษั ท ย่ อ ยถื อ เป็ นรายการในส่ ว นของเจ้ า ของ
(กล่าวคือ รายการกับเจ้ าของในฐานะที่เป็ นเจ้ าของ)
ย่อหน้ าที่ ข94 ถึง ข96 ได้ กล่าวถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี สาํ หรับส่วนได้ ส่วนเสียที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในงบการเงินรวม
การสูญเสียการควบคุม

25

26

ในกรณีท่บี ริษัทใหญ่สญ
ู เสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ต้องปฏิบัติดังนี้
25.1 ต้ องตัดรายการสินทรั พย์และหนี้สิน ของบริ ษัทย่อยเดิมที่เคยมีการควบคุมออกจาก
งบแสดงฐานะการเงินรวม
25.2 รับรู้เงินลงทุนที่เหลือในบริษัทย่อยเดิมที่เคยมีการควบคุมในมูลค่ายุติธรรม เมื่อสูญเสีย
การควบคุมและหลังจากนั้นรับรู้เงินลงทุนและรายการลูกหนี้หรือเจ้ าหนี้กับบริษัทย่อย
เดิมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งมูลค่ายุติธรรมที่กล่ าวถึงนั้ น
ถื อ เป็ นมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเริ่ ม แรกที่ รั บ รู้ ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน หรื อ เป็ นราคาทุ น
เริ่มแรกที่รับรู้ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า
25.3 รั บรู้กาํ ไรหรื อขาดทุ นที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุม ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียเดิม
ที่เคยมีการควบคุม
ย่อหน้ าที่ ข97 ถึง ข99 ได้ กล่าวถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํ หรับการสูญเสียการควบคุม

การกาหนดว่ากิจการเป็ นกิจการทีด่ าเนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือไม่
27

บริษทั ใหญ่ ตอ้ งกาหนดว่ากิจการเป็ นกิจการที่ดาเนินธุ รกิจด้านการลงทุนหรือไม่ กิจการที่
ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุนคือกิจการซึ่ง
27.1 ได้รบั เงินทุ นจากผูล้ งทุนหนึ่งรายหรือมากกว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
ด้านการบริหารเงินลงทุนแก่ผลู ้ งทุนเหล่านั้น
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27.2

27.3

ให้คามัน่ กับผูล้ งทุ นว่าวัตถุประสงค์ในทางธุ รกิจของกิจการคื อการนาเงินทุนไป
ลงทุนเพือ่ ให้ได้มาเฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพิม่ มู ลค่าเงินทุน รายได้จาก
การลงทุน หรือทั้งสองกรณี และ
วัดและประเมินผลการดาเนินงานจากเงินลงทุน เกือบจะทั้งหมดด้วยเกณฑ์มูลค่ า
ยุติธรรม

ย่อหน้าที่ ข85ก ถึง ข85ฐ ให้แนวทางปฏิบตั ิทีเ่ กีย่ วข้อง
28

29

30

ในการประเมินว่ากิจการเป็ นไปตามคํานิยามที่กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 27 หรือไม่น้ัน 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 ู ลงทุนที่มิใช่ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับกิจการ (ดูย่อหน้ าที่ ข85ท
ถึง ข85ธ) และ
28.4 กิจการมีส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในรูปแบบของส่วนของเจ้ าของ หรือส่วนได้ เสีย
ที่คล้ ายคลึง (ดูย่อหน้ าที่ ข85น ถึง ข85บ)
การขาดหายไปของลักษณะปกติ ดังกล่ าวในบางข้ อ ไม่ จําเป็ นที่จะทําให้ กิจการถู กตั ดสิทธิจาก
การจัดประเภทเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนที่มี
ลักษณะปกติดังกล่าวไม่ครบทุกข้ อต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 9ก ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ ส่วนได้เสียใน
กิจการอื่น
หากข้ อเท็จจริง และสถานการณ์บ่งชี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
หรือ มากกว่ าหนึ่ งในสามองค์ประกอบที่เป็ นคํานิ ยามของกิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้ านการลงทุ น
ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 27 หรือ มีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะปกติของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจ
ด้ านการลงทุน ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 28 บริษัทใหญ่ต้องประเมินใหม่ว่ากิจการเป็ นกิจการที่
ดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุนหรือไม่
บริ ษั ท ใหญ่ ท่ี ส้ ิ น สุ ด การเป็ นกิ จ การที่ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น หรื อ กลายมาเป็ นกิ จ การ
ที่ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น ต้ อ งรั บ รู้ ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานภาพดั ง กล่ า วนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพเกิดขึ้น (ดูย่อหน้ าที่ ข100 ถึง ข101)

ข้อยกเว้นในการจัดทางบการเงินรวมของกิจการทีด่ าเนินธุรกิจด้านการลงทุน
31

ยกเว้นที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 32 กิจการที่ดาเนินธุ รกิจด้านการลงทุนต้องไม่รวมบริษทั ย่อย
หรือต้องไม่ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุ รกิจ
เมื่อกิจการได้มาซึ่ งการควบคุมในกิจการอื่น แต่ กิจการที่ดาเนินธุ รกิจด้านการลงทุ นต้อ ง
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32

33

วัดมู ลค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อยด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามที่กล่าวไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน
แม้ ว่าจะมีข้อกําหนดในย่อหน้ าที่ 31 แล้ ว หากกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนมีบริษัทย่อย
ซึ่ งบริ ษั ท ย่ อ ยนั้ น มิ ได้ เป็ นกิ จ การที่ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น และมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก และ
กิจ กรรมหลั ก ในการให้ บ ริ ก ารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมการลงทุ น ของกิ จ การที่ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
ด้ านการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข85ค ถึง ข85จ) กิจการต้ องรวมบริษัทย่อยดังกล่าวในการจัดทํา
งบการเงินรวมตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 19 ถึง 26 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
และถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
สําหรับการได้ มาซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าว
บริษัทใหญ่ของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องรวมกิจการทั้งหมดที่บริษัทใหญ่มีอาํ นาจ
ควบคุมในการจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงกิจการที่ถูกควบคุมผ่านบริษัทย่อยซึ่งเป็ นกิจการที่
ดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุน ยกเว้ นบริษัทใหญ่เองเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินรวม

หมายถึง งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการนําเสนอสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ
เจ้ าของ รายได้ ค่ าใช้ จ่ าย และกระแสเงิน สดของบริ ษ ัท ใหญ่ และ
บริษทั ย่อยเสมือนว่าเป็ นของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว

การควบคุมผูไ้ ด้รบั
การลงทุน

หมายถึง ผู้ลงทุ น ควบคุ มผู้ ได้ รับ การลงทุน เมื่อผู้ ลงทุ น มีฐานะเปิ ดต่ อหรื อ
มีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับ
การลงทุน และมีความสามารถที่จะทําให้ เกิดผลตอบแทนดังกล่าว
จากการมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน

ผูต้ ดั สินใจ

หมายถึง กิจการที่มีสิทธิในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็ นตัวการหรื อตัวแทนของ
กิจการอื่น

กลุ่มกิจการ

หมายถึง บริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อย

กิจการที่ดาเนินธุรกิจ
ด้านการลงทุน

หมายถึง กิจการซึ่ง
1) ได้ รับเงินทุนจากผู้ลงทุนหนึ่งรายหรือมากกว่าเพื่อวัตถุประสงค์
ในการให้ บริการด้ านการบริหารเงินลงทุนแก่ผ้ ูลงทุนเหล่านั้น
2) ให้ คํามั่น สัญ ญากับ ผู้ ลงทุ น ว่ าวัตถุป ระสงค์ในทางธุรกิจคือ
การนําเงินทุนไปลงทุนเพื่อให้ ได้ มาเฉพาะเพียงผลตอบแทน
จากการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของเงิน ทุ น รายได้ จากการลงทุ น หรื อ
ทั้งสองกรณี และ
3) วั ด และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานจากเงิน ลงทุ น เกือ บจะ
ทั้งหมดด้ วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุม

หมายถึง ส่วนได้ เสียในบริษทั ย่อยที่ไม่ได้ เป็ นของบริษทั ใหญ่ท้งั โดยทางตรง
หรือทางอ้ อม

บริษทั ใหญ่

หมายถึง กิจการซึ่งควบคุมกิจการอื่นหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น

อานาจ

หมายถึง สิทธิท่มี ีอยู่ท่ที าํ ให้ มีความสามารถในปัจจุ บันในการสั่งการกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้อง
หมายถึง สิทธิท่ีมีการออกแบบเพื่ อคุ้ มครองส่วนได้ เสียของผู้ ท่ีถือ สิทธิน้ั น

สิทธิเพือ่ การคุม้ ครอง
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โดยปราศจากการให้ อาํ นาจเหนือกิจการที่สทิ ธิน้ันเกี่ยวข้ อง
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง

หมายถึง สําหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ องเป็ นกิ จ กรรมของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ที่ ส่ ง
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน

สิทธิในการถอดถอน

หมายถึง สิทธิในการถอดถอนผู้ตัดสินใจจากอํานาจตัดสินใจ

บริษทั ย่อย

หมายถึง กิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของอีกกิจการหนึ่ง

คํา นิ ย ามต่ อ ไปนี้ มี อ ธิ บ ายใน มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 11 เรื่ อ ง การร่ ว มการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับ ส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 เรื่ อ ง เงิน ลงทุ น ในบริ ษัท ร่ วมและการร่ วมค้ า หรื อ มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 24 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้อ มูล เกี ่ยวกับ บุ ค คลหรื อ กิ จการที ่เกี ่ยวข้อ งกัน และใช้ ค วามหมายตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
 บริษัทร่วม
 ส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
 การร่วมค้ า
 ผู้บริหารสําคัญ
 กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
 อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ อธิบายแนวทางปฏิบัติของย่อหน้าที ่ 1
ถึง 33 และมีความเทียบเท่ากับส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข1

ตัวอย่างในภาคผนวกนี้แสดงให้ เห็นสถานการณ์ ตามสมมติฐาน ถึงแม้ ว่าบางแง่มุมของตัวอย่าง
อาจพบได้ ในสถานการณ์ จ ริ ง ข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ ท้ังหมดของแต่ ล ะกรณี จ ะต้ อ งมี
การนํามาประเมิ น เมื่อ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 10 เรื่ อง งบการเงิน รวม
มาประยุกต์ใช้

การประเมินการควบคุม
ข2

ข3

ข4

ในการกําหนดว่ าผู้ ล งทุ น ควบคุ ม ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น หรื อ ไม่ ผู้ ลงทุ น ต้ อ งประเมิ น ว่ าตนมี ค รบ
ทุกองค์ประกอบต่อไปนี้หรือไม่
ข2.1 การมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
ข2.2 ฐานะเปิ ดต่ อ หรื อมี สิทธิในผลตอบแทนที่ผั นแปรจากการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับ ผู้ ได้ รั บ
การลงทุน และ
ข2.3 การมี ความสามารถในการใช้ อํ า นาจเหนื อผู้ ได้ รั บ การลงทุ น เพื่ อให้ ได้ จํ า นวน
ผลตอบแทนของผู้ลงทุน
การพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้อาจช่วยในการกําหนดว่ามีการควบคุม
ข3.1 วัตถุประสงค์ของผู้ได้ รับการลงทุนและการออกแบบผู้ได้ รับการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข8)
ข3.2 กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ องคื อ อะไร และมี ก ารตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมนั้ น อย่ า งไร
(ดูย่อหน้ าที่ ข11 ถึง ข13)
ข3.3 สิท ธิของผู้ ลงทุ น ทําให้ มี ความสามารถในปั จจุ บั น ในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อ ง
หรือไม่ (ดูย่อหน้ าที่ ข14 ถึง ข54)
ข3.4 ผู้ลงทุนมีฐานะเปิ ดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับ
ผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ (ดูย่อหน้ าที่ ข55 ถึง ข57) และ
ข3.5 ผู้ ลงทุน สามารถใช้ อ าํ นาจเหนื อ ผู้ได้ รับการลงทุ น เพื่ อให้ ได้ จํานวนผลตอบแทนของ
ผู้ลงทุนหรือไม่ (ดูย่อหน้ าที่ ข58 ถึง ข72)
เมื่ อมี ก ารประเมิ น การควบคุ ม ในผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ผู้ ลงทุ น ต้ องพิ จ ารณาลั ก ษณะของ
ความสัมพันธ์ของตนกับกิจการอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข73 ถึง ข75)
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วัตถุประสงค์ของผูไ้ ด้รบั การลงทุนและการออกแบบผูไ้ ด้รบั การลงทุน
ข5

ข6

ข7
ข8

ในการประเมิ น การควบคุ ม ผู้ ได้ รับ การลงทุ น ผู้ ลงทุ น ต้ อ งพิ จารณาวัตถุ ป ระสงค์ ของผู้ ได้ รั บ
การลงทุน และการออกแบบผู้ได้ รับการลงทุน เพื่ อที่จะระบุ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง วิธีการที่ใช้ ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ใดมีความสามารถในปั จจุ บันในการสั่งการกิจกรรม
เหล่านั้น และผู้ใดเป็ นผู้รับผลตอบแทนจากกิจกรรมเหล่านั้น
เมื่อมีการพิ จารณาวัตถุประสงค์ของผู้ได้ รับการลงทุนและการออกแบบผู้ได้ รับการลงทุน อาจเกิด
ความชั ด เจนว่ า การควบคุ ม ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น อาศั ย ตราสารทุ น ที่ ให้ สิ ท ธิ ผ้ ู ถื อ ตราสารใน
การออกเสียงตามสัดส่วนที่ลงทุ น เช่ น หุ้ นสามัญในผู้ได้ รับการลงทุน ในกรณี น้ ี หากไม่มีข้อตกลง
อื่นใดเพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงอํานาจในการตัดสินใจ การประเมินการควบคุมจะเน้ นที่ฝ่ายใด (ถ้ ามี)
มีความสามารถในการใช้ สิทธิออกเสียงที่เพียงพอเพื่อกําหนดนโยบายการดําเนินงานและการเงินของ
ผู้ ได้ รั บการลงทุ น (ดู ย่ อหน้ าที่ ข34 ถึ ง ข50) ในกรณี ท่ี ตรงไปตรงมาที่ สุ ด หากไม่ มี ปั จจั ยอื่ น
ผู้ลงทุนที่ถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
ในการกําหนดว่าผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน หรื อไม่ในกรณีท่ีมีความซับซ้ อน อาจจําเป็ น
ต้ องพิจารณาปัจจัยอื่นบางปัจจัยหรือทุกปัจจัยในย่อหน้ าที่ ข3
ผู้ ไ ด้ รั บ การลงทุ น อาจได้ รั บ การออกแบบเพื่ อให้ สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งไม่ เป็ นปั จ จั ย หลั ก
ในการตัดสินว่าใครเป็ นผู้ควบคุม ผู้ได้ รับการลงทุน เช่น เมื่อสิทธิในการออกเสียงเกี่ยวข้ องกับ
งานด้ า นการบริ ห ารเท่ า นั้ น และกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งมี ก ารสั่ งการด้ วยข้ อ ตกลงตามสั ญ ญา
ในกรณีน้ ี การพิจารณาของผู้ลงทุนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของผู้ได้ รับการลงทุนและการออกแบบ
ผู้ได้ รับการลงทุนต้ องรวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงที่ผ้ ูได้ รับการลงทุนถูกออกแบบมาให้ มีฐานะ
เปิ ดต่ อความเสี่ ยง ความเสี่ ยงที่ผ้ ู ได้ รั บการลงทุ น ถู กออกแบบมาให้ ส่ งผ่ านไปยั งกิจการต่ างๆ
ที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนและพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงเหล่านั้น
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมดหรื อ ไม่ การพิ จารณาความเสี่ ยงนั้ น ไม่ เพี ยงรวมถึ งผลกระทบในทางลบ
แต่รวมถึงโอกาสในทางบวกด้ วย
อานาจ

ข9

ข10

การที่ผ้ ู ลงทุ น จะมี อ าํ นาจเหนื อ ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น สิท ธิท่ีมีอ ยู่ ของผู้ ลงทุ น ต้ อ งทําให้ ผ้ ู ลงทุ น มี
ความสามารถในปั จ จุ บั น ในการสั่งการกิจ กรรมที่เกี่ยวข้ อ ง เพื่ อ วัตถุ ป ระสงค์ในการประเมิ น
อํา นาจต้ องพิ จารณาเฉพาะสิ ท ธิ ท่ี มี ค วามสํ า คั ญ และสิ ท ธิ ท่ี มิ ใ ช่ สิ ท ธิ เ พื่ อการคุ้ มครอง
(ดูย่อหน้ าที่ ข22 ถึง ข28)
การกําหนดว่ าผู้ลงทุนมีอาํ นาจหรื อไม่ ข้ ึนอยู่กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง วิธีการที่ใช้ ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง และสิทธิท่ผี ้ ูลงทุนและกิจการอื่นมีท่เี กี่ยวกับผู้ได้ รับการลงทุน
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กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องและการสัง่ การกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ข11

ข12

ข13

สําหรับผู้ได้ รับการลงทุนจํานวนมาก กิจกรรมการดําเนินงานและกิจกรรมการจัดหาเงินหลายแบบ
มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ต่ อ ผลตอบแทนของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ตั วอย่ า งของกิ จ กรรม
ซึ่งขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ท่สี ามารถเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง จะรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงกิจกรรมดังนี้
ข11.1 การซื้อและขายสินค้ าหรือบริการ
ข11.2 การจัดการสินทรัพย์ทางการเงินตลอดอายุของสินทรัพย์ (รวมถึงเมื่อผิดนัดชําระหนี้)
ข11.3 การเลือก การได้ มาหรือการจําหน่ายสินทรัพย์
ข11.4 การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือกระบวนการใหม่ๆ และ
ข11.5 การกําหนดโครงสร้ างของเงินทุนหรือการได้ รับเงินทุน
ตัวอย่างของการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
ข12.1 การตั ดสิน ใจเกี่ยวกับ การดําเนิ น งานและการลงทุ น ของผู้ ได้ รับ การลงทุ น ซึ่ งรวมถึง
งบประมาณ และ
ข12.2 การแต่ งตั้ งและการกําหนดค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารสํา คัญ ของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น หรื อ
ผู้ให้ บริการแก่ผ้ ูได้ รับการลงทุนและการยกเลิกบริการ หรือการจ้ างงานนั้น
ในบางสถานการณ์ กิจกรรมทั้งก่อนและหลังการเกิดของสถานการณ์เฉพาะอาจเป็ นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ อง เมื่อผู้ลงทุนสองคนหรือมากกว่าสองคนขึ้นไปมีความสามารถในปั จจุบันในการสั่งการ
กิจ กรรมที่เกี่ ยวข้ อ ง และกิ จ กรรมเหล่ า นั้ น เกิด ขึ้ นในเวลาที่ต่ างกั น ผู้ ล งทุ น ต้ อ งพิ จารณาว่ า
ผู้ ลงทุ น คนใดที่ส ามารถสั่งการกิจ กรรมที่ท าํ ให้ เกิด ผลกระทบอย่ า งมี นั ยสําคั ญ มากที่สุด ต่ อ
ผลตอบแทนที่สอดคล้ อ งกับ สิท ธิในการตั ด สิน ใจเห็น ชอบ (ดู ย่ อ หน้ า ที่ 13) ผู้ ล งทุ น ต้ อ งมี
การทบทวนการประเมินนี้ตลอดเวลาเมื่อมีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องหรือสถานการณ์เปลี่ยนไป
ตัวอย่างการนามาใช้
ตัวอย่างที่ 1
ผู้ ผู้ ลงทุ นสองกลุ่ มได้ ลงทุ นในผู้ ได้ รั บการลงทุ นเพื่ อพั ฒ นาและทําการตลาดเกี่ ยวกั บผลิ ตภั ณ ฑ์
ทางการแพทย์ ผู้ลงทุนคนแรกรับผิดชอบในการพั ฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ทางการแพทย์ น้ั น ซึ่ งเป็ นฝ่ ายเดี ยวที่ สามารถทําการตั ดสิ นใจเกี่ ยวกั บ การพั ฒ นา
ผลิ ตภัณฑ์และการขอการรั บรองทางกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภั ณฑ์ หลั งจากที่ได้ รับการรั บรองทาง
กฎหมายแล้ ว ผู้ลงทุนอีกกลุ่มจะทําการผลิตและการตลาดต่อไป ซึ่งผู้ลงทุนกลุ่มนี้จะเป็ นฝ่ ายเดียว
ที่สามารถทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด ในกรณีท่กี ิจกรรมการพั ฒนาและการขอ
การรับรองทางกฎหมายกับกิจกรรมการผลิตและการตลาดมีความเกี่ยวข้ องกับธุรกิจเท่ากัน ผู้ลงทุน
แต่ ละฝ่ ายจําเป็ นต้ องพิ จารณาว่ ากิจกรรมใดมีผลกระทบโดยตรงอย่ างมี นั ยสําคัญ มากที ่สุดต่ อ
ผลตอบแทนของผู้ ได้ รั บการลงทุ น จากที่ กล่ าวมาแล้ วว่ าผู้ ลงทุ นแต่ ละฝ่ ายจะต้ องพิ จารณาว่ า
กิจกรรมการพั ฒนาและการขอการรั บรองทางกฎหมาย หรื อกิจกรรมการผลิ ต และการตลาดมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญมากที่สุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน และใครสามารถสั่งการ
กิจกรรมนั้น ในการกําหนดว่าผู้ลงทุนรายใดมีอาํ นาจ ผู้ลงทุนจะพิจารณาสิ่งต่างๆ ดังนี้
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ตัวอย่างการนามาใช้
ตัวอย่างที่ 1
(1)
วัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้ รับการลงทุน
(2)
ปั จจัยที่กาํ หนดกําไรขั้นต้ น รายได้ และมูลค่าของผู้ได้ รับการลงทุน หรือมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
(3)
ผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุนจากอํานาจการตัดสินใจของผู้ลงทุน
แต่ละรายที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยในข้ อ (2) และ
(4)
ฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนของผู้ลงทุน
ตามตัวอย่างนี้ ผู้ลงทุนจะพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ด้วย
(5)
ความไม่แน่ นอนและความพยายามที่ใช้ ในการได้ รับรองทางกฎหมาย (พิจารณาถึง
ความสํา เร็จ ของผู้ ล งทุ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและการขอการรั บ รองทางกฎหมาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ผี ่านมา) และ
(6)
ผู้ ล งทุ น รายใดควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ ห ลั ง จากระยะของการพั ฒ นา
ประสบความสําเร็จ
ตัวอย่างการนามาใช้
ตัวอย่างที่ 2
กิจการลงทุนแห่งหนึ่ง (ผู้ได้ รับการลงทุน) มีการจัดตั้งและได้ รับทุนจากตราสารหนี้ซ่ึงถือโดย
ผู้ ล งทุ น (ผู้ ล งทุ น ในหนี้ ) และตราสารทุ น ซึ่ งถื อ โดยผู้ ล งทุ น อื่น จํา นวนหนึ่ ง ส่ ว นที่เป็ นทุ น
(Equity Tranche) ถูกออกแบบมาเพื่ อรั บผลขาดทุนแรกและรั บผลตอบแทนส่วนที่เหลือของ
ผู้ได้ รับการลงทุน โดยหนึ่งในผู้ลงทุนในตราสารทุนซึ่งถือหุ้ นร้ อยละ 30 ของส่วนของเจ้ าของ
ทํา หน้ า ที่เป็ นผู้ จั ด การสิน ทรั พ ย์ ด้ วย ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ใช้ เงิน ที่ได้ มาเพื่ อ ซื้ อกลุ่ ม การลงทุ น
(portfolio) ในสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ซึ่ งทํา ให้ ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น มี ฐ านะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ย ง
ด้ านเครดิ ตที่อ าจเป็ นไปได้ ท่ีเกี่ยวข้ อ งกับ การผิ ดนั ดชําระเงิน ต้ น และดอกเบี้ ยของสิน ทรั พ ย์
ส่วนรายการที่มีการขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนในตราสารหนี้โดยถือเป็ นการลงทุนที่มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง
ด้ านเครดิตตํ่าจากความเป็ นไปได้ ท่สี ินทรัพย์ในกลุ่มการลงทุนจะผิดนัดชําระ เนื่องจากลักษณะ
ของสินทรั พย์และเนื่องจากผู้ลงทุ นในส่วนที่เป็ นทุนถู กออกแบบมาให้ รับการขาดทุ นแรกของ
ผู้ ได้ รับ การลงทุ น ผลตอบแทนของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ได้ รั บ ผลกระทบอย่ างมี นั ย สําคั ญ จาก
การบริ หารกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์ของผู้ ได้ รับการลงทุ น ซึ่ งรวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเลือก การซื้อและการจําหน่ ายสินทรั พย์ภายใต้ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มการลงทุนและ
การจัดการเมื่อกลุ่มการลงทุ นในสินทรัพย์ผิดนัดชําระ กิจกรรมเหล่ านั้ นจะมีการจัดการโดย
ผู้บริ หารสินทรั พย์จนกว่ าการผิดนัดชําระถึงสัดส่วนที่ระบุ ไว้ ของมูลค่ากลุ่มการลงทุน (ได้ แก่
เมื่ อมู ลค่ าของกลุ่ มการลงทุ น ถึ งระดั บ ที่ส่ว นของทุ น ของผู้ ได้ รับ การลงทุ น ถู ก ใช้ ไปจนหมด)
ณ เวลานั้ น ผู้ ดูแ ลกองทุ น ภายนอกจะจั ดการสิน ทรั พ ย์ต ามคําสั่งของผู้ ลงทุ น ในตราสารหนี้
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ตัวอย่างการนามาใช้
ตัวอย่างที่ 2
การจัดการกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์ของผู้ได้ รับการลงทุนเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของผู้ได้ รับ
การลงทุน ผู้จัดการสินทรัพย์มีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องจนกว่าสินทรัพย์ท่ี
ผิดนัดชําระจะถึงสัดส่วนที่ระบุไว้ ของมูลค่ากลุ่มการลงทุน ผู้ลงทุนในตราสารหนี้สามารถสั่งการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเมื่อมูลค่าของสินทรัพย์ท่ผี ิดนัดชําระเงินผ่านพ้ นสัดส่วนที่ระบุไว้ ของมูลค่า
กลุ่มการลงทุน ผู้จัดการสินทรัพย์และผู้ลงทุนในตราสารหนี้แต่ละฝ่ ายควรพิจารณาว่าพวกเขา
สามารถสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญมากที่สุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน
ได้ หรือไม่ รวมถึงพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้ รับการลงทุนและฐานะเปิ ดต่อ
ความผันแปรของผลตอบแทนที่มีต่อแต่ละฝ่ าย
สิทธิทีใ่ ห้ผลู ้ งทุนมีอานาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน
ข14

ข15

ข16

ข17

อํา นาจเกิ ด จากสิ ท ธิ เพื่ อ ให้ มี อ ํา นาจเหนื อ ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น สิ ท ธิ ท่ี มี อ ยู่ ต้ อ งทํา ให้ ผู้ ล งทุ น
มีความสามารถในปั จ จุ บั น ในการสั่งการกิจ กรรมที่เกี่ยวข้ อ ง สิทธิท่ีอาจให้ อาํ นาจแก่ผ้ ู ลงทุ น
สามารถมีความแตกต่างกันได้ ระหว่างผู้ได้ รับการลงทุนแต่ละราย
ตั ว อย่ า งของสิ ท ธิ ไม่ ว่ า เพี ย งเรื่ อ งเดี ย วหรื อ รวมกั น หลายเรื่ อ ง สามารถให้ อํา นาจผู้ ล งทุ น
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
ข15.1 สิท ธิในรู ป แบบของสิท ธิ ในการออกเสียง (หรื อ สิท ธิในการออกเสีย งที่เป็ นไปได้ )
ของผู้ได้ รับการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข34 ถึง ข50)
ข15.2 สิทธิในการแต่งตั้ง การมอบหมาย หรือการถอดถอนสมาชิกของผู้บริหารสําคัญของ
ผู้ได้ รับการลงทุนซึ่งมีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ข15.3 สิทธิในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนอีกกิจการหนึ่งซึ่งเป็ นผู้ส่งั การกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ข15.4 สิทธิในการสั่งการผู้ได้ รับ การลงทุ น ให้ เข้ าทํารายการ หรื อคัดค้ านการเปลี่ ยนแปลง
ในรายการเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน และ
ข15.5 สิ ท ธิ อ่ ื 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 รับการลงทุนมีกิจกรรมการดําเนินงานและกิจกรรมการจัดหาเงิน หลายอย่าง
ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน และเมื่อการตัด สินใจที่
สําคัญ เกี่ยวกับ กิจกรรมเหล่ า นี้ ต้ องทําอย่ างต่ อเนื่ องควรเป็ นสิทธิในการออกเสียงหรื อ สิทธิท่ี
คล้ ายกัน ที่ให้ อาํ นาจแก่ผ้ ูลงทุน ไม่ว่าเป็ นการให้ สิทธิออกเสียงเพี ยงอย่างเดียวหรือรวมกัน กับ
ข้ อตกลงอื่น
เมื่ อ สิท ธิก ารออกเสีย งไม่ ส ามารถมี ผ ลกระทบอย่ างมี นั ย สํา คั ญ ต่ อ ผลตอบแทนของผู้ ได้ รั บ
การลงทุน เช่น เมื่อสิทธิในการออกเสียงเกี่ยวข้ องกับงานบริหารเท่านั้น และข้ อตกลงตามสัญญา
เป็ นตัวกําหนดทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ลงทุนต้ องประเมินข้ อตกลงตามสัญญาเหล่านั้น
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ข18

ข19

เพื่ อพิ จารณาว่าตนมีสิทธิเพี ยงพอที่ให้ อาํ นาจเหนือผู้ได้ รับ การลงทุน หรือไม่ ในการกําหนดว่า
ผู้ลงทุนมีสิทธิเพี ยงพอที่ให้ อาํ นาจหรื อไม่ ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบ
ผู้ได้ รับการลงทุ น (ดูย่อหน้ า ที่ ข5 ถึง ข8) และข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ ข51 ถึง ข54 ร่ วมกับ
ย่อหน้ าที่ ข18 ถึง ข20
ในบางสถานการณ์ อาจจะยากที่จะกําหนดว่ าสิทธิของผู้ ลงทุ น มี เพี ยงพอที่จะให้ อาํ นาจเหนื อ
ผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ ในกรณีน้ ีเพื่อให้ การประเมินอํานาจสามารถทําได้ ผู้ลงทุนต้ องพิจารณา
หลั ก ฐานว่ า ตนมี ค วามสามารถในทางปฏิบั ติ ในการสั่งการกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งเพี ย งผู้ เดี ย ว
หรือไม่การพิ จารณานั้น คํานึงถึง แต่ไม่จาํ กัดเพี ยงรายการต่อไปนี้ ซึ่งเมื่อพิ จารณาร่วมกับสิทธิ
และข้ อ บ่ ง ชี้ ในย่ อ หน้ าที่ ข19 และ ข20 อาจให้ หลั ก ฐานว่ า สิ ท ธิ ข องผู้ ล งทุ น เพี ย งพอที่ จ ะ
มีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
ข18.1 ผู้ลงทุน แม้ ว่าไม่มีสิทธิตามสัญญา สามารถแต่งตั้ง หรื อให้ การอนุ มัติผ้ ูบริหารสําคัญ
ของผู้ได้ รับการลงทุนซึ่งมีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ข18.2 ผู้ลงทุน แม้ ว่าไม่มีสิทธิตามสัญ ญา สามารถสั่งการผู้ได้ รับการลงทุน ให้ เข้ าทํารายการ
หรือคัดค้ านการเปลี่ยนแปลงรายการที่มีนัยสําคัญ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน
ข18.3 ผู้ลงทุนสามารถมีอิทธิพลในกระบวนการเสนอชื่อเพื่ อเลือกสมาชิกของผู้กาํ กับดู แล
ของผู้ได้ รับการลงทุน หรือการได้ รับมอบอํานาจในสิทธิออกเสียงจากผู้ถือรายอื่น
ข18.4 ผู้ บ ริ ห ารสํา คั ญ ของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น คื อ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ล งทุ น
(เช่น ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (chief executive officer) ของผู้ได้ รับการลงทุน และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารของผู้ลงทุนเป็ นคนเดียวกัน)
ข18.5 ส่ ว นใหญ่ ข องสมาชิ ก ที่มี ห น้ าที่ กาํ กับ ดู แ ลผู้ ได้ รั บ การลงทุ น เป็ นบุ ค คลหรื อ กิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ลงทุน
บางครั้งมีข้อบ่งชี้ว่าผู้ลงทุนมีความสัมพั นธ์พิเศษกับ ผู้ได้ รับการลงทุน ที่เป็ นข้ อบ่งชี้ ว่าผู้ลงทุน
มีส่วนได้ เสียมากกว่าส่วนได้ เสียแบบตั้งรับ (a passive interest) ความมีอยู่ของแต่ละข้ อบ่งชี้หรือ
ข้ อบ่ งชี้ ประกอบกัน บางอย่างมิ ได้ หมายความว่ าเข้ าเงื่อนไขของอํานาจเสมอไป อย่างไรก็ตาม
การมี ส่วนได้ เสีย มากกว่ า ส่วนได้ เสีย แบบตั้ งรั บ ในผู้ ได้ รั บ การลงทุ น นั้ น อาจบ่ งชี้ ว่ า ผู้ ล งทุ น มี
สิ ท ธิ อ่ ื น ที่ เ กี่ ย วข้ องอื่ น ที่ เ พี ยงพอที่ ส ามารถให้ เป็ นหลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ ลงทุ น
มีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน เช่น การที่ผ้ ู ลงทุ นมีส่วนได้ เสียมากกว่า ส่วนได้ เสียแบบตั้งรั บ
และประกอบกับสิทธิอ่นื อาจบ่งชี้อาํ นาจได้ ดังนี้
ข19.1 ผู้ บ ริ ห ารสํา คั ญ ของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ซึ่ ง มี ค วามสามารถในการสั่ ง การกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้ อง เป็ นพนักงานปัจจุบันหรือเคยเป็ นพนักงานของผู้ลงทุน
ข19.2 การดําเนินงานของผู้ได้ รับการลงทุนขึ้นอยู่กบั ผู้ลงทุน ดังเช่นสถานการณ์ดังต่อไปนี้
ข19.2.1 ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น พึ่ ง พาเงิ น ทุ น จากผู้ ล งทุ น ในสั ด ส่ ว นที่ มี นั ย สํา คั ญ ของ
การดําเนินงาน
ข19.2.2 ผู้ลงทุนให้ การคํา้ ประกันภาระผูกพันของกิจการในสัดส่วนที่มีนัยสําคัญ
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ข20

ข21

ข19.2.3 ผู้ ได้ รับการลงทุ น ขึ้นอยู่ กับผู้ ลงทุ นในบริ การที่สาํ คัญ เทคโนโลยี วัสดุหรื อ
วัตถุดิบ
ข19.2.4 ผู้ลงทุนมีการควบคุมสินทรัพย์ เช่น ใบอนุญาต หรือเครื่องหมายทางการค้ า
ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานหลักของผู้ได้ รับการลงทุน
ข19.2.5 ผู้ได้ รับการลงทุนพึ่งพาผู้ลงทุนในเรื่องผู้บริหารสําคัญ เช่น เมื่อบุคลากรของ
ผู้ ล งทุ น มี ค วามรู้ ค วามชํา นาญเฉพาะในการดํา เนิ น งานหลั ก ของผู้ ได้ รั บ
การลงทุน
ข19.3 กิจกรรมของผู้ได้ รับการลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสําคัญเกี่ยวข้ องหรือเป็ นการดําเนินการ
แทนผู้ลงทุน
ข19.4 ฐานะเปิ ดต่อ หรือสิทธิของผู้ลงทุน ในผลตอบแทนจากการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับ
การลงทุน ไม่เป็ นสัดส่วนกับสิทธิในการออกเสียงหรื อสิทธิท่คี ล้ ายคลึงกัน เช่น อาจมี
บางสถานการณ์ท่ผี ้ ูลงทุนมีสิทธิหรือมีฐานะเปิ ดต่อผลตอบแทนมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
ผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน แต่ถือสิทธิในการออกเสียงน้ อยกว่า ครึ่งหนึ่งของ
สิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน
ฐานะเปิ ดต่อหรือสิทธิในความผันแปรของผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับ
การลงทุ น ยิ่งมากยิ่ งมี แ รงจู งใจสําหรั บ ผู้ ลงทุ น ในการได้ สิ ทธิท่ี เพี ยงพอที่จ ะให้ อ ํานาจ ดั งนั้ น
ฐานะเปิ ดต่ อ ความผั น แปรของผลตอบแทนที่ สู งเป็ นเครื่ องบ่ งชี้ ว่ า ผู้ ลงทุ น อาจมี อ ํ า นาจ
อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของฐานะเปิ ดของผู้ลงทุนด้ วยตัวเองนั้นไม่ได้ กาํ หนดว่ าผู้ลงทุนมีอาํ นาจ
เหนือผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่
เมื่อปั จจัยในย่อหน้ าที่ ข18 และข้ อบ่ งชี้ในย่อหน้ า ที่ ข19 และ ข20 มีการพิ จารณาร่ วมกันกับ
สิทธิของผู้ลงทุน ต้ องให้ นาํ้ หนักมากกับหลักฐานเรื่องอํานาจตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ข18
สิทธิทีม่ ีความสาคัญ

ข22

ข23

ในการประเมินว่าผู้ซ่ึงลงทุนมีอาํ นาจหรือไม่จะพิจารณาเพียงสิทธิท่มี ีความสําคัญซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
ผู้ได้ รับการลงทุน (ถือโดยผู้ลงทุนและอื่นๆ) สิทธิจะมีความสําคัญ เมื่อผู้ถือต้ องมีความสามารถ
ในการใช้ สทิ ธิในทางปฏิบัติ
การกําหนดว่ าสิทธิมีความสําคัญ หรือไม่ต้องใช้ ดุลยพิ นิ จ โดยพิ จารณาข้ อเท็จจริงทั้งหมดและ
สถานการณ์น้ัน ปัจจัยที่นาํ มาพิจารณาในการกําหนดรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้ อต่อไปนี้
ข23.1 มีอุปสรรค (ทางเศรษฐกิจหรื ออื่น ๆ) ที่ป้องกันผู้ ถือรายหนึ่ง (หรื อผู้ถือหลายราย)
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
ผู้ถือ (หรือยับยั้ง) จากการใช้ สทิ ธิ
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ข24

ข23.1.3 เงื่อ นไขและสถานการณ์ ท่ีจ ะทํา ให้ ไม่ ได้ ใช้ สิทธิ เช่ น เงื่อ นไขที่จํากัด เวลา
การใช้ สทิ ธิแบบสั้นๆ
ข23.1.4 ขาดหรื อ ไม่ ชั ด เจนซึ่ ง กลไกในการหาเอกสารของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ที่
สมเหตุ ส มผล หรื อ กฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ที่ จ ะยิ น ยอมให้
ผู้ถือได้ ใช้ สทิ ธิ
ข23.1.5 ผู้ถือที่มีสทิ ธิไม่สามารถได้ รับข้ อมูลที่จาํ เป็ นเพื่อใช้ สทิ ธิ
ข23.1.6 อุปสรรคในการดําเนินงานหรือแรงจู งใจที่จะป้ องกัน (หรือยับยั้ง) ผู้ถือจาก
การใช้ สิทธิ (ตัวอย่างเช่น ปราศจากซึ่งผู้จัดการที่เต็มใจหรือมีความสามารถ
ในการให้ บริ ก ารที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะ หรื อ ผู้ ท่ี มี ค วามสามารถใน
การให้ บริการและเข้ ารับส่วนได้ เสียอื่นที่ถือโดยผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบ)
ข23.1.7 กฎหมายหรื อ ระเบี ย บข้ อบั ง คั บ ที่ ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ นใช้ สิ ท ธิ (เช่ น
นักลงทุนต่างชาติถูกห้ ามไม่ให้ ใช้ สิทธิ)
ข23.2 เมื่อการใช้ สิทธิน้ัน กําหนดให้ มีความเห็นชอบมากกว่าหนึ่งราย หรือเมื่อสิทธิมีการถือ
มากกว่ าหนึ่งราย ไม่ ว่าจะมี กลไกที่ทาํ ให้ ผ้ ู ถือเหล่ านั้ นมีความสามารถในทางปฏิบั ติ
ในการใช้ สิทธิร่วมกันหากเลือกที่จะปฏิบัติเช่นนั้นหรือไม่ การที่ไม่มีกลไกเหล่ านี้เป็ น
ข้ อบ่งชี้ว่าสิทธิน้ันไม่มีความสําคัญ ยิ่งมีหลายฝ่ ายซึ่งต้ องมีการตกลงกันในการใช้ สิทธิ
ซึ่งเป็ นไปได้ น้อยที่สิทธิน้ั นจะมีความสําคัญ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการที่มีสมาชิ ก
ที่เป็ นอิสระจากผู้ตัดสินใจอาจจะเป็ นกลไกสําหรับ ผู้ลงทุนหลายรายในการดําเนินการ
ร่วมกันในการใช้ สิทธิ ดังนั้นสิทธิในการถอดถอนซึ่งสามารถดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ที่เป็ นอิ ส ระจะมี ค วามเป็ นไปได้ ม ากที่จ ะมี ค วามสํา คัญ มากกว่ าการใช้ สิท ธิ น้ั น ของ
ผู้ลงทุนแต่ละรายจํานวนมาก
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 สิทธิหรือราคาแปลงสภาพของเครื่องมือ ข้ อตกลง
และเงื่อนไขของสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ มีความเป็ นไปได้ มากที่จะมีความสําคัญ
เมื่ อ เครื่ อ งมื อ นั้ น อยู่ ในภาวะสมควรใช้ สิ ท ธิ (in the money) หรื อ ผู้ ล งทุ น จะได้ รั บ
ผลประโยชน์ จ ากเหตุ ผ ลอื่ น (เช่ น การรั บ รู้ ข องการผนึ ก กั น (synergies) ระหว่ า ง
ผู้ลงทุนกับผู้ได้ รับการลงทุน) จากการใช้ สทิ ธิหรือการแปลงสภาพของเครื่องมือ
การที่สิทธิจะมีความสําคัญ สิทธิน้ันจะต้ องสามารถใช้ ได้ เมื่อมี การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งโดยปกติต้องสามารถใช้ สิทธิได้ ในปั จจุ บัน อย่างไรก็ดี บางครั้งสิทธิน้ัน
สามารถมีความสําคัญถึงแม้ ว่าสิทธิน้ันยังไม่สามารถใช้ ได้ ในปัจจุบัน
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ตัวอย่างที่ 3
ผู้ ได้ รั บการลงทุ นมี การประชุ มผู้ ถื อหุ้ นประจําปี เพื่ อการตั ดสิ นใจกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ตารางการประชุ มผู้ ถื อหุ้ นครั้ งต่ อไปจะเกิดขึ้นอีกใน 8 เดื อนข้ างหน้ า อย่ างไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้ น
แต่ละรายหรือหลายรายรวมกันแล้ วอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของสิทธิในการออกเสียง สามารถเรียก
ประชุมวาระพิเศษเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีอยู่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ แต่มีข้อกําหนด
ต้ องแจ้ งผู้ ถือหุ้ นรายอื่น หมายความว่ า การประชุ มดังกล่ าวไม่ สามารถดําเนิ นการได้ อย่างน้ อย
30 วัน นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ เฉพาะในการประชุมผู้ถือ
หุ้นวาระพิเศษหรือการประชุมซึ่งมีตารางกําหนดไว้ เท่านั้น ซึ่งรวมถึงการอนุ มัติการขายสินทรัพย์ท่ี
มีความสําคัญเช่นเดียวกับการตัดสินใจในการลงทุนหรือการจําหน่ายการลงทุนที่มีนัยสําคัญ
รูปแบบข้ อเท็จจริงข้ างต้ นนั้นสามารถประยุกต์ใช้ กับตัวอย่างที่ 3ก ถึง 3ง ตัวอย่างดังต่อไปนี้
แต่ละตัวอย่างแยกพิจารณาจากกัน
ตัวอย่างที่ 3ก
ผู้ลงทุนถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ในผู้ได้ รับการลงทุน สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนนั้น
มีความสําคัญเนื่ องจากผู้ ลงทุ นสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ เมื่อ
ผู้ ล งทุ น ต้ อ งการ ข้ อ เท็จ จริ งที่ ผ้ ู ล งทุ น ต้ อ งใช้ เวลา 30 วั น ก่ อ นที่ ผ้ ู ล งทุ น สามารถใช้ สิ ท ธิ ใน
การออกเสี ย งได้ น้ั น ไม่ ได้ ทํา ให้ ผู้ ล งทุ น ไม่ มี ค วามสามารถในปั จ จุ บั น เพื่ อสั่ ง การกิ จ กรรม
ที่เกี่ยวข้ องนับตั้งแต่ได้ ห้ ุนมา
ตัวอย่างที่ 3ข
ผู้ลงทุ นทําสัญญาล่ วงหน้ าเพื่ อที่จะได้ ห้ ุ นส่วนใหญ่ ในผู้ ได้ รับการลงทุ น สัญญาล่วงหน้ าต้ องมี
การชําระเงินภายใน 25 วัน ผู้ ถือหุ้ นเดิมไม่ สามารถเปลี่ ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ อง เนื่องจากการประชุมในวาระพิ เศษจะเกิดขึ้นได้ ต้องใช้ เวลาอย่างน้ อย 30 วัน ซึ่งใน
เวลานั้นสัญญาล่วงหน้ าก็จะได้ รับการชําระเงิน ดังนั้นผู้ลงทุนมีสิทธิท่มี ีความสําคัญเทียบเท่ากับ
ผู้ถือหุ้ นส่วนใหญ่ ตามตัวอย่างที่ 3ก (กล่าวคือ ผู้ ลงทุ นที่ถือสัญ ญาล่ วงหน้ าสามารถตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ เมื่อผู้ลงทุนต้ องการ) สัญญาล่วงหน้ าของผู้ลงทุนนั้น
มีความสําคัญที่ทาํ ให้ ผ้ ู ลงทุ นมีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ แม้ ก่อนที่มี
การชําระเงินในสัญญาล่วงหน้ า
ตัวอย่างที่ 3ค
ผู้ ลงทุ นที่ถือตราสารสิทธิเลื อกที่สาํ คัญ ในการได้ มาซึ่ งหุ้ นส่วนใหญ่ ของผู้ ได้ รับการลงทุ นโดย
สามารถใช้ สทิ ธิได้ ภายใน 25 วันและอยู่ในภาวะสมควรใช้ สิทธิอย่างยิ่ง (deeply in the money)
ข้ อสรุปเหมือนตัวอย่างที่ 3ข
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ตัวอย่างที่ 3ง
ผู้ลงทุนทําสัญ ญาล่ วงหน้ าเพื่ อที่ได้ มาซึ่งหุ้ นส่วนใหญ่ ของผู้ ได้ รับการลงทุ น โดยไม่ ได้ มีสิทธิท่ี
เกี่ ย วข้ อ งอื่ น เหนื อ ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น สั ญ ญาล่ ว งหน้ าต้ อ งมี ก ารชํา ระเงิ น ภายใน 6 เดื อ น
ข้ อแตกต่างกับตัวอย่างข้ างต้ นคือผู้ลงทุนไม่มีความสามารถในปั จจุ บันในการสั่งการกิจกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งได้ แต่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม มี ค วามสามารถในปั จ จุ บั น ในการสั่ งการกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เนื่องจากผู้ ถือหุ้ นเดิมสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ ก่อนที่จะมี
การชําระเงินในสัญญาล่วงหน้ า
ข25

สิท ธิท่ีมี ค วามสําคั ญ ซึ่ งสามารถใช้ สิท ธิ ได้ โดยกิ จ การอื่น สามารถป้ องกัน ผู้ ล งทุ น จากการเข้ า
ควบคุ ม ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น สิ ท ธิ ท่ี มี ค วามสํา คั ญ ดั งกล่ า วไม่ จํา เป็ นที่ ผ้ ู ถื อ จะมี ค วามสามารถ
ในการเป็ นผู้ ริ เริ่ มตั ดสินใจ ตราบใดที่ สิ ทธิ น้ั นไม่ ใช่ เพี ยงเพื่ อการคุ้ มครอง (ดู ย่ อหน้ าที่ ข26 ถึ ง ข28)
สิทธิท่มี ีความสําคัญที่ถือโดยกิจการอื่นอาจจะสามารถป้ องกันผู้ลงทุนในการเข้ าควบคุมผู้ได้ รับ
การลงทุนได้ ถึงแม้ ว่าสิทธิน้ันจะให้ ผ้ ูถือเพียงแค่ความสามารถในปัจจุบันเพื่ออนุมัติหรือ ขัดขวาง
(block) การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเท่านั้น
สิทธิเพือ่ การคุม้ ครอง

ข26

ข27

ข28

ในการประเมินว่าสิทธิน้ันให้ อาํ นาจผู้ลงทุนเหนือผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้ องประเมินว่า
สิทธิท่มี ีอยู่กับสิทธิท่ผี ้ ูอ่นื ถือนั้นเป็ นสิทธิเพื่อการคุ้มครองหรือไม่ สิทธิเพื่อการคุ้มครองเกี่ยวข้ อง
กับการเปลี่ยนแปลงพื้ นฐานในกิจกรรมของผู้ได้ รับการลงทุน หรือการนํามาใช้ ในสถานการณ์
ยกเว้ น อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกสิทธิท่นี าํ มาใช้ กับสถานการณ์ยกเว้ น หรือสิทธิท่อี าจเกิดขึ้นเมื่อมี
เหตุการณ์บางอย่างจะเป็ นสิทธิเพื่อการคุ้มครอง (ดูย่อหน้ าที่ ข13 และ ข53)
เนื่ อ งจากสิ ทธิ เพื่ อ การคุ้ มครองมี การออกแบบมาให้ คุ้ มครองส่ วนได้ เสีย ของผู้ ถื อ โดยที่ มิ ได้
ให้ อํานาจควบคุ ม เหนื อ ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ที่ สิ ท ธิ น้ั น เกี่ ย วข้ อ ง ผู้ ลงทุ น ที่ ถื อ เฉพาะสิ ท ธิ เพื่ อ
การคุ้ มครองไม่ สามารถมี อ าํ นาจ หรื อป้ องกัน ผู้ อ่ืนจากการมี อาํ นาจเหนื อ ผู้ ได้ รั บการลงทุ น ได้
(ดูย่อหน้ าที่ 14)
ตัวอย่างของสิทธิเพื่อการคุ้มครองรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงข้ อต่อไปนี้
ข28.1 สิท ธิข องผู้ ให้ กู้ ยืม ในการจํา กัด ผู้ กู้ ยื ม จากกิ จ กรรมที่ท าํ ให้ เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงใน
ความเสี่ยงด้ านเครดิตที่มีนัยสําคัญของผู้กู้ยืมที่จะทําให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ให้ กู้ยืม
ข28.2 สิทธิของผู้ถือในส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุ มของผู้ ได้ รับการลงทุ น ในการอนุ มัติ
รายจ่ า ยฝ่ ายทุ น ที่ สู งกว่ า ปกติ ข องธุ ร กิจ หรื อ การอนุ มั ติ ก ารออกตราสารทุ น หรื อ
ตราสารหนี้
ข28.3 สิท ธิข องผู้ ให้ กู้ ยื ม ที่ จ ะควบคุ ม สิ น ทรั พ ย์ ข องผู้ กู้ ยื ม หากผู้ กู้ ยื ม ไม่ ส ามารถปฏิบั ติ
ตามเงื่อนไขการชําระหนี้ท่รี ะบุไว้
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แฟรนไชส์
ข29

ข30

ข31

ข32
ข33

สั ญ ญาแฟรนไชส์ ซ่ึ ง ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น เป็ นผู้ ได้ รั บ สิ ท ธิ โดยปกติ สิ ท ธิ ข องเจ้ าของจะมี
การออกแบบให้ ค้ ุมครองยี่ห้อของแฟรนไชส์ (the franchise brand) สัญญาแฟรนไชส์โดยปกติ
จะให้ เจ้ าของมีสทิ ธิตัดสินใจในบางเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานของผู้ได้ รับสิทธิ
โดยทั่วไปสิทธิของเจ้ าของจะไม่จาํ กัดความสามารถของกิจการอื่นนอกเหนือจากเจ้ าของสิทธิใน
การตั ด สิน ใจที่ มี ผ ลกระทบอย่ างมี นั ย สํา คั ญ ต่ อ ผลตอบแทนของผู้ ได้ รั บ สิท ธิ หรื อ สิท ธิต าม
สัญญาแฟรนไชส์ไม่จาํ เป็ นที่จะให้ เจ้ าของสิทธิมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่
มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับสิทธิ
เป็ นเรื่องจําเป็ นที่จะต้ องแยกระหว่างความสามารถในปัจจุบันที่จะตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับสิทธิกับความสามารถที่จะตัดสินใจเพื่อคุ้มครองยี่ห้อ
ของแฟรนไชส์ เจ้ าของสิทธิไม่มีอาํ นาจเหนือผู้ ได้ รับสิทธิหากสิทธิท่ีมีอยู่ของกิจการอื่นทําให้ เขา
เหล่านั้นมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของผู้ได้ รับสิทธิ
การเข้ าทําสัญญาแฟรนไชส์เป็ นการตัดสินใจของผู้ ได้ รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดําเนินธุรกิจ
ตามข้ อตกลงของสัญญาแฟรนไชส์เพื่อตนเอง
การควบคุมเหนือการตัดสินใจขั้นพื้นฐานดังกล่าวเป็ นรูปแบบทางกฎหมายของผู้ได้ รับสิทธิ และ
โครงสร้ างของเงิน ทุ น อาจกําหนดโดยฝ่ ายอื่น นอกจากเจ้ าของสิทธิ และอาจส่งผลกระทบที่มี
นัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับสิทธิ ยิ่งเจ้ าของสิทธิให้ การสนับสนุ นทางการเงินในระดับตํ่า
และฐานะเปิ ดต่ อความผัน แปรของผลตอบแทนของเจ้ าของสิทธิในระดับ ตํ่า แสดงให้ เห็น ว่ า
เจ้ าของสิทธิมีเพียงสิทธิเพื่อการคุ้มครอง
สิทธิในการออกเสียง

ข34

บ่ อยครั้ งที่ผ้ ู ลงทุ นมีความสามารถในปั จจุ บัน ผ่ านสิทธิในการออกเสียงหรื อสิทธิท่ีคล้ ายกันใน
การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ลงทุนพิจารณาข้ อกําหนดในส่วนนี้ (ดูย่อหน้ าที่ ข35 ถึง ข50)
ถ้ ากิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของผู้ได้ รับการลงทุนนั้นมีการสั่งการผ่านทางการใช้ สทิ ธิในการออกเสียง
อานาจทีม่ 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
ในสถานการณ์ดงั ต่อไปนี้ ยกเว้ นเกี่ยวข้ องกับย่อหน้ าที่ ข36 หรือ ย่อหน้ าที่ ข37
ข35.1 กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องมีการสั่งการจากผู้ถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ หรือ
ข35.2 สมาชิกส่วนใหญ่ ของผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลกิจการซึ่งสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
มีการแต่งตั้งจากผู้ถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่
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สิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่มีอานาจ
ข36

ข37

สําหรับผู้ลงทุนที่ถือสิทธิในการออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ได้ รับการลงทุน การที่จะมีอาํ นาจเหนือ
ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น นั้ น สิทธิในการออกเสียงของผู้ ลงทุ น นั้ น ต้ อ งมี ค วามสําคั ญ สอดคล้ อ งกับ
ย่อหน้ าที่ ข22 ถึง ข25 และต้ องทําให้ ผ้ ูลงทุนมีความสามารถในปั จจุ บันในการสั่งการกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งโดยมากจะกระทําผ่านการกําหนดนโยบายในการดําเนิน งานและการจัดหาเงิน
หากสิทธิท่มี ีอยู่ของกิจการอื่นซึ่งทําให้ สามารถสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ และกิจการนั้นไม่ได้
เป็ นตัวแทนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนไม่มีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
ผู้ ลงทุ นไม่ มีอ าํ นาจเหนื อ ผู้ ได้ รับ การลงทุ น ถึงแม้ ว่าผู้ ลงทุ น ถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่
ในผู้ ได้ รั บ การลงทุ น หากสิท ธิในการออกเสียงเหล่ านั้ น ไม่ มี ค วามสําคั ญ เช่ น ผู้ ลงทุ น มี สิ ท ธิ
ในการออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งในผู้ได้ รับการลงทุนไม่ สามารถมีอาํ นาจถ้ ากิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ขึ้นอยู่กับการสั่งการโดยรัฐบาล ศาล ฝ่ ายบริหาร ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ชาํ ระบัญชี หรือหน่วยงาน
กํากับดูแล
อานาจทีป่ ราศจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่

ข38

ผู้ ลงทุ น สามารถมี อ ํานาจถึ งแม้ ว่ าถื อ สิ ทธิ ในการออกเสี ยงน้ อยกว่ าเสี ยงส่ วนใหญ่ ในผู้ ได้ รั บ
การลงทุ น ผู้ ลงทุ น สามารถมี อ ํานาจโดยการถื อสิ ท ธิ ในการออกเสี ยงน้ อยกว่ าเสี ยงส่ วนใหญ่
ในผู้ได้ รับการลงทุน เช่น ผ่านทาง
ข38.1 ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ลงทุนและผู้ออกเสียงรายอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข39)
ข38.2 สิทธิท่เี กิดจากข้ อตกลงตามสัญญาอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข40)
ข38.3 สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข41 ถึง ข45)
ข38.4 สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ (ดูย่อหน้ าที่ ข47 ถึง ข50) หรือ
ข38.5 ย่อหน้ าที่ ข38.1 ถึง ข38.4 ประกอบกัน
ข้อตกลงตามสัญญากับผูอ้ อกเสียงรายอื่น

ข39

ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาระหว่ า งผู้ ล งทุ น และผู้ อ อกเสีย งรายอื่ น สามารถทํา ให้ ผ้ ู ล งทุ น มี สิท ธิใน
การออกเสียงอย่างเพียงพอที่จะให้ อาํ นาจแก่ผ้ ูลงทุน ถึงแม้ ว่าผู้ลงทุนจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง
เพี ยงพอที่จะทําให้ มีอาํ นาจหากปราศจากข้ อตกลงตามสัญ ญา อย่างไรก็ดีข้อตกลงตามสัญญา
อาจทําให้ ผ้ ู ลงทุ น แน่ ใจว่ าตนสามารถสั่งการผู้ ออกเสียงรายอื่น ในวิธีการออกเสียงเพื่ อทําให้
ผู้ลงทุนตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้
สิทธิทีเ่ กิดจากข้อตกลงตามสัญญาอื่น

ข40

สิท ธิอ่ ืน ในการตั ดสิน ใจที่ป ระกอบกับ สิท ธิในการออกเสียง ทําให้ ผ้ ู ลงทุ น มีความสามารถใน
ปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ เช่น สิทธิท่รี ะบุไว้ ในข้ อตกลงตามสัญญาประกอบกับ

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 65/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

24

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งอาจเพี ย งพอทํา ให้ ผู้ ล งทุ น มี ค วามสามารถในปั จ จุ บั น ในการสั่ ง การ
กระบวนการผลิตของผู้ได้ รับการลงทุน หรือสั่งการกิจกรรมการดําเนินงานอื่นหรือการจัดหาเงินของ
ผู้ได้ รับการลงทุนที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน อย่างไรก็ตาม
การพึ่ งพาทางเศรษฐกิจของผู้ได้ รับการลงทุนจากผู้ ลงทุน (เช่ น ความสัมพั นธ์ของผู้ ขายกับลูกค้ าหลัก)
ไม่ได้ ทาํ ให้ ผ้ ูลงทุนมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน หากไม่มีสทิ ธิอ่นื
สิทธิในการออกเสียงของผูล้ งทุน
ข41
ข42

ข43

ผู้ ล งทุ น ที่ มี สิ ท ธิ ในการออกเสีย งน้ อ ยกว่ า เสี ย งส่ วนใหญ่ มี สิท ธิเพี ย งพอทําให้ มี อ ํา นาจเมื่ อ
ผู้ลงทุนมีความสามารถในทางปฏิบัติในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเพียงฝ่ ายเดียว
ในการประเมิ น สิท ธิ ในการออกเสียงของผู้ ลงทุ น ว่ า มีเพี ยงพอทําให้ มี อาํ นาจหรื อไม่ ผู้ ลงทุ น
พิจารณาข้ อเท็จจริง และสถานการณ์ท้งั หมด รวมถึง
ข42.1 ขนาดของการถื อ สิท ธิในการออกเสีย งของผู้ ล งทุ น เมื่ อ เปรี ย บเทีย บกับ ขนาดและ
การกระจายการถือของผู้ออกเสียงรายอื่น ดังนี้
ข42.1.1 สิท ธิในการออกเสีย งยิ่ ง มากเท่ า ไหร่ ยิ่ งเป็ นไปได้ ม ากที่ สิ ท ธิ ท่ี มี อ ยู่ ข อง
ผู้ลงทุนทําให้ มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ข42.1.2 สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนยิ่งมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกเสียงรายอื่น
ยิ่งเป็ นไปได้ มากที่สิทธิท่ีมีอยู่ ของผู้ ลงทุ น ทําให้ มีความสามารถในปั จจุ บั น
ในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ข42.1.3 ยิ่ งผู้ ถื อ อื่ น มี จํานวนยิ่ งมากที่ต้ อ งร่ ว มกั น ในการที่จ ะชนะคะแนนผู้ ลงทุ น
ยิ่งเป็ นไปได้ มากที่สิทธิท่ีมีอยู่ ของผู้ ลงทุ น ทําให้ มีความสามารถในปั จจุ บั น
ในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ข42.2 สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ถือโดยผู้ ลงทุ น ผู้ ออกเสียงรายอื่น หรื อกิจการอื่น
(ดูย่อหน้ าที่ ข47 ถึง ข50)
ข42.3 สิทธิท่เี กิดจากข้ อตกลงตามสัญญาอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข40) และ
ข42.4 ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์เพิ่มเติมบ่งชี้ว่าผู้ลงทุนมีหรือไม่มีความสามารถในปัจจุบัน
ในการสั่งการกิจ กรรมที่เกี่ ยวข้ อ ง ณ เวลาที่ต้ อ งมี ก ารตั ด สิน ใจ รวมถึงรูป แบบใน
การออกเสียงจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนๆ
เมื่อทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องมีการกําหนดจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ และผู้ลงทุน
ถือสิทธิในการออกเสียงมากกว่า ผู้ออกเสียงรายอื่น หรือกลุ่มผู้ถือ ที่มีสิทธิออกเสียงซึ่ งรวมกัน
เป็ นกลุ่ม และผู้ถือหุ้นรายอื่นกระจัดกระจาย หลังจากที่ได้ พิจารณาปั จจัยที่ได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่
ข42.1 ถึง ข42.3 เพียงอย่างเดียวอาจจะชัดเจนว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจเหนือกิจการ
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ตัวอย่างการนาไปใช้
ตัวอย่างที่ 4
ผู้ลงทุนได้ มาซึ่งสิทธิในการออกเสียงในกิจการร้ อยละ 48 ส่วนสิทธิในการออกเสียงที่เหลือถือ
โดยผู้ ถื อ หุ้ น 1,000 ราย โดยไม่ มี ค นใดคนหนึ่ งถือ สิท ธิในการออกเสียงมากกว่ าร้ อ ยละ 1
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดทําข้ อตกลงในการปรึกษาหารือกับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือเพื่อตัดสินใจร่วมกัน
หลั งจากได้ ประเมินสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงที่ได้ มา โดยคํานวณจากขนาดการถือหุ้ น
โดยผู้ ถื อ หุ้ น อื่น ผู้ ล งทุ น เห็น ว่ า ร้ อ ยละ 48 เพี ย งพอที่ จ ะทํา ให้ ค วบคุ ม กิ จ การได้ ในกรณี น้ ี
พิ จ ารณาจากขนาดของสิท ธิท่ีถื อ อยู่ แ ละเมื่ อ เปรี ยบเทียบกับ ขนาดการถื อ หุ้ น ของผู้ อ่ ืน แล้ ว
ผู้ลงทุนสรุปว่าตนมีอาํ นาจในการออกเสียงเพี ยงพอตามเงื่อนไขของอํานาจโดยไม่จาํ เป็ นต้ อง
พิจารณาหลักฐานของอํานาจอื่น
ตัวอย่างที่ 5
ผู้ลงทุน ก ถือสิทธิในการออกเสียงในผู้ได้ รับการลงทุนร้ อยละ 40 และผู้ลงทุนรายอื่นๆ 12 ราย
ถื อ สิท ธิในการออกเสีย งในผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ร้ อ ยละ 5 ต่ อ ราย สัญ ญาของผู้ ถือ หุ้ น ให้ สิท ธิ
ผู้ลงทุน ก ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริหารซึ่งรับผิดชอบใน
การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ในการเปลี่ ยนแปลงสัญญาจําเป็ นต้ องใช้ การออกเสียงของผู้ ถือหุ้ น
ส่วนใหญ่จาํ นวนสองในสาม ในกรณีน้ ีผ้ ูลงทุน ก สรุปว่าขนาดของการถือสิทธิของผู้ลงทุนและ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ขนาดการถื อหุ้ น โดยผู้ถือหุ้ น อื่น เพี ยงอย่างเดียวไม่ สามารถเป็ นข้ อสรุ ป
ในการกําหนดว่าผู้ลงทุนมีสทิ ธิท่เี พียงพอทําให้ มีอาํ นาจ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุน ก ต้ องพิจารณา
ว่ า สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาในการแต่ ง ตั้ ง ถอดถอน และกํา หนดค่ า ตอบแทนของฝ่ ายบริ ห าร
เพี ยงพอที่จะสรุปว่าตนมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน ข้ อเท็จจริงที่ว่า ผู้ลงทุน ก อาจจะไม่ใช้
สิทธิน้ ี หรื อ โอกาสที่จะใช้ สิทธิในการคั ดสรร แต่ งตั้ง หรื อถอดถอนฝ่ ายบริ หารต้ องไม่นํามา
พิจารณาในการประเมินว่าผู้ลงทุน ก มีอาํ นาจหรือไม่
ข44

ในสถานการณ์อ่ ืน หลังจากที่ได้ พิจารณาปั จจัยที่ได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข42.1 ถึง ข42.3 เพี ยง
อย่างเดียวอาจจะชัดเจนว่าผู้ลงทุนไม่มีอาํ นาจ
ตัวอย่างในการนาไปใช้
ตัวอย่างที่ 6
ผู้ลงทุน ก ถือหุ้นร้ อยละ 45 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุนอื่นสองราย
ถือหุ้ นร้ อยละ 26 ต่ อรายของสิทธิในการออกเสียงของผู้ ได้ รับ การลงทุ น ส่วนที่เหลื อถื อโดย
ผู้ถือหุ้ นอื่นอีกสามรายแต่ละรายถือร้ อยละ 1 ไม่ มีข้อตกลงอื่นที่มีผลกระทบต่ อการตัดสิน ใจ
ในกรณี น้ ี ขนาดของสิทธิในการออกเสียงของผู้ ลงทุน ก และเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ ถือหุ้ นอื่น
เพี ยงพอที่จ ะสรุ ป ว่ าผู้ ลงทุ น ก ไม่ มีอาํ นาจ ผู้ ลงทุ น รายอื่น อีกสองรายสามารถร่ วมมือกัน ใน
การป้ องกันผู้ลงทุน ก จากการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของผู้ได้ รับการลงทุน
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ข45

อย่ า งไรก็ต าม ปั จ จั ย ที่ร ะบุ ไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ ข42.1 ถึ ง ข42.3 เพี ย งอย่ างเดี ย วอาจจะไม่ เป็ น
ข้ อสรุป ถ้ ามีการพิ จารณาปั จจัยเหล่ านั้น แล้ วผู้ลงทุนยังไม่ชัดเจนว่าตนมีอาํ นาจ ต้ องพิ จารณา
ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์เพิ่ มเติม เช่ น ผู้ถือหุ้ นอื่นอาจมีลักษณะที่เป็ นแบบตั้งรับ (passive)
โดยดูจากรูปแบบการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ทั้งนี้รวมถึงการประเมินปั จจัยที่
กล่าวในย่อหน้ าที่ ข18 และข้ อบ่งชี้ในย่อหน้ าที่ ข19 และ ข20 ยิ่งสิทธิในการออกเสียงมีจาํ นวน
น้ อย และหากมี จํ า นวนผู้ ถื อ น้ อยรายที่ จํา เป็ นต้ องร่ ว มมื อ กั น เพื่ อชนะการออกเสี ย งของ
ผู้ลงทุน จะให้ ความน่าเชื่อถือข้ อเท็จจริงและสถานการณ์เพิ่มเติมมากขึ้นในการประเมินว่าสิทธิ
ของผู้ ล งทุ น มี เพี ย งพอที่ ท ํา ให้ มี อ ํา นาจ เมื่ อ มี ก ารพิ จ ารณาข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ ใ น
ย่ อ หน้ า ที่ ข18 ถึ ง ข20 ร่ วมกับ สิท ธิข องผู้ ล งทุ น ต้ อ งให้ นํ้า หนั ก ในหลั ก ฐานของอํา นาจใน
ย่อหน้ าที่ ข18 มากกว่าข้ อบ่งชี้ของอํานาจในย่อหน้ าที่ ข19 และ ข20
ตัวอย่างการนามาใช้
ตัวอย่างที่ 7
ผู้ ล งทุ น ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 45 ของสิท ธิในการออกเสีย งของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายอื่ น
อีก 11 ราย แต่ละรายถือหุ้นร้ อยละ 5 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน ไม่มีผ้ ูถือหุ้น
รายใดมีข้อตกลงตามสัญญาที่จะปรึกษาหารื อผู้ถือหุ้ นรายอื่น หรือทําการตัดสินใจร่วมกัน ใน
กรณี น้ ี ขนาดของการถือหุ้ นของผู้ลงทุนและเมื่อเปรี ยบเทียบกับขนาดการถือหุ้ นของรายอื่น
เพี ยงอย่างเดียวไม่เป็ นข้ อสรุป ในการกําหนดว่ าผู้ลงทุนมีสิทธิท่ีเพี ยงพอทําให้ มีอาํ นาจเหนื อ
ผู้ ได้ รับ การลงทุ น หรื อ ไม่ ข้ อ เท็จจริ งและสถานการณ์ เพิ่ ม เติ ม ต้ อ งนํามาพิ จารณาซึ่ งอาจให้
หลักฐานว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจหรือไม่มี
ตัวอย่างที่ 8
ผู้ลงทุนถือหุ้นร้ อยละ 35 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่น 3 ราย
แต่ละรายถือหุ้นร้ อยละ 5 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน สิทธิในการออกเสียง
ที่เหลือถือโดยผู้ ถือหุ้ น จํานวนมากโดยไม่ มีรายใดถือเกินร้ อยละ 1 ของสิทธิในการออกเสียง
ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น รายใดมี ข้อ ตกลงตามสั ญ ญาที่จ ะปรึ ก ษาผู้ ถื อ หุ้ น รายอื่น หรื อ ทําการตั ด สิน ใจ
ร่วมกัน การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนนั้นต้ องได้ รับอนุมัติจากสิทธิใน
การออกเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ อง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ องครั้ง
ล่าสุดมีการใช้ สิทธิออกเสียงร้ อยละ 75 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน ในกรณีน้ ี
การมี ส่ วนร่ วมอย่ างแข็งขัน (active) ของผู้ ถื อ หุ้ น อื่น ในการประชุ ม ครั้ งล่ า สุด นี้ ชี้ ให้ เห็น ว่ า
ผู้ ลงทุ น ไม่ มีความสามารถในทางปฏิบั ติในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้ ฝ่ายเดี ยว ไม่ ว่า
ผู้ ลงทุ นจะได้ เคยมีการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเนื่ องจากมีผ้ ู ถือหุ้ นอื่นในจํานวนที่เพี ยงพอ
ออกเสียงในทิศทางเดียวกันกับผู้ลงทุนหรือไม่
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ข46

กรณี ท่ไี ม่ ชัดเจนหลังจากการพิ จารณาปั จจัยที่ระบุ ไว้ ในย่อหน้ าที่ ข42.1 ถึง ข42.4 ว่าผู้ลงทุน
มีอาํ นาจ ให้ ถือว่าผู้ลงทุนไม่มีการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
สิทธิในการออกเสียงทีเ่ ป็ นไปได้

ข47

ข48

ข49

ข50

เมื่อมีการประเมินการควบคุม ผู้ลงทุนพิจารณาสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ของตนเอง และ
การพิ จ ารณาสิท ธิอ อกเสียงที่เป็ นไปได้ ท่ีผ้ ู อ่ืน ถื อ เพื่ อ ที่จ ะกําหนดว่ าตนเองมี อ ํานาจหรื อ ไม่
สิ ท ธิ ในการออกเสี ย งที่ เ ป็ นไปได้ คื อ สิ ท ธิใ นการได้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ในการออกเสี ย งในผู้ ไ ด้ รั บ
การลงทุ น เช่ น สิ ท ธิ ท่ีเกิ ด จากตราสารแปลงสภาพ หรื อ สิท ธิในการเลื อ ก รวมไปถึ งสัญ ญา
ล่ ว งหน้ า สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งที่ เ ป็ นไปได้ เหล่ า นั้ นจะนํ า มาพิ จ ารณาก็ต่ อ เมื่ อ สิ ท ธิ น้ั น
มีความสําคัญ (ดูย่อหน้ าที่ ข22 ถึง ข25)
เมื่ อ มี ก ารพิ จ ารณาสิ ท ธิ ก ารออกเสี ย งที่ เป็ นไปได้ ผู้ ล งทุ น ต้ อ งพิ จ ารณาวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
การออกแบบของเครื่องมือ และต้ องพิจารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบการมีส่วนเกี่ยวข้ อง
ของผู้ ล งทุ น กั บ ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ซึ่ ง รวมไปถึ ง การประเมิ น เงื่ อ นไขและสถานการณ์ ต่ า งๆ
ของเครื่องมือ เช่นเดียวกับความคาดหวังของผู้ลงทุน แรงจูงใจและเหตุผลในการตกลงเกี่ยวกับ
เงื่อนไขและสถานการณ์ดังกล่าว
ถ้ าผู้ ลงทุ น มี สิท ธิ ในการออกเสียง หรื อ สิท ธิในการตั ดสิ น ใจอื่น เกี่ ยวกั บ กิจกรรมของผู้ ได้ รั บ
การลงทุ น ผู้ ลงทุ น ประเมิ น ว่ าสิท ธิเหล่ า นั้ น เมื่ อ พิ จารณาประกอบกับ สิท ธิในการออกเสียงที่
เป็ นไปได้ แล้ วทําให้ ผ้ ูลงทุนมีอาํ นาจหรือไม่
สิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ ท่มี ีความสําคัญเพี ยงอย่างเดียว หรือเมื่อพิ จารณาประกอบกับ
สิ ท ธิ อ่ ื น ทํ า ให้ ผู้ ลงทุ น มี ค วามสามารถในปั จจุ บั น ในการสั่ ง การกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ องได้
เช่ น ในกรณี ท่ีเป็ นไปได้ เมื่อ ผู้ ลงทุ นถือ ร้ อยละ 40 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ ได้ รับ การ
ลงทุนและถือสิทธิท่มี ีความสําคัญซึ่งเกิดจากการถือสิทธิเลือกในการได้ มาอีกร้ อยละ 20 ของสิทธิ
ในการออกเสียงซึ่งสอดคล้ องกับย่อหน้ าที่ ข23
ตัวอย่างการนามาใช้
ตัวอย่างที่ 9
ผู้ลงทุน ก ถือร้ อยละ 70 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุน ข ถือร้ อยละ 30
ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้ รับการลงทุน รวมทั้งมีสิทธิเลือกในการได้ มาซึ่งสิทธิออกเสียง
กึ่งหนึ่ งของผู้ลงทุ น ก สิทธิเลื อ กสามารถใช้ สิทธิได้ ในสองปี ถั ดไปในราคาคงที่ซ่ึ งเป็ นภาวะ
ไม่สมควรใช้ สิทธิอย่างยิ่ง (deeply out of the money) (และถูกคาดหวังว่าจะไม่มีการใช้ สิทธิ
เลื อ กในช่ ว งระยะเวลาสองปี ถั ด ไป) ผู้ ล งทุ น ก ได้ ใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและสั่ งการกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้ องของผู้ ได้ รับการลงทุนอย่างเชิงรุก (actively) ในกรณีน้ ีผ้ ูลงทุน ก มีแนวโน้ มที่จะเข้ า
เงื่อนไขเป็ นผู้มีอาํ นาจเนื่องจากปรากฎว่าผู้ลงทุน ก มีความสามารถในปั จจุ บันในการสั่งการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ถึงแม้ ว่าผู้ลงทุน ข มีสิทธิเลื อกปั จจุ บันที่จะซื้ อสิทธิออกเสียงเพิ่ มเติมได้
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ตัวอย่างการนามาใช้
(ซึ่งถ้ ามีการใช้ สิทธิจะทําให้ ผ้ ูลงทุน ข มีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ในผู้ได้ รั บการลงทุน) เงื่อนไข
และสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับสิทธิเลือกเหล่านั้นพิจารณาว่าไม่มีความสําคัญ
ตัวอย่างที่ 10
ผู้ลงทุน ก และผู้ลงทุนรายอื่นอีกสองราย แต่ละรายถือหนึ่งในสามส่วนของสิทธิออกเสียงของ
ผู้ได้ รับการลงทุน กิจกรรมทางธุรกิจของผู้ได้ รับการลงทุนมีความเกี่ยวข้ องใกล้ ชิดกับผู้ลงทุน ก
นอกเหนือจากการถือตราสารทุนแล้ วผู้ลงทุน ก ยังถือตราสารหนี้ ที่สามารถแปลงสภาพเป็ น
หุ้ น สามัญ ของผู้ได้ รับ การลงทุ น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งได้ ด้วยราคาคงที่ซ่ึ งเป็ นภาวะไม่ สมควร
ใช้ สิทธิ (out of the money) (แต่ไม่ถึงระดับภาวะไม่สมควรใช้ สิทธิอย่างยิ่ง (deeply out of the
money)) ถ้ ามีการแปลงสภาพตราสารหนี้ ผู้ลงทุน ก จะถือร้ อยละ 60 ของสิทธิในการออกเสียง
ของผู้ได้ รับการลงทุน ผู้ลงทุน ก จะได้ รับประโยชน์จากการผนึกกัน (synergy) ถ้ ามีการแปลงสภาพ
ตราสารหนี้เป็ นหุ้นสามัญ ผู้ลงทุน ก มีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน เนื่องจากถือสิทธิออกเสียง
ของผู้ ได้ รับการลงทุ นร่ วมกับการมีสิทธิออกเสียงที่เป็ นไปได้ ท่ีสาํ คัญ ทําให้ มีความสามารถใน
ปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องได้
อ านาจเมื่ อ การออกเสี ย งหรื อ สิ ท ธิ ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี น ัย ส าคัญ ต่ อ
ผลตอบแทนของผูไ้ ด้รบั การลงทุน
ข51

ข52

ข53

ในการประเมินวัตถุประสงค์หรือ การออกแบบของผู้ได้ รับการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข8)
ผู้ ลงทุ นต้ องพิ จารณาความเกี่ยวข้ องและการตัดสิน ใจ ณ จุ ดที่มีการเริ่ มตั้ งกิจการของผู้ ได้ รับ
การลงทุน เป็ นส่วนหนึ่งของการออกแบบและประเมินว่าข้ อตกลงของรายการและลักษณะของ
ความเกี่ ย วข้ อ งที่ ให้ สิ ท ธิเพี ย งพอแก่ ผ้ ู ล งทุ น ทําให้ มี อ ํา นาจหรื อ ไม่ การมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งใน
การออกแบบผู้ได้ รับการลงทุ น เพี ยงอย่างเดียวไม่เพี ยงพอทําให้ มี การควบคุ ม อย่างไรก็ตาม
ความเกี่ยวข้ องในการออกแบบอาจจะเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าผู้ลงทุนมีโอกาสในการได้ รับสิทธิท่เี พียงพอที่
ทําให้ มอี าํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
นอกจากนั้ น ผู้ ลงทุ น ต้ องพิ จ ารณาข้ อตกลงตามสั ญ ญา เช่ น สิ ท ธิ ซ้ ื อ (call rights) สิ ท ธิ ขาย
(put rights) และสิทธิในการชําระบัญ ชี ที่มีการกําหนด ณ จุ ดที่มีการเริ่ มตั้งกิจการของผู้ได้ รับ
การลงทุนเมื่อข้ อตกลงตามสัญญาเหล่านี้เป็ นกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้ องอย่างมากกับผู้ได้ รับการลงทุน
กิจกรรมเหล่านี้โดยเนื้อหาถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโดยรวมของผู้ได้ รับการลงทุน ถึงแม้ ว่า
อาจอยู่นอกกรอบตามกฎหมายของผู้ได้ รับการลงทุน ดังนั้นสิทธิในการตัดสินใจที่มองเห็นได้
หรื อ ไม่ ก ็ต าม ซึ่ งถู ก แฝงอยู่ ในข้ อ ตกลงตามสัญ ญาซึ่ งเกี่ ย วข้ อ งใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น
จําเป็ นต้ องมีการพิจารณาว่าเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเมื่อมีการกําหนดการมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับ
การลงทุน
สําหรับผู้ได้ รับการลงทุน บางราย กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเกิดขึ้นเมื่อมีสถานการณ์ เฉพาะนั้น หรือมี
เหตุ ก ารณ์ เกิด ขึ้ น ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น อาจจะมี ก ารออกแบบเพื่ อ ว่ า ทิศ ทางของกิจ กรรมและ
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ผลตอบแทนมีการกําหนดไว้ ล่วงหน้ านอกเสียจากว่าหรือจนกว่ามีสถานการณ์ เฉพาะนั้นหรือมี
เหตุการณ์เกิดขึ้น ในกรณีน้ ีการตัดสินใจในกิจกรรมของผู้ได้ รับการลงทุน ในสถานการณ์น้ันหรือ
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนและดังนั้นถือเป็ นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ อง สถานการณ์หรือเหตุการณ์ไม่จาํ เป็ นต้ องเกิดขึ้นเพื่อทําให้ ผ้ ูลงทุนซึ่งมีความสามารถใน
การตัดสิน ใจจะถือ ว่ ามีอาํ นาจ ข้ อเท็จจริ งที่ว่าสิทธิในการตัดสิน ใจขึ้น อยู่กับ สถานการณ์ หรื อ
เหตุการณ์ท่อี าจจะเกิดขึ้นไม่ได้ ทาํ ให้ สทิ ธิน้ันเป็ นเพียงสิทธิเพื่อการคุ้มครอง
ตัวอย่างการนามาใช้
ตัวอย่างที่ 11
กิจกรรมทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวของผู้ได้ รับการลงทุน ที่ระบุไว้ ในเอกสารจัดตั้งคือการซื้อลูกหนี้
และการให้ บริ การรายวั น สําหรั บผู้ ลงทุ น การให้ บริ การรายวั น รวมถึ งการเก็บหนี้ เงินต้ นและ
ดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดชําระ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระเงิน ผู้ได้ รับการลงทุนจะขายคืนลูกหนี้ให้ กับ
ผู้ ลงทุ น ตามที่ ต กลงกั น ในสิ ท ธิ ในการขายคื น (put agreement) ระหว่ างผู้ ลงทุ น และผู้ ได้ รั บ
การลงทุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเพียงอย่างเดียวคือการจัดการลูกหนี้ท่ผี ิดนัดชําระเงิน เนื่องจากเป็ น
กิ จ กรรมอย่ างเดี ย วที่ มี ผ ลกระทบอย่ างมี นั ย สําคั ญ ต่ อ ผลตอบแทนของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น
การจั ดการลู กหนี้ ก่อนที่จะผิดนั ดการชําระเงินนั้ นไม่ ใช่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากไม่ ต้องใช้
การตัดสินใจที่สาํ คัญที่อาจส่งผลกระทบอย่ างมีนัยสําคั ญต่ อผลตอบแทนของผู้ ได้ รับการลงทุ น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนการผิดนัดชําระเงินนั้นมีการกําหนดไว้ ล่วงหน้ าและเป็ นเพี ยงการเรี ยกเก็บ
กระแสเงินสดเมื่อครบกําหนดชําระและเพื่อส่งต่อไปยังผู้ลงทุนเท่านั้น ดังนั้น สิทธิของผู้ลงทุนที่จะ
จัดการกับสินทรัพย์เมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้ต้องนํามาพิ จารณาในการประเมินกิจกรรมทั้งหมด
ของผู้ได้ รับการลงทุนที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน
ในตัวอย่างนี้การออกแบบของผู้ได้ รับการลงทุนทําให้ ม่นั ใจว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจในการตัดสินใจใน
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนเฉพาะในเวลาที่จาํ เป็ นต้ องใช้ อาํ นาจ
ในการตัดสินใจเท่านั้ น เงื่อนไขของข้ อตกลงสิทธิในการขายคืน นั้นเป็ นส่วนหนึ่งของรายการ
โดยรวมและการจัดตั้งกิจการของผู้ได้ รับการลงทุน ดังนั้น เงื่อนไขของข้ อตกลงสิทธิในการขายคืน
และเอกสารจัดตั้งของผู้ได้ รับการลงทุนนําไปสู่ข้อสรุปว่าผู้ลงทุนมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน
ถึงแม้ ว่าผู้ลงทุนจะเป็ นเจ้ าของของลูกหนี้เฉพาะเวลาที่ผิดนัดชําระหนี้และมีการจัดการลูกหนี้ท่ี
ผิดนัดชําระหนี้นอกกรอบตามกฎหมายของผู้ได้ รับการลงทุน
ตัวอย่างที่ 12
สินทรัพ ย์เพี ยงอย่างเดียวของผู้ได้ รับการลงทุน คือ ลูกหนี้ เมื่อพิ จารณาถึงวัตถุป ระสงค์และ
การออกแบบผู้ได้ รับการลงทุนมีการกําหนดว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้ องคือการจัดการกับลูกหนี้เมื่อมี
การผิดนัดชําระหนี้ ผู้ท่มี ีความสามารถในการจัดการลูกหนี้เมื่อการผิดนัดชําระหนี้มีอาํ นาจเหนือ
ผู้ได้ รับการลงทุน โดยไม่คาํ นึงถึงว่าผู้กู้ยืมมีการผิดนัดชําระหนี้หรือไม่
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ข54

ผู้ลงทุนอาจจะมีภาระผูกพันอย่างชัดเจนหรือโดยนัยเพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ได้ รับการลงทุนดําเนินงาน
ไปตามที่มีการออกแบบไว้ ภาระผูกพันดังกล่าวอาจเพิ่มฐานะเปิ ดของผู้ลงทุนต่อความผันแปร
ของผลตอบแทน และดังนั้นสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูลงทุนได้ มาซึ่งสิทธิท่ีเพียงพอเพื่อทําให้ มีอาํ นาจ
ดังนั้น ภาระผูกพันให้ แน่ใจว่าผู้ได้ รับการลงทุนดําเนินงานไปตามที่มีการออกแบบไว้ อาจบ่งชี้ถึง
อํานาจของผู้ลงทุน แต่ภาระผูกพันดังกล่าวเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ให้ อาํ นาจผู้ลงทุนหรือป้ องกัน
ผู้อ่นื จากการมีอาํ นาจ
ฐานะเปิ ดต่อหรือสิทธิในผลตอบแทนทีผ่ นั แปรจากผูไ้ ด้รบั การลงทุน

ข55

ข56

ข57

ในการประเมินว่าผู้ลงทุนมี การควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน หรือไม่ ให้ ผ้ ูลงทุนกําหนดว่าผู้ลงทุนมี
ฐานะเปิ ดต่ อ หรื อ มี สิท ธิ ในผลตอบแทนที่ ผั น แปรจากการเข้ า ไปความเกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ได้ รั บ
การลงทุนหรือไม่
ผลตอบแทนที่ ผั น แปรคื อ ผลตอบแทนที่ ไม่ เป็ นจํานวนคงที่ และมี โอกาสที่ จ ะเปลี่ ยนแปลง
ขึ้ นอยู่ กั บ ผลการดํ า เนิ นงานของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ผลตอบแทนที่ ผั น แปรอาจจะเป็ น
ผลตอบแทนเชิ งบวกเพี ยงอย่ างเดี ยว ผลตอบแทนเชิ งลบ หรื อทั้ งผลตอบแทนเชิ งบวกและ
ผลตอบแทนเชิ งลบ (ดู ย่ อหน้ าที่ 15) ผู้ ลงทุ นประเมิ นว่ าผลตอบแทนจากผู้ ได้ รั บการลงทุ นผั นแปร
หรื อ ไม่ แ ละผั น แปรอย่ า งใด โดยดู จ ากเนื้ อหาไม่ ว่า รู ป แบบทางกฎหมายของผลตอบแทน
จะเป็ นเช่นใด เช่น ผู้ลงทุนในหุ้ นกู้ ท่มี ีการจ่ายดอกเบี้ ยคงที่ ดอกเบี้ยคงที่ถือเป็ นผลตอบแทน
ที่ผันแปรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ เนื่ องจากว่ าดอกเบี้ ยมี ความเสี่ยงจาก
การไม่ ไ ด้ รั บ ชํา ระ และทํา ให้ ผู้ ล งทุ น มี ฐ านะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของผู้ อ อกหุ้ นกู้
จํานวนที่ผันแปร (คือ ผลตอบแทนมีความผันแปรอย่างไร) ขึ้นอยู่กบั ความเสี่ยงด้ านเครดิตของ
หุ้ น กู้ ในทํานองคล้ ายคลึ งกัน กับ ค่ า ธรรมเนี ยมคงที่สาํ หรั บ การจั ด การสิน ทรั พ ย์ของผู้ ได้ รั บ
การลงทุ น คื อ ผลตอบแทนที่ ผั น แปร เนื่ อ งจากผู้ ลงทุ น มี ฐ านะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ย งจาก
ผลการดําเนิน งานของผู้ได้ รับการลงทุน จํานวนที่ผัน แปรขึ้น อยู่กับ ความสามารถของผู้ ได้ รับ
การลงทุนในการสร้ างรายได้ ให้ พอเพียงเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียม
ตัวอย่างของผลตอบแทน รวมถึง
ข57.1 เงินปันผล หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นจากผู้ได้ รับการลงทุน (เช่น ดอกเบี้ยจาก
ตราสารหนี้ซ่ึงออกโดยผู้ได้ รับการลงทุน) และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนของ
ผู้ลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุน
ข57.2 ค่าตอบแทนในการจัดการสินทรัพย์ หรือหนี้สินของผู้ได้ รับการลงทุน ค่าธรรมเนียม
และฐานะเปิ ดต่อผลขาดทุนจากการให้ การสนับสนุ นด้ านเครดิตหรือความช่วยเหลือ
สภาพคล่อง ส่วนได้ เสียคงเหลือในสินทรัพย์และหนี้สิน ของผู้ได้ รับการลงทุน ในกรณี
เลิกกิจการ ผลประโยชน์ทางภาษี และการเข้ าถึงสภาพคล่องในอนาคตซึ่งผู้ลงทุนได้ รับ
จากความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน
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ข57.3 ผลตอบแทนนอกเหนือจากที่ให้ ผ้ ูถือส่วนได้ เสียรายอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนอาจจะได้
ใช้ สินทรัพย์ร่วมกับ ผู้ได้ รับการลงทุน เช่น การรวมการดําเนินงานเพื่อได้ รับประโยชน์
จากขนาด การลดต้ นทุน การจัดหาผลิตภัณฑ์หายาก การเข้ าถึงความรู้ ท่มี ีกรรมสิทธิ์
หรื อ จํากัดการดําเนิ น งานหรื อสินทรั พย์ ทั้งนี้ เพื่ อเพิ่ มมูลค่าให้ กับ สิน ทรั พย์ อ่ืน ของ
ผู้ลงทุน
ความเชื่อมโยงระหว่างอานาจและผลตอบแทน
อานาจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข58

ข59

ข60

ข61

เมื่ อ ผู้ ล งทุ น ซึ่ งมี สิท ธิในการตั ด สิน ใจ (ผู้ ตั ดสิน ใจ) ประเมิ น ว่ า ตนควบคุ ม ผู้ ได้ รับ การลงทุ น
หรือไม่ ต้ องกําหนดว่าผู้ลงทุนนั้นเป็ นตัวการหรือตัวแทน ผู้ลงทุนต้ องกําหนดว่าอีกกิจการหนึ่ง
ซึ่งมีสิทธิในการตัดสินใจนั้นทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนผู้ลงทุนหรือไม่ อนึ่ง ตัวแทนคือผู้ท่มี ีหน้ าที่หลัก
ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อผลประโยชน์ ข องอี ก ฝ่ าย (ตั ว การ) ดั ง นั้ นตั ว แทนไม่ ไ ด้ ควบคุ ม
ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น เมื่ อ มี ก ารใช้ อํา นาจในการตั ด สิ น ใจ (ดู ย่ อ หน้ าที่ 17 และ 18) ดั ง นั้ น
ในบางครั้ งอํานาจของตัวการอาจจะถือโดยหรื อใช้ สิทธิผ่านตัวแทนเพื่ อประโยชน์ ของตัวการ
อย่ า งไรก็ดี ผู้ ตั ด สิ น ใจไม่ ใ ช่ ตั ว แทนเพี ย งเพราะเหตุ ผ ลว่ า อี ก ฝ่ ายได้ รั บ ผลประโยชน์ จ าก
การตัดสินใจนั้น
ผู้ลงทุนอาจจะมอบหมายอํานาจในการตัดสินใจให้ กับตัวแทนในบางเรื่องที่ระบุหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องทั้งหมด ในการประเมินว่ามีการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้ องถือว่าสิทธิ
ในการตัดสินใจที่มอบหมายให้ ตัวแทนเปรียบเสมือนมาจากผู้ลงทุนโดยตรง ในสถานการณ์ท่มี ี
ตัวการมากกว่าสองคน ตัวการแต่ละคนต้ องประเมินว่าตนมีอาํ นาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่
โดยพิ จารณาตามข้ อกําหนดในย่อหน้ า ที่ ข5 ถึง ข54 อนึ่งย่อหน้ าที่ ข60 ถึง ข72 ให้ แนวทาง
ในการกําหนดว่าผู้ตัดสินใจนั้นเป็ นตัวแทนหรือเป็ นตัวการ
ผู้ตัดสินใจต้ องพิจารณาความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างตนและผู้ได้ รับการลงทุน และกิจการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน ในการกําหนดว่ าตนเป็ นตัวแทนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
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 ดของผู้ตัดสินใจต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้ เสียอื่นๆ ที่ถือใน
ผู้ได้ รับการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข71 และ ข72)
ในการนํามาใช้ ให้ นาํ้ หนักที่แตกต่างกันในแต่ละปัจจัยข้ างต้ นขึ้นอยู่กับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์
เฉพาะ
ในการกําหนดว่ าผู้ ตัดสิน ใจเป็ นตัวแทนหรื อไม่ ต้ องมีการประเมิน ปั จจั ยทั้งหมดตามที่กล่ าว
ในย่ อ หน้ าที่ ข60 ยกเว้ น ในกรณี ท่ีฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายเดียวถื อสิทธิท่ีมีความสําคัญ ในการถอดถอน
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ผู้ ตั ด สิ น ใจ (สิ ท ธิในการถอดถอน) และสามารถถอดถอนผู้ ตั ด สิน ใจได้ อ ย่ า งไม่ มี เงื่ อ นไข
(ดูย่อหน้ าที่ ข65)
ขอบเขตของอานาจในการตัดสินใจ
ข62

ข63

ขอบเขตของอํานาจในการตัดสินใจประเมินโดยพิจารณาจาก
ข62.1 กิจกรรมที่อนุญาตให้ ทาํ ได้ ตามสัญญาในการตัดสินใจและตามที่กฎหมายระบุไว้ และ
ข62.2 ผู้ตัดสินใจสามารถใช้ ดุลยพินิจเมื่อต้ องตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านั้น
ผู้ ตัดสิน ใจต้ อ งพิ จารณาวัตถุ ป ระสงค์แ ละการออกแบบของผู้ ได้ รับ การลงทุ น ความเสี่ยงที่มี
การออกแบบเพื่ อให้ ผ้ ูได้ รับการลงทุน มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีการออกแบบให้
ส่ ง ผ่ า นไปยั ง กิ จ การที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง และระดั บ ของความเกี่ ย วข้ อ งกั น ของผู้ ตั ด สิ น ใจ
ในการออกแบบผู้ได้ รับการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้ าผู้ตัดสินใจมีความเกี่ยวข้ องอย่างมีนัยสําคัญใน
การออกแบบผู้ ได้ รั บ การลงทุ น (รวมถึ งการกํา หนดขอบเขตของอํา นาจในการตั ด สิ น ใจ)
ความเกี่ยวข้ องดังกล่าวอาจบ่งชี้ว่าผู้ตัดสินใจมีโอกาสและแรงจู งใจให้ ได้ มาซึ่งสิทธิท่สี ่งผลทําให้ มี
ความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
สิทธิทีก่ ิจการอื่นถือครอง

ข64

ข65

ข66

สิทธิท่ีมีความสําคัญ ที่กิจการอื่น ถือครองอาจมีผลกระทบต่ อ ความสามารถของผู้ ตัดสิน ใจใน
การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของผู้ได้ รับการลงทุน สิทธิในการถอดถอนที่สาํ คัญหรือสิทธิอ่นื ๆ
อาจบ่งชี้ว่าว่าผู้ตัดสินใจนั้นเป็ นตัวแทน
เมื่ อ ฝ่ ายหนึ่ ง ฝ่ ายเดี ย วถื อ สิ ท ธิ ใ นการถอดถอนที่ ส ํา คั ญ และสามารถถอดถอนผู้ ตั ด สิ น ใจ
ได้ อย่างไม่มีเงื่อนไข กรณี น้ ี เพี ยงอย่างเดียวเพี ยงพอที่สรุปได้ ว่าผู้ตัดสินใจเป็ นตัวแทน หากมี
มากกว่าหนึ่งฝ่ ายถือสิทธิดังกล่าว (และไม่มีฝ่ายใดสามารถถอดถอนผู้ตัดสินใจได้ หากไม่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากอีกฝ่ ายหนึ่ง) สิทธิเหล่านั้นเพี ยงอย่างเดียวไม่สามารถสรุปในการกําหนดว่า
ผู้ตัดสินใจกระทําการแทนและเพื่อประโยชน์ของฝ่ ายอื่น นอกจากนี้ ยิ่งต้ องใช้ จาํ นวนหลายฝ่ าย
ในการตกลงร่วมกันในการใช้ สิทธิถอดถอนผู้ตัดสินใจและขนาดของส่วนได้ เสียทางเศรษฐกิจอื่น
ของผู้ ตั ด สิน ใจและความผั น แปรที่ เกี่ ย วข้ อ งสํา หรั บ ส่วนได้ เสีย นั้ น (เช่ น ค่ า ตอบแทน และ
ส่วนได้ เสียอื่นๆ) ยิ่งมีมาก นํา้ หนักที่ให้ กบั ปัจจัยนี้ย่งิ ต้ องน้ อยลง
สิทธิท่ีมีค วามสําคั ญ ที่กิจ การอื่น ถื อครองซึ่ งจํา กัด การใช้ ดุลยพิ นิ จของผู้ ตั ดสิน ใจ ต้ องนํามา
พิ จ ารณาในลั ก ษณะคล้ ายคลึ ง กัน กับ สิท ธิในการถอดถอนในการประเมิ น ว่ าผู้ ตั ด สิน ใจเป็ น
ตัวแทนหรื อไม่ เช่ น ผู้ตัดสินใจต้ องได้ รับความเห็นชอบจากกิจการอื่นที่มีจํานวนน้ อยรายใน
การดําเนิ น การ โดยทั่วไปแล้ วผู้ ตั ด สิน ใจดั งกล่ า วนั้ น คื อ ตั วแทน (ดู ย่ อ หน้ า ที่ ข22 ถึ ง ข25
สําหรับแนวทางเพิ่มเติมเรื่องสิทธิและการพิจารณาว่าสิทธิน้ันมีความสําคัญหรือไม่)
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ข67

การพิ จ ารณาสิ ท ธิท่ี กิ จ การอื่น ถื อ ครองต้ อ งรวมการประเมิ น ถึ ง สิ ท ธิ อ่ ื น ใดที่ ค ณะกรรมการ
(หรือหน่ วยกํากับดูแลกิจการอื่น) ของผู้ได้ รับการลงทุน สามารถใช้ สิทธิ และผลกระทบที่มีต่อ
อํานาจในการตัดสินใจ (ดูย่อหน้ าที่ ข23.2)
ค่าตอบแทน

ข68

ข69

ข70

ยิ่งขนาดของค่าตอบแทนและความผันแปรที่เกี่ยวข้ องของผู้ตัดสินใจมีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทนที่คาดไว้ จากกิจกรรมของผู้ได้ รับการลงทุน ยิ่งมีความเป็ นไปได้ ว่าผู้ตัดสินใจนั้นคือ
ตัวการ
ในการกําหนดว่ า ผู้ ตั ด สิน ใจนั้ น คื อ ตั วการหรื อ ตั วแทน ผู้ ตั ด สิน ใจต้ อ งพิ จ ารณาว่ ามี เงื่อ นไข
ดังต่อไปนี้หรือไม่
ข69.1 ค่าตอบแทนของผู้ตัดสินใจเทียบกันได้ กบั งานที่ทาํ
ข69.2 สัญ ญาค่ า ตอบแทนรวมเงื่อ นไข สถานการณ์ หรื อ จํา นวนเงิน ซึ่ งโดยปกติ มี อยู่ ใน
ข้ อ ตกลงบริ ก ารที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น และระดั บ ของความชํา นาญซึ่ งมี ก ารต่ อ รองกัน ได้
อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู้ท่ไี ม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
ผู้ตัดสินใจไม่ สามารถเป็ นตัวแทนยกเว้ นตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ ข69.1 และ ข69.2
อย่างไรก็ตาม หากเข้ าสถานการณ์เหล่านั้นเพียงอย่างเดียวไม่เพี ยงพอที่จะสรุปได้ ว่าผู้ตัดสินใจ
เป็ นตัวแทน
ฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้เสียอื่นๆ

ข71

ข72

ผู้ตัดสินใจที่ถือส่วนได้ เสียในผู้ได้ รับการลงทุน (เช่น เงินลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุน หรือการให้
การประกันผลการดําเนินการของผู้ได้ รับการลงทุน) ต้ องพิจารณาฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของ
ผลตอบแทนจากส่วนได้ เสียอื่นๆ ในการประเมินว่ าเป็ นตัวแทนหรื อไม่ การมี ส่วนได้ เสียอื่นๆ
ในผู้ได้ รับการลงทุนบ่งชี้ว่าผู้ตัดสินใจอาจจะเป็ นตัวการ
ในการประเมิ น ฐานะเปิ ดต่ อ ความผั น แปรของผลตอบแทนจากส่ ว นได้ เสี ย อื่ น ของผู้ ได้ รั บ
การลงทุน ผู้ตัดสินใจต้ องพิจารณาดังต่อไปนี้
ข72.1 ยิ่งขนาดของส่วนได้ เสียทางเศรษฐกิจ และผลตอบแทนที่ผันแปรที่เกี่ยวข้ องยิ่งมาก
เท่ า ไร เมื่ อ พิ จ ารณาจากผลตอบแทนและส่ ว นได้ เสี ย อื่ น รวมกั น ยิ่ ง เป็ นไปได้ ว่ า
ผู้ตัดสินใจนั้นคือตัวการ
ข72.2 ผู้ ตัด สิน ใจมีฐานะเปิ ดต่ อ ความผัน แปรของผลตอบแทนแตกต่ างจากผู้ ลงทุ น อื่น ๆ
หรือไม่ และหากใช่ส่งิ นี้อาจมีอทิ ธิพลต่อการกระทําของตนหรือไม่ เช่น อาจเป็ นกรณีท่ี
ผู้ตัดสินใจถือส่วนได้ เสียลําดับรองในผู้ได้ รับการลงทุน หรือจัดให้ มีการเพิ่มคุณภาพ
ด้ 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 รับจากกิจกรรมของผู้ ได้ รับการลงทุน แต่ต้องไม่ละเลยฐานะเปิ ดสูงสุดต่อความผันแปรของ
ผลตอบแทนของผู้ตัดสินใจจากผู้ได้ รับการลงทุนผ่านการถือครองส่วนอื่นๆ ของผู้ตัดสินใจด้ วย
ตัวอย่างการนามาใช้
ตัวอย่างที่ 13
ผู้ ตั ด สิน ใจ (ผู้ จั ด การกองทุ น ) จั ด ตั้ ง ทํา การตลาด และจั ด การกองทุ น ที่ ซ้ ื อขายในตลาด
หลักทรัพย์ตามที่ระบุเกี่ยวกับการลงทุนตามกฎหมายและข้ อบังคับท้ องถิ่น กองทุนนี้ขายให้ แก่
ผู้ลงทุนเป็ นการลงทุนในกลุ่มการลงทุนที่หลากหลายในตราสารทุนของกิจการที่ซ้ ือขายในตลาด
หลักทรัพย์ ภายใต้ ขอบเขตที่ระบุไว้ (defined parameters) ผู้จัดการกองทุนมีการใช้ ดุลยพินิจ
ในการพิ จารณาเลือกว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ใด ผู้จัดการกองทุนลงทุนร้ อยละ 10 ในกองทุน
และได้ รับค่าธรรมเนียมเท่ากับร้ อยละ 1 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนตามอัตราตลาด
ค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับการบริการที่ให้ ผู้จัดการกองทุนไม่มีข้อผูกพันต่อผลขาดทุนที่เกินกว่า
เงิ น ลงทุ น ร้ อยละ 10 กองทุ น ไม่ จํา เป็ นต้ องมี แ ละไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอิ ส ระ
ผู้ลงทุ นไม่ มีสิทธิท่ีมีความสําคัญที่มีผลกระทบต่ ออํานาจในการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุ น
แต่สามารถไถ่ถอนส่วนได้ เสียภายใต้ ข้อจํากัดที่กองทุนกําหนดไว้ ได้
แม้ ก ารดํ า เนิ น การจะเป็ นไปตามขอบเขตการลงทุ น ที่ ก ํา หนดในตราสารการลงทุ น และ
ข้ อกําหนดอื่นๆ ผู้จัดการกองทุนมีสิทธิในการตัดสินใจที่ทาํ ให้ มีความสามารถปั จจุ บันในการสั่งการ
กิจ กรรมที่เกี่ยวข้ อ งของกองทุ น ได้ ผู้ ลงทุ น ไม่ ได้ ถื อ สิทธิท่ีมีความสําคั ญ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อ
อํานาจในการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนได้ รับค่าธรรมเนียมตามอัตราตลาด
และเที ย บเท่ า กั บ การบริ ก ารที่ ให้ และได้ ล งทุ น ตามสั ด ส่ ว นของกองทุ น ค่ า ตอบแทนและ
เงินลงทุนทําให้ ผ้ ูจัดการกองทุนมีฐานะเปิ ดต่อความผั นแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของ
กองทุน โดยมิได้ เป็ นฐานะเปิ ดที่มีนัยสําคัญที่จะบ่งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนนั้นคือตัวการ
ในตั ว อย่ า งดั ง กล่ า ว พิ จ ารณาจากการที่ ผ้ ู จั ด การกองทุ น มี ฐ านะเปิ ดต่ อ ความผั น แปรของ
ผลตอบแทนจากกองทุนร่ วมกับอํานาจในการตัดสินใจภายในขอบเขตที่จาํ กัดบ่ งชี้ว่าผู้จัดการ
กองทุนนั้นคือตัวแทน ดังนั้น จึงสรุปว่าผู้จัดการกองทุนไม่ได้ ควบคุมกองทุน
ตัวอย่างที่ 14
ผู้ตัดสินใจจัดตั้ง ทําการตลาด และจัดการกองทุนที่ให้ โอกาสการลงทุนแก่ผ้ ูลงทุนจํานวนหนึ่ง
ผู้ตัดสินใจ (ผู้จัดการกองทุน) ต้ องตัดสินใจเพื่ อให้ ได้ ประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้ลงทุนทั้งหมด
และปฏิบั ติตามสัญ ญาการกํากับดูแลกองทุน อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการกองทุ นมีความสามารถใช้
ดุลยพิ นิจในการตัดสินใจได้ อย่างกว้ างขวาง ผู้จัดการกองทุ นได้ รับ ค่าธรรมเนียมการบริ การ
เท่ากับอัตราตลาดร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์ภายใต้ การจัดการ และร้ อยละ 20 ของกําไรทั้งหมด
หากสามารถทําผลกําไรตามที่กาํ หนดไว้ ค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับการบริการที่ให้
แม้ ว่าผู้จัดการกองทุนจะต้ องตัดสินใจเพื่อให้ ได้ ประโยชน์สงู สุดของผู้ลงทุนทั้งหมด แต่ผ้ ูจัดการ
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กองทุนมีอาํ นาจในการตัดสินใจอย่างกว้ างขวาง (extensive) ในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ของกองทุน ผู้จัดการกองทุนได้ รับค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมตามผลงานซึ่งเทียบเท่า
กับการบริการที่ให้ นอกจากนี้ ค่าตอบแทนทําให้ ส่วนได้ เสียของผู้จัดการกองทุนมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกับผู้ลงทุนคนอื่นๆ ในการเพิ่มมูลค่าของกองทุน โดยมิได้ สร้ างฐานะเปิ ดต่อความผันแปร
ของผลตอบแทนจากกิจกรรมของกองทุนที่มีนัยสําคัญซึ่งจะบ่ งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนเป็ นตัวการ
หากพิจารณาค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว
รูปแบบข้ อเท็จจริงข้ างต้ นและการวิเคราะห์ได้ นาํ มาใช้ กับตัวอย่าง 14ก ถึง 14ค ตามที่อธิบาย
ข้ างล่างนี้ แต่ละตัวอย่างจะนํามาพิจารณาโดยแยกจากกัน
ตัวอย่างที่ 14ก
ผู้จัดการกองทุนมีเงินลงทุนร้ อยละ 2 ในกองทุนที่ทาํ ให้ ส่วนได้ เสียของตนมีจุดมุ่งหมายเดียวกับ
ผู้ ล งทุ น คนอื่น ผู้ จั ด การกองทุ น ไม่ มี ภ าระผู ก พั น ในผลขาดทุ น ที่ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 2 ซึ่ งเป็ น
เงิน ลงทุ น ในกองทุ น ผู้ ลงทุ น สามารถถอดถอนผู้ จั ด การกองทุ น โดยการออกเสีย งข้ างมาก
แต่สามารถทําได้ ในกรณีท่ผี ิดสัญญาเท่านั้น
เงินลงทุนร้ อยละ 2 ของผู้จัดการกองทุนทําให้ ฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจาก
กิจกรรมของกองทุนเพิ่มขึ้น โดยมิได้ สร้ างฐานะเปิ ดที่มีนัยสําคัญที่จะบ่งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนคือ
ตัวการ สิทธิท่ผี ้ ูลงทุนอื่นจะถอดถอนผู้จัดการกองทุนถือเป็ นสิทธิเพื่ อการคุ้มครอง เนื่องจากจะ
สามารถใช้ สิทธิได้ ก ต็ ่ อ เมื่อ มี ก ารผิดสัญ ญาเท่านั้ น ในตัวอย่างนี้ ถึงแม้ ผ้ ู จัดการกองทุ น จะมี
อํานาจในการตั ดสินใจอย่างกว้ างขวางและมีฐานะเปิ ดต่ อความผันแปรของผลตอบแทนจาก
ส่วนได้ เสียการลงทุ น และค่ าตอบแทน แต่ ฐานะเปิ ดต่ อ ของผู้ จัดการกองทุ น บ่ งชี้ ว่ าผู้ จั ดการ
กองทุนเป็ นตัวแทน ดังนั้นจึงสรุปได้ ว่าผู้จัดการกองทุนมิได้ ควบคุมกองทุน
ตัวอย่างที่ 14ข
ผู้จัดการกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนอย่างเป็ นสาระสําคัญมากในกองทุน แต่ไม่ได้ มีข้อผูกพันต่อ
ผลขาดทุ น ในส่วนที่เกิน กว่ าเงิน ลงทุ น ผู้ ลงทุ น สามารถถอดถอนผู้ จัดการกองทุ น ได้ โดยการ
ออกเสียงข้ างมาก แต่สามารถทําได้ ในกรณีท่ผี ิดสัญญาเท่านั้น
ในตัวอย่ างนี้ สิทธิของผู้ลงทุน อื่น จะถอดถอนผู้ จัดการกองทุน ถือเป็ นสิทธิเพื่ อการคุ้มครอง
เนื่องจากจะสามารถกระทําได้ กต็ ่อเมื่อมีการผิดสัญญาเท่านั้น แม้ ว่าผู้จัดการกองทุนจะได้ รับ
ค่ าธรรมเนี ยมคงที่แ ละค่ าธรรมเนี ยมตามผลงานซึ่ งเทียบเท่ากับ การบริ การที่ให้ เงิน ลงทุ น ที่
ผู้จัดการกองทุนลงทุนรวมกับค่าตอบแทนอาจทําให้ ฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทน
จากกิจกรรมของกองทุ นซึ่ งมีความมีนัยสําคัญ มากพอที่จะบ่ งชี้ว่า ผู้จัดการกองทุนคือตัวการ
ยิ่งส่วนได้ เสียทางเศรษฐกิจ (พิจารณาค่าตอบแทนและส่วนได้ เสียอื่นรวมกัน) และความผันแปร
ที่เกี่ยวข้ องยิ่งมากเท่าไร ยิ่งชี้ เน้ นว่ าผู้ จั ดการกองทุ นจะให้ ความสําคัญกับส่วนได้ เสียทางเศรษฐกิจ
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นี้ในการวิเคราะห์ และยิ่งเป็ นไปได้ ว่าผู้จัดการกองทุนนั้นคือตัวการ
ตัวอย่างเช่ น หลังการพิ จารณาค่าตอบแทนและปั จจัยอื่น ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิ จารณาว่ า
เงินลงทุนร้ อยละ 20 เพียงพอที่จะสรุปได้ ว่ามีการควบคุมกองทุน อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์
ที่แตกต่าง (กล่าวคือ เมื่อค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นแตกต่างออกไป) การควบคุมอาจเกิดขึ้นได้
เมื่อระดับการลงทุนนั้นแตกต่างไป
ตัวอย่างที่ 14ค
ผู้จัดการกองทุนมีเงินลงทุนร้ อยละ 20 ในกองทุน แต่ไม่มีภาระผูกพั นในผลขาดทุนที่มากกว่ า
ร้ อยละ 20 ของเงินลงทุน กองทุนมีคณะกรรมการ ซึ่งทุกคนเป็ นกรรมการอิสระและแต่งตั้งโดย
ผู้ลงทุ นอื่น คณะกรรมการเลือกผู้จัดการกองทุน ในแต่ละปี โดยถ้ าหากคณะกรรมการไม่ต่อ
สัญญาผู้จัดการกองทุน งานบริการของผู้จัดการกองทุนสามารถดําเนินการได้ โดยผู้จัดการคนอื่น
ในธุรกิจลักษณะเดียวกัน
แม้ ผ้ ูจัดการกองทุนจะได้ รับค่าตอบแทนจํานวนเงินคงที่ตามผลงานซึ่งเทียบเท่ากับการบริการที่ให้
แต่เงินลงทุนร้ อยละ 20 ของผู้จัดการกองทุนรวมกับค่าตอบแทนทําให้ มีฐานะเปิ ดต่อความผันแปร
ของผลตอบแทนจากกิจกรรมของกองทุนซึ่งมีความมีนัยสําคัญที่บ่งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนนั้นคือ
ตัวการ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสทิ ธิท่มี ีความสําคัญในการถอดถอนผู้จัดการกองทุน คณะกรรมการ
กองทุนเป็ นกลไกให้ แน่ใจว่าผู้ลงทุนสามารถถอดถอนผู้จัดการกองทุนได้ หากตัดสินใจเช่นนั้น
ในตั วอย่างนี้ ผู้ จัดการกองทุ นเน้ นเรื่ องสิทธิท่ีมีความสําคั ญ ในการถอดถอนในการวิเคราะห์
ดังนั้น ถึงแม้ ว่าผู้จัดการกองทุนจะมีอาํ นาจในการตัดสินใจอย่างกว้ างขวางและมีฐานะเปิ ดต่อ
ความผั น แปรของผลตอบแทนของกองทุ น จากค่ า ตอบแทนและเงิ น ลงทุ น แต่ สิ ท ธิ ท่ี มี
ความสําคัญที่ถือโดยผู้ลงทุนอื่นบ่งชี้ว่าผู้จัดการกองทุนนั้นเป็ นตัวแทน ดังนั้น ผู้จัดการกองทุน
จึงมิได้ ควบคุมกองทุน
ตัวอย่างที่ 15
ผู้ได้ รับการลงทุนถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อซื้อกลุ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงมีอตั ราคงที่และมีสินทรัพย์
เป็ นหลักประกัน (fixed rate asset - backed securities) โดยได้ รับเงินทุนจากตราสารหนี้อัตรา
คงที่และตราสารทุน ตราสารทุนมีการออกแบบเพื่อคุ้มครองผู้ถือตราสารหนี้จากผลขาดทุนแรก
และรับผลตอบแทนคงเหลือของผู้ได้ รับการลงทุน รายการนี้ขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนในตราสารหนี้
เป็ นการลงทุนในกลุ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี ีสินทรัพย์เป็ นหลักประกัน โดยมีฐานะเปิ ดต่อ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์ท่มี ีสินทรัพย์เป็ นหลักประกันซึ่งอาจผิดนัดชําระหนี้
และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารกลุ่มการลงทุน ในการจัดตั้งตราสารทุน
คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ซี ้ ือ ผู้ตัดสินใจ (ผู้จัดการสินทรัพย์) จัดการกลุ่มการลงทุน
ในสินทรั พย์โดยตัดสินใจลงทุนภายใต้ ขอบเขตที่กาํ หนดไว้ ในหนั งสือชี้ ชวนของผู้ได้ รับการลงทุ น
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ผู้จัดการสินทรั พย์ได้ รับค่าธรรมเนียมคงที่ตามอัตราตลาด (คือ ร้ อยละ 1 ของสินทรัพย์ท่จี ัดการ)
และค่ าธรรมเนี ยมตามผลงาน (คื อ ร้ อยละ 10 ของกําไร) หากกําไรของผู้ ได้ รั บการลงทุ นเกิน
เป้ าหมายที่ระบุ ไว้ ค่ าธรรมเนี ยมเทียบเท่ากับการบริ การที่ให้ ผู้ จัดการสินทรั พย์ถือตราสารทุ น
ร้ อยละ 35 ในผู้ได้ รับการลงทุน ร้ อยละ 65 ที่เหลือของตราสารทุนและตราสารหนี้ ท้งั หมดถือโดย
ผู้ ลงทุ นซึ่ งเป็ นบุ คคลที่ สามซึ่ งไม่ มี ความเกี่ ยวข้ องกั นจํานวนมากซึ่ งกระจั ดกระจาย ผู้ จั ดการ
สินทรัพย์สามารถถูกถอดถอนโดยไม่ต้องมีสาเหตุจากการออกเสียงข้ างมากของผู้ลงทุนอื่น
ผู้จัดการสินทรัพย์ได้ รับค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมตามผลงานซึ่งเทียบเท่ากับการบริการ
ที่ให้ ค่ าตอบแทนทําให้ ส่ วนได้ เสียของผู้ จั ดการสินทรั พย์มี จุ ดมุ่ งหมายเดี ยวกับผู้ ลงทุ นอื่นใน
การเพิ่มมูลค่ากองทุน ผู้จัดการสินทรัพย์มีฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรม
ของกองทุนเนื่องจากผู้จัดการสินทรัพย์ถือตราสารทุนร้ อยละ 35 และจากค่าตอบแทน
แม้ ว่าจะดําเนินการตามขอบเขตที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือชี้ชวนของผู้ได้ รับการลงทุน แต่ผ้ ูจัดการ
สินทรัพย์มีความสามารถในปั จจุ บันในการตัดสินใจลงทุนซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ต่อ
ผลตอบแทนของผู้ได้ รับการลงทุน สิทธิในการถอดถอนของผู้ลงทุนอื่นได้ รับนํ้าหนักน้ อยใน
การวิเคราะห์ กรณี น้ ี เนื่ องจากสิทธิดังกล่ าวถือโดยผู้ลงทุ นซึ่งมีจํานวนมากซึ่งกระจัดกระจาย
ในตัวอย่างนี้ ผู้จัดการสินทรัพย์เน้ นฐานะเปิ ดต่อความผันแปรของผลตอบแทนของกองทุนจาก
ส่วนได้ เสียในตราสารทุนที่ตนมีซ่ึ งถือเป็ นรองตราสารหนี้ การถือตราสารทุน ร้ อยละ 35 ของ
ตราสารทุนทําให้ ฐานะเปิ ดต่อผลขาดทุนและสิทธิในผลตอบแทนจากผู้ได้ รับการลงทุนซึ่งทําให้
มีนั ยสําคัญ ในการบ่ งชี้ได้ ว่าผู้ จัดการสิน ทรั พย์น้ั นคือตัวการ ดังนั้ น ในที่น้ ี สามารถสรุ ป ได้ ว่า
ผู้จัดการสินทรัพย์ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
ตัวอย่างที่ 16
ผู้ตัดสินใจ (ผู้สนับสนุ น ) สนับสนุ นบริษัทขายหลักทรั พย์ (a multi-seller conduit) โดยออก
ตราสารหนี้ ระยะสั้น ให้ กับผู้ ลงทุ นที่เป็ นบุ คคลที่สามซึ่ งไม่ มีความเกี่ยวข้ องกัน รายการนี้ ขาย
ให้ แก่ผ้ ู ลงทุ น เป็ นการลงทุ น ในกลุ่ มการลงทุ น ของสิน ทรั พ ย์ระยะกลางที่มีความน่ าเชื่ อ ถือสูง
และมีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ยงด้ านเครดิตตํ่าเกี่ยวกับการผิดนัดชําระของผู้ออกสินทรัพย์ในกลุ่ม
การลงทุน ผู้โอนหลายรายขายกลุ่มการลงทุนในสินทรั พย์ระยะกลางที่มีคุณภาพดีให้ กับบริ ษัท
ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผู้ โอนแต่ ละรายให้ บ ริ ก ารกลุ่ ม การลงทุ น ที่ขายให้ กับ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
จัดการกับ ลู กหนี้ ท่ีผิดนั ดชําระหนี้ โดยได้ รับค่ าบริ การตามราคาตลาด ผู้โอนให้ การคุ้มครอง
สํา หรั บ ผลขาดทุ น แรกที่มี ต่ อ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ของกลุ่ ม การลงทุ น ในสิน ทรั พ ย์ โดยใช้
หลักประกันเป็ นสินทรัพย์ท่โี อนให้ กบั บริษัทขายหลักทรัพย์ ผู้สนับสนุนกําหนดเงื่อนไขให้ บริษัท
ขายหลักทรัพย์และเป็ นผู้จัดการดําเนินการเพื่อแลกกับค่าบริการตามราคาตลาด ค่าธรรมเนียม
เทียบเท่ากับการบริ การที่ให้ ผู้สนับสนุ นอนุ มัติผ้ ูขายให้ สามารถขายแก่บริษัทขายหลักทรัพย์
อนุ มัติการซื้อสินทรัพ ย์โดยบริษัทขายหลักทรัพย์ และตัดสินใจเกี่ยวกับการจั ดหาเงินทุ นของ
บริษัทขายหลักทรัพย์ โดยผู้สนับสนุนต้ องดําเนินงานเพื่อให้ ได้ ประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนทั้งหมด
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ตัวอย่างการนามาใช้
ผู้สนับสนุนได้ รับผลตอบแทนคงเหลือจากบริษัทขายหลักทรัพย์และจัดการเพิ่มคุณภาพด้ านเครดิต
และจัดหาสภาพคล่องให้ กับบริษัทขายหลักทรัพย์ การเพิ่มคุณภาพด้ านเครดิตโดยผู้สนับสนุ น
ทําให้ ต้องรับภาระขาดทุนถึงร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์ท้งั หมดของบริษัทขายหลักทรัพย์ภายหลัง
จากผู้โอนรับภาระขาดทุนแล้ ว สภาพคล่องที่จัดหาจะไม่นาํ มาใช้ ล่วงหน้ าสําหรับสินทรัพย์ท่ผี ิดนัด
ชําระหนี้ ผู้ลงทุนไม่มีสทิ ธิท่มี ีความสําคัญที่มีผลกระทบต่ออํานาจในการตัดสินใจของผู้สนับสนุน
แม้ ว่ า ผู้ ส นั บ สนุ น จะได้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มตามราคาตลาดซึ่ ง เที ย บเท่ า กั บ การบริ ก ารที่ ใ ห้
ผู้ ส นั บ สนุ น ยั ง มี ฐ านะเปิ ดต่ อ ความผั น แปรของผลตอบแทนจากกิ จ กรรมของบริ ษั ท ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ทั้งนี้ มาจากสิท ธิในผลตอบแทนคงเหลื อ ในบริ ษั ท ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละการเพิ่ ม
คุณภาพด้ านเครดิตและการจัดให้ มีสภาพคล่อง (กล่าวคือ บริษัทขายหลักทรัพย์ได้ รับความเสี่ยง
จากสภาพคล่องในการใช้ ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ระยะกลาง) แม้ ว่าผู้โอน
อาจมี สิ ท ธิ ในการตั ด สิ น ใจที่ มี ผ ลกระทบต่ อ มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ขายหลั ก ทรั พ ย์
แต่ผ้ ูสนับสนุนมีอาํ นาจในการตัดสินใจอย่างกว้ างขวางที่ให้ ความสามารถในปั จจุ บันในการสั่งการ
กิ จ กรรมที่ ส่ งผลกระทบอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ที่ สุ ด ต่ อ ผลตอบแทนของบริ ษั ท ขายหลั ก ทรั พ ย์
(คือ ผู้สนับสนุนกําหนดเงื่อนไขของบริษัทขายหลักทรัพย์ มีสิทธิท่จี ะตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์
(อนุ มัติก ารซื้ อและอนุ มัติผ้ ู โอนสิน ทรั พ ย์) และจัดหาทุ น ให้ กับ บริ ษั ทขายสิน ทรั พ ย์ (โดยที่
เงินลงทุนใหม่ต้องจัดให้ มีอย่างสมํ่าเสมอ))
สิทธิในผลตอบแทนคงเหลือของบริษัทขายหลักทรั พย์และการเพิ่ มคุ ณ ภาพด้ านเครดิตและ
การจัดหาสภาพคล่ องทําให้ ผ้ ูสนับสนุ นได้ รับความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของ
บริษัทขายหลักทรัพย์ซ่ึงแตกต่างออกไปจากผู้ลงทุนอื่น ดังนั้น จึงสรุปได้ ว่า ผู้สนับสนุนนั้นเป็ น
ตั วการ และผู้ ส นั บ สนุ น ควบคุ ม บริ ษั ท ขายหลั ก ทรั พ ย์ ภาระผู ก พั น ของผู้ ส นั บ สนุ น ที่ ต้ อ ง
ดําเนินการเพื่อให้ ได้ ประโยชน์สงู สุดของผู้ลงทุนทั้งหมดมิได้ ป้องกันผู้สนับสนุนจากการเป็ นตัวการ
ความสัมพันธ์กบั กิจการอื่น
ข73

ข74

ในการประเมินการควบคุม ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการอื่นและกิจการอื่น
เหล่ านั้ นกระทําการแทนผู้ ลงทุ นหรื อไม่ (คื อ กิจการอื่นเป็ นตั วแทนโดยพฤติ นั ย (de facto agent))
ในการกําหนดว่ ากิจการอื่นเป็ นตัวแทนโดยพฤตินัยหรื อไม่ ไม่ เพี ยงแต่ พิ จารณาลักษณะของ
ความสัมพันธ์แต่ต้องดูลักษณะการที่กจิ การเหล่านั้นปฏิบัติต่อกันและต่อผู้ลงทุน
ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่จาํ เป็ นต้ องมีข้อตกลงตามสัญญา กิจการนั้นเป็ นตัวแทนโดยพฤตินัยเมื่อ
ผู้ลงทุนหรื อผู้ท่สี ่ังการกิจกรรมของผู้ลงทุนมีความสามารถในการสั่งการกิจการนั้นให้ กระทําการ
แทนผู้ลงทุน ในสถานการณ์ เหล่ านี้ ผู้ลงทุ นต้ องพิ จารณาสิทธิในการตัดสิน ใจของตัวแทนโดย
พฤตินัย และฐานะเปิ ดทางอ้ อมต่อ หรือสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรของผู้ลงทุนผ่านตัวแทน
โดยพฤตินัยรวมกับสิทธิของผู้ลงทุนในการประเมินเรื่องการควบคุมในผู้ได้ รับการลงทุน
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ตัวอย่างของกิจการอื่น ซึ่งโดยลักษณะความสัมพันธ์อาจจะเป็ นตัวแทนโดยพฤตินัยของผู้ลงทุน
ข75.1 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องของผู้ลงทุน
ข75.2 กิจการที่ได้ รับส่วนได้ เสียในผู้ได้ รับการลงทุนหรือได้ รับเงินกู้ยืมจากผู้ลงทุน
ข75.3 กิจ การที่ ต กลงที่ จ ะไม่ ขาย โอน หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ภาระสํา หรั บ ส่ ว นได้ เสีย ในผู้ ได้ รั บ
การลงทุน หากไม่ได้ รับการอนุ มัติจากผู้ลงทุนก่อน (ยกเว้ นในสถานการณ์ ท่ีผ้ ูลงทุ น
หรื อ กิ จการอื่ นมี สิ ทธิ ท่ี จะให้ การอนุ มั ติ ก่ อนและสิ ทธิ น้ั นเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ ตกลง
อย่างเต็มใจของทั้งสองฝ่ ายที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน)
ข75.4 กิจการที่ไม่สามารถจัดหาทุนเพื่ อการดําเนินงานหากไม่ได้ รับการสนับสนุ นทางการเงิน
จากผู้ลงทุน
ข75.5 ผู้ได้ รับการลงทุนซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ในการกํากับดูแลหรือผู้บริหารสําคัญเป็ นบุคคล
เดียวกับผู้ลงทุน
ข75.6 กิจการที่มีความสัมพั นธ์ทางธุรกิจอย่างใกล้ ชิดกับผู้ลงทุน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ให้ การบริการทางวิชาชีพและลูกค้ ารายที่มีนัยสําคัญ
การควบคุมสินทรัพย์ทีร่ ะบุไว้

ข76
ข77

ข78

ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาว่า ส่วนหนึ่งของผู้ได้ รับการลงทุนมีการปฏิบัติเปรียบเสมือนกิจการที่แยก
ออกมาหรือไม่ และหากเป็ นเช่นนั้นพิจารณาว่าตนได้ ควบคุมกิจการที่เสมือนแยกออกมาหรือไม่
ผู้ ลงทุ น ต้ อ งถือ ว่ าส่ วนหนึ่ งของผู้ ได้ รับ การลงทุ น เปรี ยบเสมื อ นกิจ การที่แ ยกออกมา เมื่อเข้ า
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
สินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ ของผู้ได้ รับการลงทุน (และการเพิ่ มคุณภาพด้ านเครดิตที่เกี่ยวข้ อง
ถ้ ามี) เป็ นเพียงแหล่งเดียวที่สามารถนําไปชําระหนี้สินที่ระบุได้ หรือเป็ นส่วนได้ เสียอื่น
ที่ระบุไว้ ในผู้ได้ รับการลงทุน กิจการอื่นนอกเหนือจากเจ้ าหนี้ท่รี ะบุไม่มีสิทธิหรือภาระ
ผู ก พั น ที่เกี่ยวข้ อ งกับ สิน ทรั พ ย์ ท่ีระบุ ไว้ น้ั น หรื อสิทธิในกระแสเงิน สดคงเหลื อ จาก
สิ น ทรั พ ย์ น้ั น ในทางเนื้ อหาผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ร ะบุ ไว้ จ ะไม่ มี ส่ ว นใดที่
ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น สามารถนํา มาใช้ ได้ และไม่ มี ห นี้ สิ น ใดของกิ จ การที่ เสมื อ นแยก
ออกมาจะมี ก ารจ่ า ยชําระจากสิ น ทรั พ ย์ ของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ที่ค งเหลื อ อยู่ ดั งนั้ น
ในทางเนื้อหา สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้ าของทั้งหมดของผู้ ได้ รับการลงทุ นที่
เสมือนหนึ่งแยกออกมานั้นถูกสกัดแยกออกมาจากผู้ได้ รับการลงทุน ส่วนของกิจการที่
เสมือนแยกออกมานั้นเรียกว่า Silo
เมื่อครบตามเงื่อนไขในย่อหน้ าที่ ข77 ผู้ลงทุนต้ องระบุกิจกรรมที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ผลตอบแทนของกิจการที่เสมือนแยกออกมา และกิจกรรมนั้นมีการสั่งการอย่างไรเพื่อประเมินว่า
ตนมีอาํ นาจเหนือส่วนนั้นของผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ เมื่อประเมินการควบคุมกิจการที่เสมือน
แยกออกมา ผู้ลงทุนต้ องพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีฐานะเปิ ดต่อหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจาก

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 65/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

40

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10

ข79

การเข้ าไปเกี่ ยวข้ อ งในกิ จการที่เสมื อนแยกออกมาหรื อ ไม่ และการมี ความสามารถในการใช้
อํานาจเหนือส่วนนั้นของผู้ได้ รับการลงทุนเพื่อให้ ได้ จาํ นวนผลตอบแทนของผู้ลงทุนหรือไม่
หากผู้ลงทุนควบคุมกิจการที่เสมือนแยกออกมา ผู้ลงทุนต้ องนําส่วนหนึ่งของกิจการนั้นไปจัดทํา
งบการเงินรวม ในกรณีน้ ี กิจการอื่นจะไม่รวมส่วนนั้นของผู้ได้ รับการลงทุนเมื่อมีการประเมิน
การควบคุมและไม่นาํ มาจัดทํางบการเงินรวม
การประเมินอย่างต่อเนือ่ ง

ข80

ข81

ข82

ข83

ข84

ข85

ผู้ลงทุนต้ องทบทวนว่าตนมีการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนหรือไม่ หากข้ อเท็จจริงหรือสถานการณ์
บ่ งชี้ ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในองค์ ป ระกอบใดองค์ ป ระกอบหนึ่ ง หรื อ มากกว่ า หนึ่ ง ในสาม
องค์ประกอบของการควบคุมตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 7
เมื่ อ มี การเปลี่ ยนแปลงในลั กษณะการใช้ อ าํ นาจเหนื อผู้ ได้ รับ การลงทุ น การเปลี่ ยนแปลงนั้ น
ต้ องนําไปสะท้ อนในการที่ผ้ ูลงทุนประเมินอํานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง
ในสิทธิการตัดสินใจสามารถหมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องไม่ได้ มีการสั่งการผ่านทางสิทธิใน
การออกเสียงอีกต่อไป แต่ผ่านข้ อตกลงอื่นแทน เช่น สัญญาที่ทาํ ให้ อีกฝ่ ายหนึ่งหรือหลายฝ่ ายมี
ความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
เหตุ ก ารณ์ ห นึ่ งสามารถทํา ให้ ผ้ ู ลงทุ น ได้ รั บ หรื อสูญ เสียอํา นาจเหนื อ ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น แม้ ว่ า
ผู้ลงทุนจะไม่ได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์น้ัน เช่น ผู้ลงทุนสามารถได้ รับอํานาจเหนือผู้ได้ รับ
การลงทุนเนื่องจากสิทธิในการตัดสินใจที่ถือโดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคนอื่นซึ่งเดิมเคยป้ องกัน
ผู้ลงทุนจากการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนนั้นได้ ส้ นิ สุดลงแล้ ว
ผู้ลงทุนพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อฐานะเปิ ดต่อหรือสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปร
จากการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับ ผู้ ได้ รับ การลงทุ น เช่ น ผู้ ลงทุ นซึ่ งมีอาํ นาจเหนื อผู้ ได้ รับ การลงทุ น
สามารถสูญเสียการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนอย่างที่เคยได้ รับ
หรือไม่ได้ มีฐานะเปิ ดต่อภาระผูกพัน เนื่องจากผู้ลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 7.2
(เช่น หากสัญญาที่จะได้ รับค่าธรรมเนียมตามผลงานถูกยกเลิก)
ผู้ลงทุนต้ องพิ จารณาว่าในการประเมินว่าตนกระทําเป็ นตัวแทนหรือตัวการมีการเปลี่ยนแปลงไป
หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงของความสัมพั นธ์โดยรวมระหว่ างผู้ลงทุนและกิจการอื่นอีกหลายฝ่ าย
สามารถหมายถึงผู้ลงทุนไม่ใช่ตัวแทนอีกต่อไป แม้ ว่าก่อนหน้ านี้จะเคยเป็ นตัวแทนก็ตาม และ
ในทํานองกลั บกั นเช่ นกัน เช่ น หากเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในสิ ทธิของผู้ ลงทุ น หรื อของกิจการอื่ น
หลายฝ่ ายผู้ลงทุนต้ องทบทวนสถานะของตนว่าเป็ นตัวการหรือตัวแทน
การประเมิน การควบคุ ม ของผู้ ลงทุ น เมื่อเริ่ ม แรก หรื อสถานะการเป็ นตัวการหรื อตัวแทนจะ
ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงเพี ย งเนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงในสภาพตลาด (เช่ น การเปลี่ ย นแปลง
ในผลตอบแทนของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ที่ เกิ ด จากสภาพตลาด) นอกจากว่ า การเปลี่ ย นแปลง
ในสภาพตลาดทําให้ องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งในสามองค์ประกอบของ
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การควบคุ ม ตามย่ อ หน้ าที่ 7 เปลี่ ยนแปลงไปหรื อ การเปลี่ ยนแปลงในความสัม พั น ธ์โดยรวม
ระหว่างตัวการและตัวแทน

การกาหนดว่ากิจการเป็ นกิจการทีด่ าเนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือไม่
ข85ก

กิจการต้ องพิจารณาถึงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท้งั หมด ในการประเมินว่ากิจการเป็ นกิจการที่
ดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุนหรือไม่ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และการออกแบบของกิจการ กิจการที่
มีองค์ประกอบทั้งสามของคํานิยามของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนตามที่ได้ กล่ าวถึงใน
ย่ อ หน้ าที่ 27 ถื อ เป็ นกิ จ การที่ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น โดยย่ อ หน้ าที่ ข85ข ถึ ง ข85ฐ
ได้ อธิบายองค์ประกอบของคํานิยามดังกล่าวในรายละเอียดเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ข85ข

ข85ค

ข85ง

คํานิ ยามของกิจ การที่ดําเนิ น ธุรกิจ ด้ านการลงทุ น กําหนดว่ าวั ตถุ ป ระสงค์ ของกิจการต้ อ งเป็ น
การลงทุนเพื่อให้ ได้ มาเฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าของทุน รายได้ จากการลงทุน
(เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย หรือ รายได้ ค่าเช่า) หรือทั้งสองกรณี เอกสารที่บ่งชี้ถึงวัตถุประสงค์ใน
การลงทุนของกิจการ มีตัวอย่างเช่น หนังสือชี้ชวนของกิจการ สิ่งพิมพ์ท่แี จกจ่ายโดยกิจการ และ
เอกสารของบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น ซึ่ งเป็ นเอกสารที่ มั ก ให้ ห ลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
ในทางธุรกิจของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน หลักฐานอื่นอาจเป็ นรูปแบบการนําเสนอ
ตัวเองของกิจ การต่ อ กิจ การอื่น (เช่ น ผู้ ท่ีมี โอกาสเป็ นผู้ ล งทุ น หรื อ ผู้ ท่ีมี โอกาสเป็ นผู้ ได้ รั บ
การลงทุ น ) ตั ว อย่ า งเช่ น กิ จ การอาจนํา เสนอว่ า ธุ ร กิ จ ของกิ จ การคื อ การลงทุ น ระยะกลาง
(Medium-term investment) เพื่ อให้ ได้ ผลตอบแทนจากการเพิ่ มมูลค่าเงินทุน ในทางตรงข้ าม
กิจการที่นําเสนอตนเองว่ าเป็ นผู้ ลงทุ นที่มีจุดมุ่ งหมายเพื่ อร่ วมพั ฒ นา ผลิต หรื อทําการตลาด
ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร่ ว มกั บ ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ส อดคล้ องกั บ
วัตถุ ประสงค์ทางธุรกิจของกิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้ านการลงทุ น ทั้งนี้ เนื่องจากกิจการจะได้ รับ
ผลตอบแทนจากกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมการผลิต หรือกิจกรรมการทําการตลาดดังกล่าว
รวมทั้งจากการลงทุนของกิจการ (ดูย่อหน้ าที่ ข85ฌ)
กิจการที่ดําเนิ น ธุรกิจด้ านการลงทุ น อาจจั ดให้ มีบ ริ การเกี่ยวเนื่ อ งกับ การลงทุ น (เช่ น บริการ
ให้ คาํ แนะนําในการลงทุน การบริหารเงินลงทุน บริการสนับสนุนและจัดการการลงทุน) ไม่ว่าจะ
เป็ นโดยทางตรงหรื อ ผ่ า นทางบริ ษั ท ย่ อ ย ให้ แ ก่ บุ ค คลที่ ส ามและผู้ ล งทุ น ของกิ จการ แม้ ว่ า
กิจกรรมเหล่านั้นจะมีความสําคัญต่อกิจการ แต่ท้งั นี้ข้ นึ อยู่กบั กิจการนั้นมีสถานะเข้ าคํานิยามของ
กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนอยู่ต่อไป
กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจเข้ าร่ วมในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนดังต่อไปนี้
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ ผ่านทางบริ ษัทย่อย ถ้ ากิจกรรมเหล่ านี้ ทําเพื่ อสร้ างผลตอบแทนจาก
การลงทุนให้ สูงที่สุด (การเพิ่ มมูลค่าเงินทุน หรือรายได้ จากการลงทุน) จากผู้ได้ รับการลงทุน
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ข85จ

ของกิจการ และกิจการเหล่านี้ไม่ได้ เป็ นกิจกรรมทางธุรกิจที่สาํ คัญที่แยกออกมา หรือเป็ นแหล่ง
รายได้ ท่สี าํ คัญที่แยกออกมาของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
ข85ง.1 จัดให้ มีบริการด้ านการบริหารและให้ คาํ แนะนําด้ านกลยุทธ์แก่ผ้ ูได้ รับการลงทุน และ
ข85ง.2 จัดให้ มีการสนับสนุ นทางการเงินแก่ผ้ ูได้ รับการลงทุน เช่น เงินกู้ ภาระผูกพันรายจ่าย
ฝ่ ายทุน หรือ การคํา้ ประกัน
หากกิจ การที่ดําเนิ น ธุรกิจด้ านการลงทุ น มี บ ริ ษัทย่ อยซึ่ งบริ ษัทย่ อ ยดั งกล่ าวมิ ได้ เป็ นกิจการที่
ดําเนิน ธุรกิจด้ านการลงทุ น และมีวัตถุ ประสงค์หลักและกิจกรรมหลักในการให้ บริ การหรือมี
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับ การลงทุ น ดังเช่ น ที่อธิบายในย่ อหน้ าที่ ข85ค ถึง ข85ง แก่กิจการที่
ดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุนหรือกิจการอื่น กิจการต้ องรวมบริษัทย่อยในการจัดทํางบการเงินรวม
ตามที่ ก ล่ า วในย่ อ หน้ าที่ 32 แต่ ห ากบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ งให้ บ ริ ก ารหรื อ มี กิจ กรรมที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การลงทุน โดยบริษัทย่อยดังกล่าวเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนด้ วย บริษัทใหญ่ท่เี ป็ น
กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องวัดมูลค่าบริษัทย่อยดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรือขาดทุนตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 31
กลยุทธ์ทางออก

ข85ฉ

ข85ช

แผนการลงทุ นของกิจการให้ หลั กฐานเกี่ยวกับวั ตถุ ประสงค์ทางธุรกิจของกิจการ ลักษณะหนึ่ ง
ทําให้ กิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้ านการลงทุ นแตกต่ างจากกิจการอื่นคือการที่กิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจ
ด้ านการลงทุ นไม่ ได้ วางแผนที่จะถื อเงินลงทุ นไปอย่ างไม่ มีก าํ หนด แต่ จะถือในรอบระยะเวลา
ที่จํากัด ทั้งนี้ เงิน ลงทุ น ในตราสารทุ น และเงิ น ลงทุ น ในสิน ทรั พ ย์ ท่ีมิ ใช่ สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น
มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะถือไว้ อย่างไม่มีกาํ หนด ดังนั้น กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องมี
กลยุทธ์ทางออกซึ่ งบั นทึกเกี่ยวกับแผนการของกิจการในการขายเงินลงทุ นในตราสารทุ น และ
เงินลงทุนในสินทรัพย์ท่มี ิใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินเกือบจะทั้งหมดเพื่อให้ ได้ กาํ ไรจากการเพิ่มมูลค่า
เงิน ทุ น กิ จการที่ ดําเนิ น ธุ รกิ จด้ านการลงทุ น ยั งต้ อ งมี ก ลยุ ท ธ์ท างออกสําหรั บ ตราสารหนี้ ที่ มี
ความเป็ นไปได้ ท่ีจะถือไปอย่ างไม่ มีกาํ หนดด้ วย ตัวอย่างเช่น ตราสารหนี้ ท่ีไม่ มีวันครบกําหนด
(Perpetual debt investments) กิ จ การไม่ จํ า เป็ นต้ องบั น ทึ ก กลยุ ท ธ์ ท างออกเฉพาะสํา หรั บ
เงิ น ลงทุ น แต่ ละรายการ แต่ ต้ อ งระบุ ก ลยุ ท ธ์ ท่ี แ ตกต่ างกั น ที่ อ าจเป็ นไปได้ ส ําหรั บ เงิ น ลงทุ น
ต่างชนิดหรือต่างกลุ่มการลงทุนกัน ซึ่งรวมถึงกรอบระยะเวลาที่เป็ นไปได้ จริงสําหรับการออกจาก
การลงทุน ทั้งนี้กระบวนการออกจากการลงทุน ซึ่งนํามาใช้ เฉพาะในสถานการณ์การผิดสัญญา เช่น
การละเมิดสัญญา หรื อการผิดนัดจ่ายชําระหนี้ ไม่ถือเป็ นกลยุทธ์ทางออกตามวัตถุประสงค์ของ
การประเมินนี้
กลยุทธ์ทางออกสามารถแตกต่างกันไปตามประเภทของการลงทุน ในกรณีเงินลงทุนในตราสารทุน
ของภาคเอกชน ตัวอย่างของกลยุทธ์ทางออก จะรวมถึง การเสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณะ
เป็ นครั้ งแรก การขายหุ้ น แบบเฉพาะเจาะจง การเสนอขายธุร กิจ การจ่ ายคื น ส่ วนได้ เสียใน
ส่วนของเจ้ าของในผู้ได้ รับการลงทุน (ให้ แก่ผ้ ูลงทุน) และ การขายสินทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงการขาย
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สินทรัพย์ของผู้ได้ รับการลงทุนตามด้ วยการเลิกกิจการของผู้ได้ รับการลงทุน) ในกรณีเงินลงทุน
ในตราสารทุ นที่มีการซื้ อขายในตลาดสาธารณะ ตัวอย่างของกลยุทธ์ทางออก รวมถึง การขาย
เงินลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง หรือในตลาดสาธารณะ สําหรับเงินลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์
ตัวอย่ างของกลยุ ทธ์ทางออก จะรวมถึง การขายอสังหาริ ม ทรั พ ย์ผ่านนายหน้ าผู้ ชํานาญการ
ด้ านการค้ าอสังหาริมทรัพย์หรือในตลาดเปิ ด
กิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้ านการลงทุนอาจมีการลงทุ นในอีกกิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้ านการลงทุ น
ซึ่งตั้งขึ้นเพื่ อกิจการด้ วยเหตุผลทางด้ านกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษี หรื อเหตุผลในเชิ งธุรกิจที่
คล้ ายคลึง ในกรณีน้ ี กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนที่เป็ นผู้ลงทุ นไม่จาํ เป็ นต้ องมีกลยุทธ์
ทางออกสํา หรั บ การลงทุ น ดั ง กล่ า ว ถ้ า กิ จ การที่ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านการลงทุ น ที่ เ ป็ นผู้ ได้ รั บ
การลงทุนมีกลยุทธ์ทางออกที่เหมาะสมสําหรับการลงทุนของกิจการเองแล้ ว
รายได้จากการลงทุน

ข85ฌ กิจการถือว่าไม่ได้ ลงทุนเพื่อให้ ได้ มาเฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าเงินทุน รายได้ จาก
การลงทุ น หรื อ ทั้ งสองกรณี ถ้ า กิ จการหรื อ สมาชิ ก อื่ น ในกลุ่ ม กิ จ การซึ่ งกิ จ การเป็ นสมาชิ ก
(กล่ าวคือ กลุ่ มกิจการซึ่ งควบคุ มโดยบริ ษั ทใหญ่ ในลําดั บสูงสุดของกิจการที่ดําเนิ นธุรกิจด้ าน
การลงทุน) ได้ มาหรือมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ ได้ มาซึ่งผลประโยชน์อ่ นื จากการลงทุนของกิจการที่มิได้
มีไว้ สาํ หรับบริษัทอื่นที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุน ผลประโยชน์อ่นื ดังกล่าวรวมถึง
ข85ฌ.1 การได้ ม า การใช้ การแลกเปลี่ ย น หรื อ การแสวงหาผลประโยชน์ ซ่ึ งกระบวนการ
สินทรัพย์หรือ เทคโนโลยีของผู้ได้ รับการลงทุน กรณีดังกล่าวหมายความรวมถึงการที่
กิจการหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มกิจการมีสิทธิแบบไม่เท่าเทียม หรือแต่เพี ยงผู้เดียวใน
การได้ ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ เทคโนโลยี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ บริ ก ารของผู้ ได้ รั บ การลงทุ น
ตัวอย่างเช่น โดยการถือตราสารสิทธิท่ใี ห้ สิทธิในการซื้อสินทรัพย์จากผู้ได้ รับการลงทุน
ถ้ าการพัฒนาสินทรัพย์น้ันเชื่อว่าจะสําเร็จลุล่วง
ข85ฌ.2 การร่ ว มการงาน (ตามคํา นิ ย ามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 11
เรื่อง การร่วมการงาน) หรือข้ อตกลงอื่นระหว่างกิจการหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มกิจการ
กับผู้ได้ รับการลงทุน เพื่อพัฒนา ผลิต ทําการตลาดหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ข85ฌ.3 การคํ้า ประกั น ทางการเงิ น หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ผ้ ู ได้ รั บ การลงทุ น จั ด หามาเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
หลั ก ประกั น สํา หรั บ สั ญ ญาการกู้ ยื ม ของกิ จ การ หรื อ สมาชิ ก อื่ น ในกลุ่ ม กิ จ การ
(อย่ างไรก็ต าม กิ จ การที่ดําเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น ยั งคงสามารถนํา เงิน ลงทุ น ใน
ผู้ได้ รับการลงทุนไปใช้ เป็ นหลักประกันสําหรับการกู้ยืมของกิจการเองได้ )
ข85ฌ.4 ตราสารสิทธิท่ีถือโดยบุ คคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับกิจการซึ่งให้ สิทธิในการซื้ อ
ส่ ว นได้ เสี ย ในความเป็ นเจ้ าของในผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ของกิ จ การจากกิ จ การหรื อ
สมาชิกอื่นในกลุ่มกิจการ
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ข85ฌ.5 ยกเว้ น ที่ได้ ก ล่ าวในย่ อ หน้ าที่ ข85ญ รายการระหว่ างกิจการหรื อสมาชิกอื่น ในกลุ่ ม
กิจการ กับผู้ได้ รับการลงทุนซึ่ง
(1)
มีเงื่อ นไขที่กิจการที่มิใช่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับกิจการหรื อ สมาชิ กอื่นใน
กลุ่มกิจการ หรือ ผู้ได้ รับการลงทุนไม่มีสทิ ธิได้ รับ
(2)
ไม่ได้ เป็ นไปตามมูลค่ายุติธรรม หรือ
(3)
ถือเป็ นสัดส่วนที่สาํ คัญของกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ได้ รับการลงทุน หรือของ
กิจการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มกิจการอื่น
ข85ญ กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจมีกลยุทธ์ท่จี ะลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุนมากกว่าหนึ่งราย
ในอุตสาหกรรม ตลาดหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน เพื่อให้ ได้ ประโยชน์จากการผนึกกันของ
ธุรกิจ (Synergies) ซึ่งเพิ่มผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าเงินทุน และรายได้ จากการลงทุน ทั้งนี้
แม้ ว่ า จะมี ข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ าที่ ข85ฌ.5 กิ จ การไม่ ถื อ ว่ า ถู ก ตั ด สิ ท ธิจ ากการจั ด ประเภท
เป็ นกิ จ การที่ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านการลงทุ น เพี ย งเพราะเหตุ ผ ลว่ า ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น เหล่ า นั้ น มี
รายการค้ าระหว่างกันและกัน
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ข85ฎ

ข85ฏ

องค์ ป ระกอบที่สาํ คัญ ของคํานิ ยามของกิจ การที่ดําเนิ น ธุรกิจด้ านการลงทุ น คื อ กิจการวั ดและ
ประเมิน ผลการดําเนิ น งานจากเงินลงทุ นเกือบจะทั้งหมดด้ วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม เนื่ องจาก
การใช้ มูลค่ ายุ ติธรรมทําให้ ได้ รับ ข้ อ มู ลที่มีความเกี่ยวข้ อ งกับ การตั ดสิน ใจมากกว่ า อย่ างเช่ น
การรวมบริ ษัทย่ อยของกิจการเหล่ านั้ น ในการจั ดทํางบการเงิน รวม หรื อการใช้ วิธีส่วนได้ เสีย
สําหรับส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ า เพื่ อแสดงว่ ากิจการเป็ นไปตามองค์ประกอบ
นี้ของคํานิยามของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนจะ
ข85ฎ.1 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมแก่ผ้ ูลงทุน และวัดมูลค่าเงินลงทุนเกือบจะทั้งหมดด้ วย
มูลค่ายุติธรรมในงบการเงินของกิจการเมื่อใดก็ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กําหนดหรืออนุญาตให้ ใช้ มูลค่ายุติธรรม และ
ข85ฎ.2 รายงานข้ อ มู ลเกี่ยวกับ มู ลค่ ายุ ติธรรมเป็ นการภายในแก่ ผ้ ู บ ริ หารสําคั ญ ของกิจ การ
(ตามคํา นิ ยามในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 24 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ ยวกั บ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน) ซึ่งเป็ นผู้ใช้ มูลค่ายุติธรรมเป็ นตัววัดที่สาํ คัญในการ
ประเมิน ผลการดําเนิ น งานจากเงิน ลงทุ น เกือบจะทั้งหมด และดําเนิ น การตัด สิน ใจ
เกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ ข85ฎ.1 กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนจะ
ข85ฏ.1 เลือกวิธีการทางบัญ ชีสาํ หรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุน โดยใช้ วิธีมูลค่ายุติธรรม
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
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ข85ฏ.2 เลือกใช้ ข้อยกเว้ นในการถือปฏิบัติตามวิธีส่วนได้ เสียในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า สําหรั บเงินลงทุน ในบริ ษัทร่ วมและการ
ร่วมค้ า และ
ข85ฏ.3 วั ด มู ล ค่ าสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิน ของกิจ การด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรมโดยใช้ ข้ อ กํา หนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจมีสนิ ทรัพย์ท่มี ิใช่เงินลงทุน เช่น อสังหาริมทรัพย์ท่ใี ช้ เป็ น
สํา นั ก งานใหญ่ และอุ ป กรณ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง และอาจมี ห นี้ สิ น ทางการเงิ น ด้ ว ย องค์ ป ระกอบ
ด้ านการวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมตามคํานิ ยามของกิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้ านการลงทุ นตามที่กาํ หนด
ในย่ อ หน้ าที่ 27.3 ให้ ถื อ ปฏิบั ติกับ เงิน ลงทุ น ของกิจ การที่ดําเนิ น ธุรกิจ ด้ านการลงทุ น ดังนั้ น
กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนไม่จาํ เป็ นต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ิใช่ เงินลงทุนของกิจการ
หรือหนี้สนิ ของกิจการด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ลักษณะปกติของกิจการทีด่ าเนินธุรกิจด้านการลงทุน

ข85ฑ

ในการกําหนดว่ ากิจ การเป็ นไปตามคํานิ ยามของกิจการที่ดําเนิ น ธุร กิจ ด้ านการลงทุ น หรื อ ไม่
กิจการต้ องพิ จารณาว่ากิจการมีการแสดงถึงลักษณะปกติของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
หรือไม่ (ดู ย่อหน้ าที่ 28) การขาดหายไปของลักษณะปกติดังกล่ าวข้ อใดข้ อหนึ่งหรื อมากกว่ า
ไม่จาํ เป็ นที่จะทําให้ กิจการไม่เข้ าเงื่อนไขที่จะได้ รับการจัดประเภทเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ าน
การลงทุนแต่เป็ นการบ่งชี้ว่าต้ องใช้ ดุลยพินิจเพิ่มเติมในการกําหนดว่ากิจการเป็ นกิจการที่ดาํ เนิน
ธุรกิจด้ านการลงทุนหรือไม่
เงินลงทุนมากกว่าหนึง่ แห่ ง

ข85ฒ โดยปกติ กิจการที่ดาํ เนิ น ธุรกิจด้ านการลงทุ นจะถื อครองเงินลงทุ น ที่หลากหลายเพื่ อกระจาย
ความเสี่ ย งของกิ จ การ และเพิ่ ม ผลตอบเเทนให้ สู งที่ สุ ด กิจ การอาจถื อ กลุ่ ม การลงทุ น ของ
เงินลงทุ นทั้งทางตรงหรื อ ทางอ้ อม ตัวอย่างเช่ น การถือครองเงินลงทุ นเพี ยงหนึ่งแห่ งแต่เป็ น
กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนซึ่งถือครองเงินลงทุนที่หลากหลาย
ข85ณ ในหลายกรณี กิจการอาจถือครองเงินลงทุนเพียงหนึ่งแห่ง อย่างไรก็ตาม การถือครองเงินลงทุน
เพี ยงหนึ่ งแห่ งไม่ จําเป็ นที่จ ะทําให้ กิจ การใดกิจ การหนึ่ งไม่ เป็ นไปตามคํานิ ยามของกิจ การที่
ดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุน ตัวอย่างเช่น กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจถือครองเงินลงทุน
เพียงหนึ่งแห่ง เมื่อกิจการ
ข85ณ.1 อยู่ในช่วงเริ่มต้ นดําเนินธุรกิจ และยังไม่ได้ ระบุเงินลงทุนที่เหมาะสม จึงยังไม่ได้ ปฏิบัติ
ตามแผนการลงทุนของกิจการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งเงินลงทุนที่หลากหลาย
ข85ณ.2 ยังไม่ได้ ลงทุนในเงินลงทุนอื่น เพื่อทดแทนเงินลงทุนที่ได้ จาํ หน่ายออกไป
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ข85ณ.3 ได้ รับ การจั ดตั้งขึ้น เพื่ อรวบรวมเงิน ทุ น ของผู้ลงทุ น เพื่ อไปลงทุ น ในเงิน ลงทุ น เพี ยง
หนึ่งแห่ง ในกรณีท่ผี ้ ูลงทุนแต่ละรายไม่สามารถได้ มาซึ่งเงินลงทุนแห่งนั้น (เช่น เมื่อจํานวน
เงินลงทุนขั้นตํ่าที่กาํ หนดสูงเกินไปสําหรับผู้ลงทุนแต่ละรายจะลงทุนได้ ) หรือ
ข85ณ.4 อยู่ในกระบวนการเลิกกิจการ
ผูล้ งทุนมากกว่าหนึง่ ราย
ข85ด

ข85ต

ข85ถ

โดยปกติ กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนจะมีผ้ ูลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งรวบรวมเงินทุนของ
ผู้ลงทุนเหล่านั้นเพื่อเข้ าถึงบริการด้ านการบริหารเงินลงทุน และโอกาสในการลงทุนซึ่งผู้ลงทุน
เหล่ านั้นอาจจะไม่สามารถเข้ าถึงได้ ด้วยตนเองโดยลําพั ง การมีผ้ ู ลงทุนที่หลากหลายจะทําให้ มี
โอกาสน้ อยลงที่กิจการหรือสมาชิกอื่นของกลุ่มกิจการซึ่งกิจการเป็ นสมาชิกจะได้ รับผลตอบแทน
นอกเหนือไปจากการเพิ่มมูลค่าเงินทุน หรือรายได้ จากการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข85ฌ)
ในอีกทางหนึ่ ง กิจการที่ดําเนิ น ธุ รกิจ ด้ านการลงทุ น อาจจั ดตั้ งโดยผู้ ลงทุ น รายหนึ่ งหรื อจั ดตั้ ง
เพื่ อ ผู้ ล งทุ น รายหนึ่ งที่ เ ป็ นตั ว แทนหรื อ ที่ ส นั บ สนุ น ส่ ว นได้ เสี ย ของกลุ่ ม ผู้ ล งทุ น ขนาดใหญ่
(เช่น กองทุนบําเหน็จบํานาญ กองทุนการลงทุนภาครัฐ หรือ กองทรัสต์ของครอบครัว)
ในหลายกรณี กิจการอาจมีผ้ ูลงทุนเพียงหนึ่งรายเป็ นการชั่วคราว ตัวอย่างเช่น กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจ
ด้ านการลงทุนอาจมีผ้ ูลงทุนเพียงหนึ่งรายเมื่อกิจการ
ข85ถ.1 อยู่ในช่วงระยะเวลาออกเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก ซึ่งยังไม่ส้ ินสุดลง และกิจการ
อยู่ในระหว่างดําเนินการอย่างจริงจังเพื่อระบุผ้ ูลงทุนที่เหมาะสม
ข85ถ.2 ยั งไม่ ส ามารถระบุ ผ้ ู ล งทุ น ที่เหมาะสมเพื่ อ มาแทนส่ ว นได้ เสีย ในความเป็ นเจ้ า ของ
ที่ได้ รับการไถ่ถอนไป หรือ
ข85ถ.3 อยู่ในกระบวนการเลิกกิจการ
ผูล้ งทุนทีไ่ ม่มีความเกีย่ วข้องกัน

ข85ท

ข85ธ

โดยปกติ กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนมีผ้ ูลงทุนที่หลากหลายซึ่งมิใช่ บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน (ตามคํานิ ยามในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 24 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน) กับกิจการหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มกิจการซึ่งกิจการเป็ นสมาชิก
การมีผ้ ูลงทุนที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกันจะทําให้ มีโอกาสน้ อยลงที่กิจการหรื อสมาชิกอื่นของกลุ่ม
กิจการซึ่งกิจการเป็ นสมาชิกจะได้ รับผลตอบแทนนอกเหนือไปจากการเพิ่ มมูลค่าเงินทุน หรือ
รายได้ จากการลงทุน (ดูย่อหน้ าที่ ข85ฌ)
อย่างไรก็ตาม กิจการอาจถือเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนแม้ ว่าผู้ลงทุนของกิจการมี
ความเกี่ยวข้ องกันกับกิจการ ตัวอย่างเช่น กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนอาจจัดตั้งกองทุน
คู่ขนานแยกต่างหากสําหรับพนักงานของกิจการกลุ่มหนึ่ง (เช่น ผู้บริหารสําคัญ) หรือ สําหรับ
ผู้ลงทุนที่มีความเกี่ยวข้ องกันอื่น ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีการลงทุนเหมือนกับการลงทุนของกองทุน
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เพื่อการลงทุนหลักของกิจการ กองทุนคู่ขนานนี้อาจถือเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
แม้ ว่าผู้ลงทุนทั้งหมดจะมีความเกี่ยวข้ องกัน
ส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของ
ข85น

ข85บ

กิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้ านการลงทุ นโดยปกติมักเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่ างหาก แต่ท้ังนี้ไม่ถือเป็ น
ข้ อกําหนด ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในกิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้ านการลงทุ นโดยปกติ มี
รูปแบบเป็ นส่วนของเจ้ าของหรือส่วนได้ เสียที่คล้ ายคลึง (เช่น ส่วนได้ เสียของหุ้นส่วน) ซึ่งจะมี
การแบ่ งสิน ทรั พ ย์สุทธิของกิจการที่ดําเนิ น ธุรกิจด้ านการลงทุ น ให้ ตามสัดส่วนของส่วนได้ เสีย
อย่างไรก็ตาม การมีลาํ ดับชั้นของผู้ลงทุนที่แตกต่างกัน โดยบางรายอาจมีสิทธิเพียงในเงินลงทุน
เฉพาะรายการ หรือกลุ่มของเงินลงทุน หรือบางรายอาจมีส่วนแบ่ งในสินทรัพย์สุทธิในสัดส่วน
ที่แตกต่างกัน มิได้ ทาํ ให้ กจิ การถูกตัดสิทธิจากการเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
นอกจากนี้ กิจการที่มีส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของที่มีนัยสําคัญในรูปแบบของหนี้ สิน ซึ่งตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้ อง ไม่เป็ นไปตามคํานิยามของส่วนของเจ้ าของ
อาจยั งคงถื อ เป็ นกิ จการที่ดําเนิ น ธุ รกิ จ ด้ านการลงทุ น ได้ หากผู้ ถื อ ตราสารหนี้ มี ฐานะเปิ ดต่ อ
ความเสี่ยงจากผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรั พย์สุทธิ
ของกิจการ

ข้อกาหนดทางการบัญชี
ขั้นตอนในการจัดทางบการเงินรวม
ข86

งบการเงินรวม
ข86.1 การรวมรายการที่เหมือนกันของสินทรั พย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้ าของ รายได้ ค่าใช้ จ่าย
และกระแสเงินสดของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
ข86.2 หักกลบ (ตัด) มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทใหญ่ ในบริษัทย่อยแต่ละราย และส่วนของ
เจ้ าของในบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่ ถืออยู่ (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ อธิบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยม)
ข86.3 ตัดรายการแบบเต็มจํานวนสําหรับสินทรัพย์ หนี้สนิ ส่วนของเจ้ าของ รายได้ ค่าใช้ จ่าย
และกระแสเงินสด สําหรับรายการระหว่างกันในกลุ่มกิจการ (กําไรหรือขาดทุนที่เกิด
จากรายการระหว่ างกันที่รับรู้ในสินทรั พย์ เช่ น สินค้ าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและ
อุ ป กรณ์ ต้ อ งตั ด รายการแบบเต็ม จํานวน) ขาดทุ น ในรายการระหว่ า งกัน อาจบ่ งชี้
ถึ ง การด้ อยค่ า ที่ ต้ องรั บ รู้ ในงบการเงิ น รวม มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12
เรื่อง ภาษี เงินได้ นํามาใช้ กับผลแตกต่างชั่วคราว ซึ่งเกิดจากการตัดรายการกําไรหรือ
ขาดทุนสําหรับรายการระหว่างกัน)
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นโยบายการบัญชีเดียวกัน
ข87

ถ้ าสมาชิ ก ในกลุ่ มกิจ การใช้ น โยบายการบั ญ ชี ท่ีแ ตกต่ างไปจากที่ใช้ ในงบการเงิน รวมสําหรั บ
รายการที่เหมือนกันหรื อเหตุการณ์ ในสถานการณ์ ท่ีคล้ ายคลึงกัน ในการจัดทํางบการเงินรวม
ต้ องมีการปรับปรุงให้ เหมาะสมในงบการเงินของสมาชิกในกลุ่มเพื่ อให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มกิจการ
การวัดมูลค่า

ข88

กิจการรวมรายได้ แ ละค่ าใช้ จ่ ายของบริ ษัทย่ อยในงบการเงิน รวมนั บ ตั้ งแต่ วัน ที่มีการควบคุ ม
บริษัทย่อยจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง รายได้ และค่าใช้ จ่ายของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับจํานวนเงิน
ของสิน ทรั พ ย์ และหนี้ สิ น ที่ ได้ มี ก ารรั บ รู้ ในงบการเงิ น รวมในวั น ที่ ได้ ม าซึ่ งบริ ษั ท ย่ อ ย เช่ น
ค่าเสื่อมราคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมหลังวันที่ได้ มาซึ่งบริษัทย่อยคิดจากมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่ไี ด้ รับรู้ในงบการเงินรวมในวันที่ได้ มาซึ่งบริษัทย่อย
สิทธิในการการออกเสียงทีเ่ ป็ นไปได้

ข89

ข90

ข91

เมื่อมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ หรื อตราสารอนุ พันธ์อ่ ืนที่มีสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้
สัดส่วนของกําไรขาดทุน และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ าของที่มีการปั นส่วนไปยังบริษัทใหญ่
และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในการจัดทํางบการเงินรวม กําหนดตามเกณฑ์ของส่วนได้ เสีย
ในความเป็ นเจ้ าของที่มีอยู่ และไม่สะท้ อนถึงความเป็ นไปได้ ในการใช้ สิทธิ หรือการแปลงสภาพ
ของสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ หรือตราสารอนุพันธ์อ่นื ยกเว้ นตามข้ อกําหนดย่อหน้ าที่ ข90
ในบางสถานการณ์ ในเชิงเนื้อหา ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของที่มีอยู่ของกิจการอันเป็ นผลของ
รายการซึ่ งทําให้ ในปั จ จุ บั น กิจ การเข้ าถึงผลตอบแทนซึ่ งสัมพั น ธ์กับ ส่วนได้ เสียในความเป็ น
เจ้ า ของ ในสถานการณ์ ดั งกล่ าวในการจั ดทํางบการเงิ นรวม สั ดส่ วนที่ ปั นส่ วนให้ กั บบริ ษั ทใหญ่ และ
ส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอ าํ นาจควบคุ ม ได้ กาํ หนดจากการใช้ สิทธิในที่สุดของสิทธิในการออกเสียงที่
เป็ นไปได้ และตราสารอนุพันธ์อ่นื ซึ่งทําให้ กจิ การเข้ าถึงผลตอบแทนในปัจจุบัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ไม่นาํ มาใช้ กบั ส่วนได้ เสีย
ในบริษัทย่อยที่นาํ มาจัดทํางบการเงินรวม เมื่อเครื่องมือซึ่งมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ น้ัน
ในทางเนื้อหาทําให้ ในปั จจุ บันกิจการเข้ าถึงผลตอบแทนซึ่งสัมพั นธ์กับส่วนได้ เสียในความเป็ น
เจ้ า ของในบริ ษั ท ย่ อ ย สิ ท ธิดั ง กล่ า วไม่ เข้ า ข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ในกรณีอ่นื ๆ เครื่องมือซึ่งมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้
ในบริ ษั ทย่อ ยมีก ารบั น ทึก บั ญ ชีตามมาตรฐานการรายงานการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อ
ทางการเงิน
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วันทีใ่ นงบการเงิน
ข92

ข93

งบการเงิ น ของบริ ษั ท ใหญ่ แ ละบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ทํา งบการเงิ น รวมต้ อ งใช้ วั น ที่ ใ น
งบการเงิน วั น เดี ย วกัน เมื่ อ วั น สิ้น รอบระยะเวลารายงานของบริ ษั ท ใหญ่ ต่ า งจากบริ ษั ท ย่ อ ย
บริษัทย่อยจัดทําข้ อมูลทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงินรวมตามวันที่
ในงบการเงินของบริ ษั ทใหญ่ เพื่ อให้ บริ ษัทใหญ่ สามารถรวมข้ อมู ลทางการเงินของบริ ษั ทย่ อย
นอกจากว่าไม่สามารถปฏิบัติได้
หากไม่สามารถจัดทําได้ ในทางปฏิบัติ บริษัทใหญ่ต้องรวมข้ อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยโดย
ใช้ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยล่ าสุดหลังจากปรับปรุงผลกระทบของรายการที่มีนัยสําคัญ
หรื อ เหตุ ก ารณ์ ท่ี มี นั ยสําคั ญ ที่ เกิ ดขึ้ นระหว่ างวั น ที่ ในงบการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยและวั น ที่ ใน
งบการเงินรวม ในทุกกรณี วันที่ในงบการเงินของบริ ษัทย่ อยและวั นที่ในงบการเงินรวมต้ องไม่
แตกต่างกันเกินสามเดือน และรอบระยะเวลาการรายงานและความแตกต่างระหว่างวัน ที่ของ
งบการเงินต้ องเหมือนกันในทุกงวด
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

ข94

ข95

กิจการต้ องปันส่วนกําไรหรือขาดทุนและแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นให้ กับ
ผู้ เป็ นเจ้ า ของของบริ ษั ท ใหญ่ แ ละส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม กิจ การต้ อ งปั น ส่ ว นของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมให้ กับผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
แม้ ว่าจะทําให้ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมติดลบ
หากบริษัทย่อยมีห้ ุ นบุริมสิทธิชนิดสะสมที่จัดเป็ นส่วนของเจ้ าของ และถือโดยส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม กิจการต้ องคํานวณส่วนแบ่งในกําไรหรือขาดทุนหลังจากปรับปรุงเงินปั นผลใน
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่ว่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลหรือไม่
การเปลีย่ นแปลงในสัดส่วนทีถ่ อื โดยส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

ข96

เมื่ อ สั ดส่ วนของเจ้ าของที่ถื อ โดยส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี อ ํานาจควบคุ มเปลี่ ยนแปลง กิจการต้ องมี
การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้ เสียที่มีอาํ นาจควบคุมและส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เพื่ อสะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้ เสียในบริ ษัทย่อย กิจการต้ องรับรู้โดยตรงในส่วนของ
เจ้ า ของสํา หรั บ ส่ ว นต่ า งระหว่ า งส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ งแล้ วและ
มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับ และแสดงเป็ นส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
การสูญเสียการควบคุม

ข97

บริษัทใหญ่ อาจสูญ เสียการควบคุมในบริษัทย่อยจากสองข้ อตกลงหรือมากกว่านั้ น (รายการ)
อย่ า งไรก็ต าม บางสถานการณ์ บ่ งชี้ ว่ า ข้ อ ตกลงหลายรายการต้ อ งจั ด เป็ นรายการเดี ย วกั น
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ข98

ข99

ในการกําหนดว่าการบันทึกบัญชีข้อตกลงดังกล่าวเป็ นรายการเดียวกันหรือไม่ บริษัทใหญ่ต้อง
พิจารณาเงื่อนไขและสถานการณ์ของข้ อตกลงทั้งหมดและผลกระทบทางเศรษฐกิจ บริษัทใหญ่
ต้ องพิ จารณาข้ อตกลงหลายรายการเป็ นรายการเดียวกัน หากตรงกับข้ อกําหนดข้ อใดข้ อหนึ่ ง
หรือมากกว่า ดังต่อไปนี้
ข97.1 รายการนั้นเกิดขึ้นพร้ อมกันหรือพิจารณาร่วมกัน
ข97.2 รายการมีลักษณะเป็ นรายการเดียวโดยมีการออกแบบเพื่อบรรลุผลทางพาณิชย์โดยรวม
ข97.3 ข้ อตกลงหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ ข้ นึ อยู่กบั การเกิดขึ้นของข้ อตกลงอื่นอย่างน้ อยหนึ่งรายการ
ข97.4 เมื่อพิ จารณาข้ อตกลงเดียวเพี ยงอย่างเดียวนั้นไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ แต่จะมี
ความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจเมื่อพิจารณาหลายรายการรวมกัน เช่น การจําหน่ายหุ้น
ในราคาที่ต่าํ กว่าตลาดและมีการชดเชยจากราคาจําหน่ายในภายหลังซึ่งสูงกว่าตลาด
หากบริษัทใหญ่สญ
ู เสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ต้อง
ข98.1 ตัดรายการ
ข98.1.1 สินทรัพย์ (รวมค่าความนิยม) และหนี้สินของบริษัทย่อยในมูลค่าตามบัญชี
ในวันที่สญ
ู เสียการควบคุม และ
ข98.1.2 มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ในบริ ษั ท ย่ อ ยเดิ ม
ในวันที่สูญเสียการควบคุม (รวมองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ที่เป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่อยเดิม)
ข98.2 รับรู้
ข98.2.1 มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับ (ถ้ ามี) จากรายการ เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ที าํ ให้ สญ
ู เสียการควบคุม
ข98.2.2 จํานวนที่มีการจั ดสรรนั้ น หากรายการ เหตุก ารณ์ หรื อ สถานการณ์ ท่ีทาํ ให้
สูญเสียการควบคุมเกี่ยวข้ องกับการกระจายหุ้นของบริษัทย่อยให้ กับเจ้ าของ
ในฐานะที่เป็ นเจ้ าของ และ
ข98.2.3 เงิ น ลงทุ น ที่ เหลื อ อยู่ ในบริ ษั ท ย่ อ ยเดิ ม ในมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม ในวั น ที่สู ญ เสี ย
การควบคุม
ข98.3 จัดประเภทใหม่สาํ หรับจํานวนเงินที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังกําไรหรือ
ขาดทุ น หรื อ โอนโดยตรงไปที่ก าํ ไรสะสมตามที่ก าํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นๆ สําหรับส่วนของบริษัทย่อยตามเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข99
ข98.4 รับรู้ส่วนต่างเป็ นกําไรหรือขาดทุน ในกําไรหรื อขาดทุ นส่วนที่เป็ นของส่วนของผู้เป็ น
เจ้ าของของบริษัทใหญ่
หากบริ ษั ท ใหญ่ สูญ เสีย การควบคุ ม ในบริ ษั ท ย่ อ ย ทุ ก จํา นวนเงิ น ที่ เคยรั บ รู้ ในกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทย่อยต้ องบันทึกบัญชีในลักษณะเดียวกันกับกรณีท่บี ริ ษัทใหญ่
จํา หน่ า ยสิน ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน โดยตรง ดั ง นั้ น กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เคยรั บ รู้ ไว้ ในกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น ต้ องมี การจั ดประเภทใหม่ ไปยังกําไรหรื อขาดทุ นเมื่ อมี การจําหน่ ายสินทรั พย์ หรื อหนี้ สิน
บริษัทใหญ่ ต้องจัดประเภทกําไรหรือขาดทุนจากส่วนของเจ้ าของไปยังกําไรหรือขาดทุน (เป็ น
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ข99ก

รายการปรับปรุงจากการจัดประเภทใหม่ ) เมื่อบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย ในกรณี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ท่เี คยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและมีการโอนไปยังกําไรสะสม
โดยตรงเมื่ อจําหน่ ายสินทรั พย์ บริ ษั ทใหญ่ ต้ องโอนส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาใหม่ ไปยั งกํา ไรสะสม
โดยตรงเมื่อบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

การบัญชีสาหรับการเปลีย่ นแปลงสถานะของกิจการทีด่ าเนินธุรกิจด้านการลงทุน
ข100

ข101

เมื่อกิจการสิ้นสุดการเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน กิจการต้ องนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ มาถือปฏิบัติ กับบริ ษัทย่ อยที่เคยวั ดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุนตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 31 วันที่ท่มี ีการเปลี่ ยนแปลงสถานะ
ต้ องถือเสมือนเป็ นวันที่ซ้ ือมูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย ณ วันเสมือนวันที่ซ้ ือต้ องถือเป็ นเสมือน
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจเมื่อมี การวัดค่ าความนิ ยมหรื อกําไรจากการซื้ อในราคา
ตํ่ากว่ ามูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการเสมือนซื้อธุรกิจ บริษัทย่อยทั้งหมดต้ องนํามารวมในการ
จัดทํางบการเงินรวม ตามที่กล่ าวในย่อหน้ าที่ 19 ถึง 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ต้งั แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
เมื่ อกิจการกลายเป็ นกิจการที่ดําเนิ น ธุร กิจ ด้ านการลงทุ น กิจการต้ องหยุดรวมบริ ษัทย่ อยใน
การจั ดทํางบการเงิน รวม ณ วั น ที่มีก ารเปลี่ ยนแปลงสถานะ ยกเว้ น บริ ษั ทย่ อ ยที่ต้ อ งรวมใน
การจั ด ทํา งบการเงิ น รวมต่ อ ไปตามย่ อ หน้ า ที่ 32 กิ จ การที่ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น ต้ อ ง
ถือ ปฏิบั ติตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 25 และ 26 สําหรั บบริ ษั ทย่ อยเหล่ านั้ นที่กิจการหยุ ดนํา
มารวมในการจัดทํางบการเงินรวม ประหนึ่งว่ ากิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนได้ สูญเสียการ
ควบคุมในบริษัทย่อยเหล่านั้น ณ วันดังกล่าว
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ภาคผนวก ค
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวกนี้ เป็ นส่ ว นหนึ ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ ่งมี ค วามเที ย บเท่ า กับ ส่ ว นอื่ น ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

วันถือปฏิบตั ิ
ค1

กิ จการต้ องปฏิ บั ติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้ กั บงบการเงิ นสําหรั บรอบระยะเวลา
บั ญ ชีท่ีเริ่ มในหรื อหลั งวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สําหรับงวด
ก่ อ นวั น ที่ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ เท็จจริ งดั งกล่ า วด้ วยและต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น มาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 27 เรื่ อ ง งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ และ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 28 เรื่ อง เงินลงทุ นใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้ าพร้ อมกัน

ค1ก
ค1ข
ค1ค
ค1ง

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
กิจการทีด่ าเนิ นธุรกิจด้านการลงทุน : การถือปฏิ บัติตามข้อยกเว้นในการจัดทางบการเงินรวม
(ที่ ป รั บ ปรุ งในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 เรื่ อง งบการเงิ น รวม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น และ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 28 เรื่ อง เงินลงทุน ในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า (ที่ปรั บปรุ งในปี
2559)) ทํา ให้ เกิดการปรั บ ปรุ งย่ อ หน้ าที่ 4 32 ภาคผนวก ข85ค ข85จ และค2ก และเพิ่ ม
ย่อหน้ าที่ 4ก ถึง 4ข กิจการต้ องถือปฏิบัติการปรั บปรุงดังกล่าวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ในหรื อ หลั งวั นที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อ นวั นที่มีผล
บังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
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การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ค2

ค2ก
ค2ข

ค3

ค3ก

ค3ข

ค3ค

กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ โดยการปรั บ ย้ อ นหลั ง
ตามที่ก าํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ยกเว้ นที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ค2ข ถึง ค6
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
เพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ วั น ที่นํามาปฏิบั ติใช้ ค รั้ งแรก
หมายถึ งวั น ที่ เริ่ ม ต้ น ของรอบระยะเวลารายงานประจํา ปี ซึ่ งมี ก ารนํา มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
ณ วั น ที่นํา มาปฏิบั ติ ใช้ ค รั้ งแรก กิจการไม่ ต้ อ งทําการปรั บ ปรุ งการบั ญ ชี ในงวดก่ อ นสําหรั บ
ความเกี่ยวข้ องดังนี้
ค3.1 กิจการที่นาํ มารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ที่ปรับปรุงในปี 2552) และยังคงนํามา
จัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หรือ
ค3.2 กิจการที่ก่อนหน้ านั้นไม่มีการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ที่ปรับปรุงในปี 2552) และยังคง
ไม่ต้องนํามาจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ณ วันที่ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงเรื่องกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนเป็ นครั้งแรก กิจการ
ต้ องประเมิ นว่ ากิจการเป็ นกิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้ านการลงทุ นหรื อไม่ โดยอยู่บนพื้ นฐานของ
ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่ ณ วันดังกล่าว หาก ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก กิจการ
สรุปได้ ว่ากิจการเป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุ น กิจการต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ของย่อหน้ าที่ ค3ข ถึง ค3ฉ แทนย่อหน้ าที่ ค5 ถึง ค5ก
ยกเว้ น กรณี บ ริ ษัทย่ อ ยที่นํามารวมในการจั ดทํางบการเงิน รวมตามที่ก าํ หนดในย่ อ หน้ าที่ 32
(โดยให้ นําย่อหน้ าที่ ค3 และ ค6 หรื อย่อหน้ าที่ ค4 ถึง ค4ค มาถือปฏิบัติ แล้ วแต่ย่อหน้ าใดเกี่ยวข้ อง)
กิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้ านการลงทุ นต้ องวัดมู ลค่ าเงินลงทุ นในบริ ษัทย่อยแต่ละแห่ งด้ วยมู ลค่ า
ยุ ติ ธรรมผ่ านกํ าไรหรื อขาดทุ นเสมื อนว่ าข้ อกํ าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้
มีผลใช้ บังคับมาโดยตลอด กิจการที่ดาํ เนิ น ธุรกิจด้ านการลงทุ น ต้ องปรั บปรุงย้ อนหลั งทั้งงวด
ประจําปี ก่อนหน้ าวันที่ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรกและส่วนของเจ้ าของ ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ า
ด้ วยผลต่างระหว่าง
1)
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยตามที่เคยแสดงไว้ และ
2)
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
จํานวนเงินสะสมของการปรั บปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้ องโอน
ไปยังกําไรสะสม ณ วันต้ นงวดของงวดประจําปี ก่อนหน้ าวันที่ถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก
ก่อ นวั น ที่นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ า ยุติธรรม มาถือ
ปฏิบัติ กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องใช้ จาํ นวนเงินตามมูลค่ายุติธรรมที่เคยรายงานแก่ผ้ ู
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ค3ง

ค3จ

ค3ฉ
ค4

ลงทุน หรือฝ่ ายบริหาร ถ้ าจํานวนเงินที่นาํ เสนอดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินที่ใช้ ในการแลกเปลี่ยนเงิน
ลงทุนดังกล่าวระหว่างผู้ท่มี ีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองกันได้
อย่างเป็ นอิสระ ณ วันที่มีการวัดมูลค่า
หากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ ค3ข ถึง ค3ค ไม่สามารถทํา
ได้ ในทางปฏิ บั ติ (ตามคํา นิ ย ามในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด) กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องถือ
ปฏิบัติตามข้ อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ณ วันเริ่ มต้ นของงวดแรกสุดที่
สามารถปฏิบั ติได้ ตามย่ อหน้ าที่ ค3ข ถึง ค3ค ซึ่งอาจเป็ นงวดปั จจุ บั น ผู้ ลงทุ น ต้ องปรั บ ปรุ ง
ย้ อนหลังงวดประจําปี ก่อนหน้ าวั นที่ถือปฏิบั ติเป็ นครั้ งแรก เว้ นแต่ วันเริ่ มต้ นของงวดแรกสุดที่
ปฏิบัติได้ ตามย่อหน้ านี้คืองวดปั จจุ บั น หากวันเริ่ มต้ นของงวดแรกสุดที่ป ฏิบัติได้ ของกิจการที่
ดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุนคืองวดปั จจุ บัน ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงส่วนของเจ้ าของ ณ วันต้ นงวด
ของงวดปัจจุบัน
หากกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนจําหน่ายหรือสูญเสียการควบคุมในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ก่อ นวั น ที่มีก ารถือ ปฏิบั ติ เป็ นครั้ งแรกของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ กิจการที่
ดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุนไม่ต้องทําการปรับปรุงการบันทึกบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยนั้น
จากที่เคยบันทึกไว้
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
หาก ณ วันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม มาปฏิบัติใช้
ครั้งแรก ผู้ลงทุนสรุปว่าต้ องรวมกิจการซึ่งก่อนหน้ านั้นไม่ได้ นาํ มารวมตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ที่ปรั บปรุงในปี 2552) ผู้ลงทุน
ต้ อง
ค4.1 หากผู้ได้ รับ การลงทุน เป็ นธุรกิจ (ตามที่ระบุ ไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อ ง การรวมธุร กิจ ให้ วั ดมู ล ค่ าสิน ทรั พ ย์ หนี้ สิน และส่ ว นได้ เสีย ที่ไม่ มี
อํานาจควบคุมที่ก่อนหน้ านี้ไม่ได้ นาํ มารวมเปรียบเสมือนผู้ได้ รับการลงทุนได้ ถูกนํามา
รวมตั้ งแต่ แรก (และใช้ วิ ธี การซื้ อกิ จการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ) นับตั้งแต่วันที่ผ้ ูลงทุนได้ ควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนตามข้ อกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บ นี้ ผู้ ลงทุ นต้ องปรั บปรุงย้ อนหลังสําหรั บ
งวดก่อนหน้ างวดที่นํามาใช้ ครั้ งแรก หากวั น ที่ได้ มาซึ่ งการควบคุ มเกิดขึ้นก่ อนวั น ที่
เริ่ ม ต้ นของงวดก่ อ นหน้ างวดที่ นํ า มาใช้ ครั้ ง แรก ผู้ ลงทุ น ต้ อ งรั บ รู้ การปรั บ ปรุ ง
ส่วนของเจ้ าของต้ นงวด ณ วันที่เริ่ มต้ นของงวดก่อนหน้ างวดที่นํามาใช้ ครั้ งแรกด้ วย
ผลต่างระหว่าง
1)
จํานวนเงินของ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่รับรู้
และ
2)
มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้ านี้จากการมีความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนของ
ผู้ลงทุน
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หากผู้ ได้ รับการลงทุนไม่ ใช่ ธุรกิจ (ตามที่ระบุ ไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ ) ให้ วั ดมู ลค่ าสิน ทรั พ ย์ หนี้ สิน และส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี
อํานาจควบคุมที่ก่อนหน้ านี้ไม่ได้ นาํ มารวมเปรียบเสมือนผู้ได้ รับการลงทุนได้ ถูกนํามา
รวมมาตั้ งแต่ แ รก (โดยใช้ วิ ธี การซื้ อกิ จการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิจ โดยไม่ รั บ รู้ ค่ าความนิ ยมสําหรั บ ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น )
นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ ผ้ ู ล งทุ น ได้ ค วบคุ ม ผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ตามข้ อ กํา หนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ผ้ ูลงทุนต้ องปรับปรุงย้ อนหลังสําหรับงวดก่อนหน้ างวดที่
นํามาใช้ ครั้งแรก หากวันที่ได้ มาซึ่งการควบคุมเกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มต้ นของงวดก่อนหน้ า
งวดที่นํามาใช้ ครั้ งแรก ผู้ลงทุนต้ องรั บรู้การปรับปรุงส่วนของเจ้ าของต้ นงวด ณ วันที่
เริ่มต้ นของงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรกด้ วยผลต่างระหว่าง
1)
จํานวนเงินของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่รับรู้
และ
2)
มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้ านี้จากการมีความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนของ
ผู้ลงทุน
หากการวั ด มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น และส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ของผู้ ได้ รั บ
การลงทุนตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ ค4.1 หรือ ค4.2 ไม่สามารถกระทําในทางปฏิบัติ (ตามที่
ระบุ ไว้ ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้ อผิดพลาด) ผู้ลงทุนต้ อง
ค4ก.1 หากผู้ได้ รับการลงทุนเป็ นธุรกิจ ให้ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง
การรวมธุรกิจ ณ วันที่ประหนึ่งเป็ นวันที่ซ้ ือกิจการ โดยต้ องเป็ นต้ นงวดของงวดแรกสุด
ที่การถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ ค4.1 สามารถนํามาปฏิบัติได้ ซึ่งอาจเป็ นงวดปัจจุบัน
ค4ก.2 หากผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ไม่ ใช่ ธุรกิจ ให้ ใช้ วิธีการซื้อกิจการตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยไม่รับรู้ค่าความนิยมของผู้ได้ รับการลงทุน
ณ วันที่ประหนึ่งเป็ นวันที่ซ้ ือกิจการ วันที่ประหนึ่งเป็ นวันที่ซ้ ือกิจการต้ องเป็ นต้ นงวด
ของงวดแรกสุดที่สามารถนําย่อหน้ าที่ ค4.2 มาปฏิบัติได้ ซึ่งอาจเป็ นงวดปัจจุบัน
ผู้ ลงทุ น ต้ องปรั บปรุงย้ อนหลั งสําหรั บงวดก่อนหน้ างวดที่นํามาใช้ ครั้ งแรก ยกเว้ นงวดแรกสุด
ที่สามารถนํามาปฏิบัติใช้ ตามย่อหน้ านี้เป็ นงวดปั จจุ บัน เมื่อวันที่ประหนึ่งเป็ นวันที่ซ้ ือกิจการเป็ น
วั น ที่ ก่ อ นต้ น งวดของงวดก่ อ นหน้ างวดที่ นํ า มาใช้ ค รั้ ง แรก ผู้ ล งทุ น ต้ อ งรั บ รู้ ก ารปรั บ ปรุ ง
ส่วนของเจ้ าของกับต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรก สําหรับผลต่างระหว่าง
ค4ก.3 จํานวนเงินสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่รับรู้ และ
ค4ก.4 มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้ านี้จากการมีความเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุนของผู้ลงทุน
หากงวดแรกสุดของการนําย่อหน้ านี้มาปฏิบัติใช้ เป็ นงวดปั จจุบัน การปรับปรุงส่วนของเจ้ าของ
ต้ องรับรู้ ณ วันต้ นงวดปัจจุบัน
เมื่อผู้ลงทุน นําย่อหน้ าที่ ค4 ถึง ค4ก มาปฏิบัติใช้ และวันที่ได้ มาซึ่งการควบคุมตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็ นวัน ที่หลั งวัน ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3
ค4.2

ค4ก

ค4ข
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ค4ค

ค5

ค5ก

เรื่อง การรวมธุรกิจ (ที่ปรับปรุงในปี 2552) มีผลบังคับใช้ การอ้ างอิงถึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิ จ ในย่ อ หน้ าที่ ค4 และ ค4ก ต้ อ งหมายถึ ง ฉบั บ
ปรับปรุงปี 2552 ถ้ าการควบคุ มเกิดขึ้นก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ (ที่ปรั บปรุงในปี 2552) มีผลบังคับใช้ ผ้ ูลงทุนต้ องใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ (ที่ปรับปรุงในปี 2552) หรือฉบับก่อนหน้ านั้น
เมื่อผู้ ลงทุ นนําย่อหน้ าที่ ค4 ถึง ค4ก มาปฏิบั ติใช้ และวั นที่ได้ มาซึ่ งการควบคุ มตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็ นวันที่หลังวันที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ที่ปรั บปรุงในปี 2552) มีผลบังคับใช้ ผู้ลงทุนต้ องนําข้ อกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติสาํ หรับทุกงวดที่มีการจัดทํางบการเงินรวม
ตามข้ อกําหนดของย่อหน้ าที่ ค4 ถึง ค4ก แต่ถ้าวันที่ได้ มาซึ่งการควบคุมเป็ นวันก่อนที่มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ที่ปรับปรุงในปี 2552)
มีผลบังคับใช้ ผู้ลงทุนต้ องปฏิบัติดังนี้
ค4ค.1 ปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับทุกงวดย้ อนหลัง
ที่มีการนํากิจการไปจัดทํางบการเงินรวมตามข้ อกําหนดย่อหน้ าที่ ค4 ถึง ค4ก หรือ
ค4ค.2 ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 ฉบับเดิม สําหรับทุกงวดก่อนวันที่มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ที่ปรับปรุงใน
ปี 2552) มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ และหลั ง จากนั้ น ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํา หนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
หาก ณ วันที่นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ มาถือปฏิบัติครั้ งแรก ผู้ลงทุ นสรุปว่ า
ไม่ ต้ องรวมผู้ ได้ รั บ การลงทุ น ซึ่ ง เคยนํ า มาจั ด ทํา งบการเงิ น รวมตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ที่ปรั บปรุงในปี 2552) ผู้ลงทุน
ต้ อ งวัด ส่วนได้ เสีย ในผู้ ได้ รับ การลงทุ น ด้ ว ยจํานวนเงิน ที่หากมี ก ารปฏิบั ติต ามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบั บนี้ ในวั น ที่มีความเกี่ยวข้ องกับ ผู้ ได้ รับ การลงทุ น (แต่ ไม่ ได้ มาซึ่งการ
ควบคุมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้) หรือการสูญเสียการควบคุมในผู้ได้ รับการ
ลงทุ น ผู้ ล งทุ น ต้ อ งปรั บ ปรุ งย้ อ นหลั งสํา หรั บ งวดก่ อ นหน้ า งวดที่นํา มาใช้ ค รั้ งแรก หากวั น ที่
ผู้ ล งทุ น เข้ าไปเกี่ยวข้ อ งกั บ ผู้ ได้ รับ การลงทุ น (แต่ ไม่ ได้ ม าซึ่ งการควบคุ ม ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้) หรือการสูญเสียการควบคุมในผู้ได้ รับการลงทุนเป็ นวันที่ก่อนต้ นงวด
ของงวดก่ อนหน้ างวดที่นํามาใช้ ครั้ งแรกผู้ ลงทุ นต้ องรั บ รู้การปรั บ ปรุงส่วนได้ เสียต้ นงวดของ
งวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้งแรกสําหรับผลต่างระหว่าง
1)
มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์ หนี้ สิน และส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ที่ รั บ รู้
ก่อนหน้ านี้ และ
2)
ส่วนได้ เสียของผู้ลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุนที่มีการรับรู้
หากการวัดส่วนได้ เสียในผู้ได้ รับการลงทุนตามย่อหน้ า ที่ ค5 ไม่สามารถปฏิบัติได้ (ตามที่ระบุใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี
และข้ อผิดพลาด) ผู้ลงทุนต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ในงวดแรกสุด
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ที่สามารถปฏิบัติได้ ตามย่อหน้ าที่ ค5 ซึ่งอาจจะเป็ นงวดปั จจุ บัน ผู้ลงทุนต้ องปรับย้ อนหลังงวด
ก่ อ นหน้ า งวดที่นํา มาใช้ ค รั้ งแรก กเว้ น วั น ต้ น งวดแรกสุดที่สามารถนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติได้ เป็ นงวดปั จจุ บัน หากวันที่ผ้ ูลงทุนเกี่ยวข้ องกับผู้ได้ รับการลงทุ น
(แต่ไม่ได้ มาซึ่งการควบคุมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้) หรือการสูญเสียการ
ควบคุ ม ในผู้ ได้ รั บ การลงทุ น เป็ นวั น ที่ก่ อ นต้ น งวดของงวดก่ อ นหน้ างวดที่นํามาใช้ ครั้ งแรก
ผู้ลงทุนต้ องรับรู้การปรับปรุงในส่วนของเจ้ าของ ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้
ครั้งแรก สําหรับผลต่างระหว่าง
1)
มู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น และส่ ว นได้ เสี ยที่ ไม่ มี อ ํานาจควบคุ ม ที่ รั บ รู้
ก่อนหน้ านี้ และ
2)
ส่วนได้ เสียของผู้ลงทุนในผู้ได้ รับการลงทุนที่มีการรับรู้
หากงวดแรกสุด ที่สามารถปฏิบั ติได้ ตามย่ อ หน้ านี้ เป็ นงวดปั จ จุ บั น การปรั บ ปรุ งในส่วนของ
เจ้ าของต้ องมีการรับรู้ ณ วันต้ นงวดของงวดปัจจุบัน
ย่ อ หน้ าที่ 23 25 ข94 และ ข96 ถึ ง ข99 เป็ นการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 27 เรื่ อง งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ (ที่ป รั บ ปรุ งในปี 2552) ซึ่งได้
นํา มารวมในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 10 เรื่ อง งบการเงิน รวม ยกเว้ น เมื่ อ
กิจการปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ ค3 หรือต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ า ที่ ค4 ถึง ค5ก กิจการ
ต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าเหล่านั้นดังต่อไปนี้
ค6.1 กิจการต้ องไม่ ปรั บปรุ งย้ อนหลังการจัดสรรกําไรหรื อขาดทุ นสําหรั บงวดก่อนที่จะนํา
การแก้ ไขปรับปรุงตามย่อหน้ าที่ ข94 มาใช้ ครั้งแรก
ค6.2 ข้ อ กํา หนดตามย่ อ หน้ าที่ 23 และ ข96 สํา หรั บ การเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นได้ เสี ย
ในบริ ษั ท ย่ อ ยภายหลั ง จากการได้ มาซึ่ ง การควบคุ ม จะไม่ นํ า มาปฏิ บั ติ ใ ช้ กั บ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนที่กจิ การจะนําการแก้ ไขปรับปรุงเหล่านี้มาใช้ ครั้งแรก
ค6.3 กิจ การต้ อ งไม่ ป รั บ ปรุ งย้ อ นหลั งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องเงิน ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยเดิ ม
หากการสูญ เสียการควบคุ มเกิดขึ้ นก่อนนําการแก้ ไขปรั บ ปรุงในย่อหน้ า ที่ 25 และ
ย่อ หน้ า ที่ ข97 ถึ ง ข99 มาใช้ ครั้ งแรก นอกจากนี้ กิจการต้ อ งไม่ คํานวณกําไรหรื อ
ขาดทุนใหม่จากการสูญเสียการควบคุมบริษัทย่อยที่เกิดก่อนการนําการแก้ ไขปรับปรุง
ในย่อหน้ าที่ 25 และ ย่อหน้ าที่ ข97 ถึง ข99 มาใช้ ครั้งแรก
การอ้างอิง “งวดก่อนหน้างวดทีน่ ามาใช้ครั้งแรก”

ค6ก

การอ้ างอิงถึงงวดก่อนหน้ างวดที่นาํ มาใช้ ครั้ งแรกตามที่กล่าวในย่อหน้ าที่ ค3ข ถึง ค5ก กิจการ
อาจนํ า เสนอข้ อมู ล เปรี ย บเที ย บสํา หรั บ งวดก่ อ นหน้ าใดๆ ที่ มี ก ารนํ า เสนอ แต่ ไ ม่ เ ป็ น
ข้ อกําหนดให้ ต้องปฏิบัติ หากกิจการนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบซึ่งปรับปรุงงวดก่อนหน้ าใดๆ
การอ้ า งอิ งถึ งงวดก่ อ นหน้ า งวดที่นํา มาใช้ ค รั้ งแรกตามย่ อ หน้ า ที่ ค3ข ถึ ง ค5ก ให้ ห มายถึ ง
“งวดเปรียบเทียบล่าสุดที่มีการปรับปรุงใหม่ท่มี ีการนําเสนอ”
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หากกิ จ การนํ า เสนอข้ อมู ล เปรี ย บเที ย บ ที่ ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง สํ า หรั บ งวดก่ อ นใดๆ
ต้ องระบุให้ ชัดเจนว่าข้ อมูลยังมิได้ มีการปรับปรุง และระบุว่าข้ อมูลนั้นใช้ เกณฑ์ท่แี ตกต่างกัน และ
อธิบายเกณฑ์เหล่านั้นด้ วย
การอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน

ค7

ถ้ ากิจ การนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ มาถือ ปฏิบั ติ แต่ ยังไม่ ได้ นํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน มาปฏิบั ติใช้ การอ้ างอิงใดๆ ถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ให้ หมายถึงมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับอืน่
ค8
ค9

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 65/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

59

