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ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญ ชีระห ว่างป ระเทศที่ สิ้ น สุด ใน วันที่  31 ธัน วาคม  2559 (IFRS 3: Business 

Combinations (Bound volume 2017 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก 

และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ ประกอบด้วย 

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 68 และภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเทา่กนั ข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวอกัษร

หนาถือเป็นหลักการที่ส าคัญ ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ต้องอ่านโดยค านึงถึง

ข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติ

ในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง การรวมธุรกิจ 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงความเกี่ยวข้องกับ 

การตัดสินใจ ความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการเปรียบเทียบกันของข้อมูลซ่ึงกิจการ

น าเสนอในงบการเงินเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและผลกระทบจากการรวมธุรกิจ มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจึงได้ก าหนดหลักการและข้อก าหนดส าหรับผูซ้ื้อในการ 

1.1 รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ทีร่ะบุไดท้ี่ได้มา หน้ีสินที่รับมาและส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจ

ควบคมุในผูถ้กูซ้ือในงบการเงิน 

1.2 รับรู้และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่ เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ หรือก าไรจากการซ้ือ 

ในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม และ 

1.3 ก าหนดข้อมูลที่ ต้องเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและ

ผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกจิ 

 

ขอบเขต 
 

2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับรายการหรือเหตุการณ์ซ่ึงเป็นไปตาม  

ค านิยามของการรวมธุรกจิ และไม่ถือปฏบัิติกบั 

2.1 การบัญชีส าหรับการจัดตั้งการร่วมการงานในงบการเงินของการร่วมการงานเทา่นั้น 

2.2 การซ้ือสินทรัพย์หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดเป็นธุรกิจ ในกรณีดังกล่าว ผู้ซ้ือ

ต้องระบุและรับรู้รายการสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาแต่ละรายการ (รวมทั้งสินทรัพย์ที่

เข้าค านิยามและเง่ือนไขการรับรู้รายการเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตัวตน ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้)) และ

หน้ีสินที่รับมา ต้นทุนของกลุ่มสินทรัพย์จะถูกปันส่วนให้แก่สินทรัพย์ที่ระบุได้และ
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หน้ีสนิแต่ละรายการบนพ้ืนฐานของมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ซ้ือ รายการหรือ

เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกดิค่าความนิยม 

2.3 การรวมกิจการหรือธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข1 

ถึง ข4 ให้แนวทางปฏบัิติที่เกี่ยวข้องไว้) 

2ก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับการซ้ือธุรกิจโดยกิจการที่ด าเนินธุรกิจ 

ด้านการลงทุนที่เป็นไปตามค านิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ซ่ึงได้ถูกก าหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

การระบุการรวมธุรกิจ 
 

3 กิจการตอ้งประเมินว่ารายการหรือเหตุการณอื์่นที่เกิดข้ึนถือเป็นการรวมธุรกิจหรือไม่โดยใช ้

ค านิยามที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  ซ่ึงก าหนดใหสิ้นทรพัยที์่ไดม้า

และหนี้ สินทีร่บัมาตอ้งประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ หากสินทรพัยที์่ไดม้าไม่ใช่หน่วยธุรกิจ กิจการ 

ที่น าเสนอรายงานตอ้งบนัทึกรายการหรือเหตุการณด์งักล่าวเป็นการซ้ือสินทรพัย ์ภาคผนวก ข 

ย่อหนา้ที ่ข5 ถงึ ข12 ไดใ้หแ้นวทางในการพจิารณาการรวมธุรกิจและค านิยามของค าว่าธุรกิจ 

   

วิธีซ้ือ 
 

4 กิจการตอ้งบนัทึกบญัชีส าหรบัการรวมธุรกิจโดยถอืปฏิบติัตามวิธีซ้ือ 

5 การถือปฏบัิติตามวิธซ้ืีอก าหนดให้ 

5.1 ระบุผู้ซ้ือ 

5.2 ก าหนดวนัทีซ้ื่อ 

5.3 รับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสินที่รับมาและส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ และ 

5.4 รับรู้และวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

 

การระบุผูซ้ื้อ 

 

6 ในการรวมธุรกิจตอ้งระบุไดว่้า กิจการทีน่ ามารวมกนักิจการใดเป็นผูซ้ื้อ 

7  ผู้ ซ้ือ คือ กิจการที่ ได้ มีการควบคุมกิจการอื่ น  (กล่าวคือ ผู้ ถูกซ้ือ) ซ่ึงต้องเป็นไปตาม 

ค านิยามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุผู้ซ้ือได้อย่างชัดเจนตามแนวปฏบัิติ

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อม ี

การประกาศใช้) ให้ใช้ปัจจัยตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข14 ถึง ข18 ประกอบการพิจารณา 
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การก าหนดวนัทีซ้ื่อ 

 

8 ผูซ้ื้อตอ้งก าหนดวนัทีซ้ื่อ ซ่ึงเป็นวนัทีผู่ซ้ื้อไดม้ีการควบคุมผูถู้กซ้ือ 

9 โดยทั่วไป วันที่ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมผู้ถูกซ้ือ คือ วันที่ผู้ซ้ือได้โอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือตาม

กฎหมาย และได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรับมาซ่ึงหน้ีสินจากผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย ซ่ึงถือเป็นวันที่

สิ้นสุดของรายการซ้ือขายกิจการ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ืออาจได้มีการควบคุมก่อนหน้าหรือภายหลัง

วันที่สิ้นสุดของรายการซ้ือขายกิจการ เช่น วันที่ซ้ืออาจเกิดข้ึนก่อนวันที่สิ้นสุดของรายการซ้ือขาย

กิจการหากเง่ือนไขในสัญญาก าหนดให้วันที่ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมผู้ถูกซ้ือเป็นวันที่ก่อนวันที่สิ้นสุด

ของรายการซ้ือขายกิจการ ดังน้ัน ในการก าหนดวันที่ ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 

การรบัรูแ้ละวดัมูลค่าของสินทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้า หนี้ สินที่รบัมาและส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ 

 

หลกัการการรบัรูร้ายการ 

 

10 ณ วนัที่ซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้า หนี้ สินที่รบัมาและส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือแยกต่างหากจากค่าความนิยม การรบัรูสิ้นทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้า

และหนี้ สินทีร่บัมาใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในย่อหนา้ที่ 11 และ 12 

 

เงือ่นไขการรบัรูร้ายการ 

 

11 การเข้าเง่ือนไขในการรับรู้รายการที่ถือปฏบัิติตามวิธีซ้ือน้ัน สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสิน 

ที่รับมาต้องเข้าค านิยามของสนิทรัพย์และหน้ีสนิตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิดส าหรบัการรายงาน

ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ณ วันที่ซ้ือ ตัวอย่างเช่น ต้นทุนในอนาคตที่ผู้ซ้ือคาดว่าจะเกิดข้ึน

โดยไม่ได้มีภาระผูกพัน เน่ืองจากมีแผนการยกเลิกกิจกรรมบางส่วน การเลิกจ้างหรือโอนย้าย

พนักงานของผู้ถูกซ้ือจะไม่ถือเป็นหน้ีสิน ณ วันที่ซ้ือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือไม่รับรู้ต้นทุนดังกล่าวในการปฏบัิติ

ตามวิธีซ้ือ แต่ผู้ซ้ือรับรู้ต้นทุนเหล่าน้ันในงบการเงินภายหลังการรวมกิจการตามที่ก  าหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ 

12 นอกจากน้ี การเข้าเง่ือนไขในการรับรู้รายการที่ถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ

หน้ีสินที่รับมาต้องเป็นส่วนหน่ึงของรายการแลกเปล่ียนระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ถูกซ้ือ (หรือเจา้ของเดิม) 

ในการรวมธุรกิจ โดยมิได้เป็นผลจากรายการอื่นที่แยกต่างหาก ผู้ซ้ือต้องพิจารณาแนวปฏิบัติตาม

ย่อหน้าที่ 51 ถึง 53 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ที่ได้มาหรือหน้ีสินที่รับมาน้ันเป็นส่วนหน่ึงของ

รายการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือ หรือเป็นผลของรายการอื่นที่แยกจากกัน ซ่ึงต้องบันทึกบัญชี

ตามลักษณะของรายการและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง 

13 การถือปฏิบัติตามหลักการและเง่ือนไขในการรับรู้รายการอาจส่งผลให้ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์และ

หน้ีสินบางรายการซ่ึงไม่เคยมีการรับรู้ในงบการเงินของผู้ถูกซ้ือมาก่อน เช่น ผู้ซ้ือรับรู้สินทรัพย์ 
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ไม่มีตัวตนที่ได้มาที่ระบุได้ เช่น ตราสนิค้า สิทธิบัตร หรือความสมัพันธ์กบัลูกค้า ซ่ึงผู้ถูกซ้ือไม่เคยมี 

การรับรู้สินทรัพย์ดังกล่าวในงบการเงินมาก่อนเน่ืองจากเป็นการพัฒนาข้ึนเองและบันทึกต้นทุนที่

เกี่ยวข้องไว้เป็นค่าใช้จ่าย 

14 ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข28 ถึง ข40 ได้ก าหนดแนวทางในการรับรู้สัญญาเช่าด าเนินงานและ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 22 ถึง 28 แสดงประเภทของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหน้ีสิน 

ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้นส าหรับหลักการและเงื่อนไขในการรับรู้

รายการไว้ 

 

การจดัประเภทหรือก าหนดประเภทสินทรพัยที์ร่ะบุไดที้ไ่ดม้าและหน้ีสินทีร่บัมาจากการรวมธุรกิจ 

 

15 ณ วนัที่ซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งจัดประเภทหรือก าหนดประเภทสินทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้าและหนี้ สิน 

ที่ร ับมาตามที่จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ  

ในภายหลงั ผูซ้ื้อตอ้งจัดประเภทหรือก าหนดประเภทโดยพิจารณาจากเงื่อนไขในสญัญา 

สภาวะทางเศรษฐกิจ การด าเนินงานหรือนโยบายบญัชีของผูซ้ื้อ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งทีม่ีอยู่ ณ วนัทีซ้ื่อ 

16 ในบางสถานการณ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้แนวทางในการบันทกึบัญชีที่แตกต่างกัน

ขึ้ นอยู่กับว่ากิจการจัดประเภทหรือระบุประเภทสินทรัพย์หรือหน้ีสินไว้อย่างไร  ตัวอย่าง           

การจัดประเภทหรือก าหนดประเภทซ่ึงผู้ซ้ือต้องค านึงถึงเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือมี

ตัวอย่างซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

16.1   การจัดประเภทสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินทางการเงินที่

มีการรับรู้มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินประเภท

เผื่อขายหรือถือจนครบก าหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละ

การวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

16.2 การก าหนดประเภทตราสารอนุพันธ์เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่  39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) และ 

16.3  การประเมินว่าต้องท าการแยกอนุพันธแ์ฝงออกจากสัญญาหลักตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

หรือไม่ (เป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดประเภทตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ี) 

17 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ก าหนดข้อยกเว้นส าหรับหลักการในย่อหน้าที่ 15      

ไว้สองประการดังน้ี 

17.1 การจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 
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17.2 การจัดประเภทของสญัญาเป็นสญัญาประกันภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาประกนัภยั (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ผู้ซ้ือต้องจัดประเภทสัญญาข้างต้นโดยค านึงถึงเง่ือนไขในสัญญา และปัจจัยอื่นๆ ณ วันเร่ิมต้น

สญัญา (หรือ หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญา ท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในการจัดประเภท

รายการ ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขซ่ึงอาจเป็นวันเดียวกนักบัวันที่ซ้ือ) 

 

หลกัการการวดัมูลค่า 

 

18 ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยที์ร่ะบุไดที้ไ่ดม้าและหนี้ สินทีร่บัมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซ้ื่อ 

19 ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือของส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในผู้ถูกซ้ือที่เป็นส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในปัจจุบันและที่ท  าให้ผู้ถือมีสิทธิได้รับ 

ส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธขิองกิจการตามสดัส่วนที่ลงทุนในกรณีที่มีการช าระบัญชีด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง

ดังต่อไปนี้  

19.1  มูลค่ายุติธรรม หรือ 

19.2  มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซ้ือที่ ผู้ซ้ือรับรู้ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

ในปัจจุบัน 

ส าหรับองค์ประกอบอื่นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที่ซ้ือ เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะก าหนดให้ใช้เกณฑอ์ื่นในการวัดมูลค่า 

20 ย่อหน้าที่ 24 ถึง 31 ระบุประเภทของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหน้ีสนิซ่ึงรวมถึงรายการที่มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้นส าหรับหลักการวัดมูลค่าไว้ 

 

ขอ้ยกเวน้ส าหรบัหลกัการในการรบัรูร้ายการหรือการวดัมูลค่า 

 

21 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดข้อยกเว้นส าหรับหลักการรับรู้รายการและ  

การวัดมูลค่า ย่อหน้าที่ 22 ถึง 31 ได้ก าหนดประเภทและลักษณะของรายการที่มีการยกเว้น  

ผู้ซ้ือต้องบันทึกบัญชีส าหรับรายการเหล่าน้ันตามวิธีที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 22 ถึง 31 ซ่ึงอาจ

ส่งผลให้กจิการ 

21.1 รับรู้บางรายการโดยใช้เง่ือนไขการรับรู้รายการนอกเหนือจากที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 11 

และ 12 หรือใช้หลักการรับรู้รายการที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับอื่นซ่ึงผลที่ได้อาจแตกต่างไปจากการใช้หลักการรับรู้รายการและเง่ือนไขตามที่

ก าหนดในย่อหน้าดังกล่าว 

21.2 วัดมูลค่าบางรายการด้วยมูลค่าอื่นแทนที่จะใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ 
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ขอ้ยกเวน้ส าหรบัหลกัการในการรบัรูร้ายการ 

 

หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

 

22 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้ให้ค านิยามของหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนว่า

หมายถึง รายการข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

22.1 ภาระผูกพันที่ เป็นไปได้อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงความมีอยู่จริงของ 

ภาระผูกพันน้ันจะได้รับการยืนยันต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงยังมีความไม่แน่นอน

เหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่เกดิขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าว

ต้องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกจิการ หรือ 

22.2 ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู้เป็นหน้ีสิน

ได้เน่ืองจากเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

22.2.1 ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพัน หรือ 

22.2.2 จ านวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ 

23 ข้อก าหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสิน 

ที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่ถือปฏบัิติในการพิจารณารับรู้

หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน ณ วันที่ ซ้ือ แต่ผู้ซ้ือต้องรับรู้หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนที่รับมาจากการรวมธุรกิจ  

ณ วันที่ ซ้ือหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่า

ยุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือสามารถรับรู้หน้ีสินที่อาจเกดิข้ึนจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ือ

ถึงแม้ว่าจะมีความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระ

ภาระผูกพันอยู่ในระดับไม่ถึงความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ซ่ึงแตกต่างจากหลักเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน 

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เมื่ อมีการประกาศใช้) ย่อหน้าที่  56 ได้ก าหนดแนวทางใน 

การบันทกึบัญชีภายหลังจากการรวมธุรกจิส าหรับหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน 

 

ขอ้ยกเวน้ส าหรบัหลกัการในการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่า 

 

ภาษีเงินได ้

 

24 ผู้ซ้ือต้องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากสินทรัพย์ที่

ได้มาและหน้ีสนิที่รับมาจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

25 ผู้ซ้ือต้องบันทกึบัญชีส าหรับผลกระทบทางภาษีที่อาจเกดิข้ึนจากผลแตกต่างช่ัวคราวและรายการ 

ยกไปของผู้ถูกซ้ือที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือหรือเป็นผลจากการซ้ือโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 

26 ผู้ซ้ือต้องรับรู้และวัดมูลค่าหน้ีสิน (หรือสินทรัพย์ ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานของ 

ผู้ถูกซ้ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนกังาน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

สินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการค ้ าประกนั 

 

27 ในการรวมธุรกิจ ผู้ขายอาจท าสัญญากับผู้ ซ้ือเพ่ือรับประกันผลของสิ่ งที่ อาจเกิดข้ึนหรือ 

ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินบางประเภททั้งหมดหรือบางส่วน เช่น ผู้ขาย

อาจรับประกันผลขาดทุนส่วนที่เกินกว่าจ านวนหน้ีสินที่ระบุไว้อันเกิดจากความไม่แน่นอนบาง

ประการ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ผู้ขายรับประกันว่าหน้ีสินของผู้ซ้ือจะไม่เกินกว่าจ านวนที่ระบุไว้

ส่งผลให้ผู้ซ้ือมีสินทรัพย์ที่เกิดจากการได้รับการค า้ประกัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ได้มาจาก 

การค ้าประกันน้ีในเวลาเดียวกันกับการรับรู้สิ่งที่ ผู้ขายประกันไว้และวัดมูลค่าด้วยหลักเกณฑ์

เดียวกันทั้งน้ีจะต้องมีการพิจารณาค่าเผ่ือมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ส าหรับสินทรัพย์

ดังกล่าวด้วยดังน้ัน หากการค า้ประกันเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ถูกรับรู้ และวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ ซ้ือเช่นกัน ส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค ้าประกันที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ผลกระทบของความไม่แน่นอนในกระแสเงินสดรับในอนาคตอันเกิดจากการที่อาจเรียกเกบ็เงิน

ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว ดังน้ัน จึงไม่จ าเป็นต้องแยกพิจารณาค่าเผื่อมูลค่า 

ที่คาดว่าจะเรียกเกบ็ไม่ได้อีก (ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข41 ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ 

ที่เกี่ยวข้องไว้) 

28 ในบางสถานการณ์ อาจมีการประกันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ได้รับการยกเว้นจาก

หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการและวัดมูลค่า ตัวอย่างเช่น การประกันที่เกี่ยวเน่ืองกับหน้ีสิน 

ที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงไม่มีการรับรู้ ณ วันที่ซ้ือเน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ในวันน้ัน หรือการประกันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เป็นผลมาจากผลประโยชน์ของ

พนักงานซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่าอื่นนอกเหนือจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือ ในสถานการณ์

ดังกล่าว ผู้ซ้ือต้องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกันด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน

กบัที่ใช้ในการวัดมูลค่าของสิ่งที่ผู้ขายประกันไว้ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารต้องมีการประเมินความสามารถ

ในการเรียกเกบ็เงินจากสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกันและข้อจ ากัดต่างๆ ตามสัญญาต่อ

จ านวนที่จะได้รับการประกัน แนวทางในการบันทกึบัญชีภายหลังการรวมธุรกิจส าหรับสินทรัพย์ 

ที่ได้มาจากการค า้ประกนัก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 57 

 

 

 

 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

10 

 

ขอ้ยกเวน้ส าหรบัหลกัการในการวดัมลูค่า 

 

สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 

 

29 ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของสิทธิที่ได้รับคืนซ่ึงถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยพิจารณาจาก

ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้ร่วมตลาดจะพิจารณาถึงโอกาส

ในการต่ออายุสัญญาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิที่ได้รับคืนดังกล่าวหรือไม่ ภาคผนวก ข  

ย่อหน้าที่ ข35 และ ข36 ได้ก าหนดแนวปฏบัิติที่เกี่ยวข้องไว้ 

 

รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 

30 ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าหน้ีสนิหรือตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกบั รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ของผู้ถูกซ้ือ หรือ รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ ผู้ ซ้ือออกแทนรายการของผู้ถูกซ้ือ  

ตามวิธีการที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

อ้างถึงผลของวิธกีารดังกล่าวว่าเป็นการวัดมูลค่าของรายการโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ)์ 

 

สินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 

31 ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มกิจการที่จะจ าหน่าย) ที่ได้มา ซ่ึงได้จัด

ประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ณ วันที่ซ้ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก  

(เมื่อมีการประกาศใช้) ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายตามย่อหน้าที่ 15 ถึง 18 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว 

 

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าของค่าความนิยมหรือก าไรจากการซ้ือในราคาต า่กว่ามูลค่า

ยุติธรรม 

 

32 ผูซ้ื้อตอ้งรบัรูค่้าความนยิม ณ วนัทีซ้ื่อดว้ยส่วนของมูลค่าในขอ้ 32.1 ทีม่ากกว่าขอ้ 32.2 

32.1 ผลรวมของ 

32.1.1 สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหที้ว่ดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบันี้ ซ่ึงโดยทัว่ไป ก าหนดให้วดัมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวดว้ย

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซ้ื่อ (ดูย่อหนา้ที ่37) 

32.1.2 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือซ่ึงวดัมูลค่าตามที่ก าหนด

ไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  และ 
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32.1.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซ้ื่อของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือ

ที่ผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ 

(ดูย่อหนา้ที ่41 และ 42) 

32.2 มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่ซ้ือของสินทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้าและหนี้ สินที่รบัมาซ่ึงวดัมูลค่า

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

33 ในการรวมธุรกิจที่ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ (หรือเจ้าของเดิม) มีการแลกเปล่ียนเฉพาะส่วนได้เสียใน 

ส่วนของเจ้าของ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซ้ืออาจ 

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือกว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ      

ของผู้ซ้ือ หากเป็นเช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องพิจารณามูลค่าของค่าความนิยมโดยใช้มูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซ้ือแทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

ของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือ ในการพิจารณามูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดจาก 

การรวมธุรกิจซ่ึงไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ ผู้ซ้ือต้องค านวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

ของส่วนได้เสียของผู้ซ้ือในผู้ถูกซ้ือแทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่โอนไป 

(ย่อหน้าที่ 32.1.1) ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข46 ถึง ข49 ได้ก าหนดแนวปฏบัิติที่เกี่ยวข้องไว้ 

 

การซ้ือในราคาต า่กว่ามูลค่ายุติธรรม 

 

34 ในบางคร้ัง ผู้ซ้ือจะซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ซ่ึงส่งผลให้การรวมธุรกิจมีมูลค่าใน 

ย่อหน้าที่ 32.2 เกินกว่าผลรวมของมูลค่าที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 32.1 ถ้ามูลค่าส่วนเกินดังกล่าว

ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 36 ผู้ซ้ือต้องรับรู้ผลก าไร 

ที่เกดิข้ึนดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ซ้ือ โดยถือเป็นผลก าไรในส่วนของผู้ซ้ือ 

35 การซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่การรวมธุรกิจเป็นการบังคับขาย

ที่ผู้ขายต้องปฏบัิติตามค าสั่งบังคับขาย อย่างไรกต็าม รายการบางรายการที่มีการยกเว้นให้รับรู้

และวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 22 ถึง 31 อาจส่งผลให้มีการรับรู้ก าไรจากการซ้ือใน

ราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (หรือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าของก าไรที่รับรู้) 

36 ก่อนที่จะรับรู้ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ซ้ือต้องท าการประเมินความถูกต้อง

ของการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาทั้งหมดอกีคร้ังหน่ึง ซ่ึงภายหลังการประเมินผู้ซ้ือ

ต้องท าการรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ระบุได้จากการประเมินเพ่ิมเติม จากน้ัน ผู้ซ้ือต้องทบทวน

กระบวนการวัดมูลค่าว่าเป็นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้ใช้เพ่ือ

รับรู้รายการต่อไปนี้  ณ วันที่ซ้ือ 

36.1 สนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสนิที่รับมา 

36.2 ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ (ถ้ามี) 

36.3 ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ผู้ซ้ือถืออยู่ในผู้ถูกซ้ือก่อนการรวมธุรกิจที่ด าเนินการ 

ส าเรจ็จากการทยอยซ้ือ และ 

36.4 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ 
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วัตถุประสงค์ในการทบทวน คือ เพ่ือให้ม่ันใจว่าในการวัดมูลค่าได้มีการพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่

ทั้งหมด ณ วันที่ซ้ืออย่างเหมาะสม 

 

สิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้

 

37 ในการรวมธุรกิจ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงค านวณจากผลรวม

ของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสนิทรัพย์ที่ผู้ซ้ือโอนไป หน้ีสนิที่ผู้ซ้ือก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระให้แก่

เจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือ และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยผู้ซ้ือ (อย่างไรก็ตาม 

สัดส่วนของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของผู้ซ้ือที่ใช้แลกเปล่ียนกับโครงการที่ถือโดย

พนักงานของผู้ถูกซ้ือซ่ึงรวมอยู่ในมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกิจต้องวัดมูลค่า

ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 30 แทนที่จะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม) ตัวอย่างของรูปแบบสิ่งตอบแทน

รวมถึง เงินสด สนิทรัพย์อื่น หน่วยธุรกจิ หรือ บริษัทย่อยของผู้ซ้ือ ส่ิงตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจา่ย 

หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ สิทธิซ้ือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ และส่วนของสมาชิกในกิจการหา

ผลประโยชนร่์วม 

38 สิ่งตอบแทนที่โอนให้อาจรวมถึง สินทรัพย์หรือหน้ีสินของผู้ซ้ือซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจาก

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือธุรกิจของผู้ซ้ือ) หากเป็น

เช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่โอนให้ใหม่เป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ 

และรับรู้ผลต่างที่เกิดข้ึนเป็นผลก าไรหรือขาดทุนในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม บางคร้ัง

สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่โอนให้ยังคงอยู่ในกิจการที่เกิดจากการรวมกันภายหลังการรวมธุรกิจ 

(เพราะสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกโอนไปให้ผู้ถูกซ้ือแทนที่จะโอนไปให้แก่เจ้าของเดิม) ส่งผลให้ผู้ซ้ือ

ยังคงมีอ านาจควบคุมสินทรัพย์และหน้ีสินเหล่าน้ัน ในสถานการณ์เช่นน้ี ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของ

สนิทรัพย์และหน้ีสินด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนวันที่ซ้ือ และต้องไม่รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนในก าไร

หรือขาดทุนจากสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ผู้ซ้ือมีอ านาจในการควบคุมทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกจิ 

 

ส่ิงตอบแทนทีต่อ้งจา่ยเมือ่เขา้เงือ่นไข 

 

39 สิ่งตอบแทนที่ผู้ซ้ือต้องโอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือรวมถึงสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ผู้ซ้ือคาดว่าจะต้องจ่าย

ช าระตามข้อตกลง (ดูย่อหน้าที่ 37) ผู้ซ้ือต้องรับรู้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทน 

ที่ต้องจ่ายเม่ือเข้าเง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ 

40 ผู้ซ้ือต้องจัดประเภทภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายช าระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่เป็นไปตาม 

ค านิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน ว่าเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของเจ้าของตามค านิยาม

ของตราสารทุนและหน้ีสินทางการเงินที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 11 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ผู้ซ้ือต้องจัดประเภท

สิทธิในการที่จะได้รับคืนสิ่งตอบแทนที่เคยโอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือเป็นสินทรัพย์ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไข

ที่ก  าหนดไว้ ย่อหน้าที่  58 ได้ก าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรวมธุรกิจส าหรับ 

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
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แนวปฏิบติัเพิม่เติมส าหรบัการใชวิ้ธีซ้ือในการรวมธุรกิจบางประเภท 

 

การรวมธุรกิจทีด่ าเนนิการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ 

 

41 ในบางคร้ัง ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมผู้ถูกซ้ือโดยที่ผู้ซ้ือเคยมีส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ืออยู่ก่อนวันซ้ือแล้ว 

ตัวอย่างเช่น วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 กิจการ ก ถือหุ้นกิจการ ข คิดเป็นร้อยละ 35 ซ่ึงถือเป็นผู้ที่

ไม่มีอ านาจควบคุมในกิจการ ข ณ วันนั้น กิจการ ก ซ้ือหุ้นกิจการ ข เพ่ิมอีกร้อยละ 40 และท าให้

กิจการ ก มีอ านาจควบคุมกิจการ ข มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  ถือว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ หรือบางคร้ังเรียกว่าเป็นการซ้ือ

แบบเป็นขั้น 

42 ในการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซ้ือถืออยู่

ในผู้ถูกซ้ือก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือ

ขาดทุนที่เกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน ผู้ซ้ืออาจเคยรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่วนได้เสีย 

ในผู้ถูกซ้ือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในรอบระยะเวลาการรายงานงวดก่อนๆ (ตัวอย่างเช่น 

เน่ืองจากจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย) ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ัน มูลค่าที่เคย

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้องรับรู้ด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าผู้ซ้ือได้ขายเงินลงทุน

ดังกล่าวออกไป 

 

การรวมธุรกิจทีด่ าเนนิการส าเร็จโดยไม่มีการโอนสิง่ตอบแทน 

 

43 ในบางคร้ัง ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมผู้ถูกซ้ือโดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ การบันทกึบัญชี

ส าหรับการรวมธุรกิจในกรณีดังกล่าวให้ใช้วิธีซ้ือ การรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จโดยไม่มี 

การโอนสิ่งตอบแทนรวมถึง 

43.1 ผู้ถูกซ้ือซ้ือหุ้นที่ ผู้ถูกซ้ือเป็นเจ้าของคืนในจ านวนที่ท  าให้ผู้ลงทุนในปัจจุบัน (ผู้ซ้ือ) 

ได้รับอ านาจในการควบคุม 

43.2 การที่สิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการคัดค้านไม่ให้ผู้ซ้ือได้รับอ านาจในการควบคุม 

ผู้ถูกซ้ือ (แม้ผู้ซ้ือจะมีสทิธใินการออกเสยีงส่วนใหญ่) ได้หมดไป 

43.3 ผู้ ซ้ือและผู้ถูกซ้ือตกลงที่จะรวมธุรกิจตามสัญญาเพียงอย่างเดียว ผู้ ซ้ือไม่ต้องโอน 

สิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือเพ่ือที่จะได้รับอ านาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ และไม่มีส่วนได้เสีย

ในส่วนทุนของกจิการของผู้ถูกซ้ือทั้ง ณ วันที่ซ้ือและก่อนวันที่ซ้ือ ตัวอย่างของการรวมธุรกิจ

ที่ด าเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียวรวมถึงการน าสองธุรกิจมารวมกันตามสัญญา

การรวมธุรกิจ (Stapling Arrangement) หรือการจัดตั้งหน่วยงานที่เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์สองแห่ง (Dual Listed Corporation) 

44 ในการรวมธุรกจิที่ด าเนินการตามสญัญาเพียงอย่างเดียวน้ัน ผู้ซ้ือต้องปันส่วนมูลค่าของสนิทรัพย์สทุธิ

ของผู้ถูกซ้ือที่รับรู้ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้แก่เจ้าของเดิมของ

ผู้ถูกซ้ือ หรืออีกนัยหน่ึง ส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือที่ถือโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ซ้ือถือเป็นส่วนได้เสีย 
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ที่ไม่มีอ านาจควบคุมในงบการเงินของผู้ซ้ือภายหลังการรวมธุรกิจ ถึงแม้ว่าการปฏบัิติดังกล่าวจะ

ส่งผลให้ส่วนได้เสยีทั้งหมดในผู้ถูกซ้ือถูกปันส่วนให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมกต็าม 

 

ระยะเวลาในการวดัมูลค่า 

 

45 หากการบนัทึกบญัชีเมื่อเริ่มแรกส าหรบัการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานที่การรวมธุรกิจเกิดข้ึน ผูซ้ื้อตอ้งประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูล 

ทางบญัชียงัไม่สมบูรณเ์พือ่รายงานในงบการเงิน ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า ผูซ้ื้อ

ตอ้งปรบัยอ้นหลงัประมาณการที่เคยรบัรูไ้ว ้ณ วนัที่ซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมที่

ไดร้บัเกีย่วกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มที่มีอยู่ ณ วนัที่ซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อ 

การวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ที่เคยรบัรูไ้ว ้ณ วนัที่ซ้ือ นอกจากนี้  ระหว่างช่วงระยะเวลาใน 

การวดัมูลค่า ผูซ้ื้อตอ้งท าการรบัรูสิ้นทรพัย์ และหนี้ สินเพิ่มเติม หากไดร้บัขอ้มูลเพิ่มเติม 

ที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มที่มีอยู่  ณ วนัที่ซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว 

มีผลต่อการรบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนี้ สิน ณ วนัที่ซ้ือ ระยะเวลาในการวดัมูลค่าถือว่าส้ินสุดลง 

เมื่อผูซ้ื้อไดร้บัขอ้มูลที่ผูซ้ื้อตอ้งการซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้ม 

ที่มีอยู่ ณ วนัที่ซ้ือแลว้หรือ เมื่อทราบแน่ชดัว่าไม่สามารถหาขอ้มูลมากกว่าที่ไดร้บัมาแลว้ 

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการวดัมูลค่าตอ้งไม่เกินกว่าหนึง่ปีนบัจากวนัทีซ้ื่อ 

46 ระยะเวลาในการวัดมูลค่า คือ ระยะเวลาภายหลังวันที่ซ้ือ ซ่ึงในระหว่างน้ัน ผู้ซ้ืออาจปรับปรุง

ประมาณการที่ได้เคยรับรู้ไว้ในการรวมธุรกิจ ระยะเวลาในการวัดมูลค่าก าหนดขึ้ นเพ่ือให้ผู้ซ้ือ  

มีเวลาเพียงพอที่จะได้รับข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือระบุและวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือของรายการต่อไปน้ี 

ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

46.1 สนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสนิที่รับมา และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ 

46.2 สิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ (หรือมูลค่าอื่นที่ใช้ในการวัดมูลค่าค่าความนิยม) 

46.3 ส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือที่ ผู้ ซ้ือถืออยู่ก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจกรณีการรวมธุรกิจ 

ที่ด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซ้ือ และ 

46.4 ค่าความนิยมหรือก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

47 ผู้ซ้ือต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการก าหนดว่าข้อมูลที่ได้รับมาภายหลังวันที่ซ้ือน้ัน

เป็นข้อมูลที่ต้องน าไปปรับปรุงประมาณการต่างๆ ที่ได้รับรู้ไปแล้ว หรือเป็นข้อมูลซ่ึงเกิดจาก

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ซ้ือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึง วันที่ได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม และการที่ผู้ซ้ือ

สามารถที่จะระบุเหตุผลในการเปล่ียนแปลงประมาณการต่างๆ ได้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้รับเพ่ิมเติม

ภายหลังวันที่ซ้ือไม่นานจะสะท้อนสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือได้ดีกว่าข้อมูลที่ได้รับ

ภายหลังวันที่ซ้ือในหลายเดือนต่อมา เช่น ภายหลังวันที่ซ้ือไม่นานได้มีการขายสินทรัพย์ให้แก่

บุคคลภายนอก โดยราคาขายของสินทรัพย์ดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมที่ได้เคยวัดมูลค่าไว้

อย่างมีนัยส าคัญอาจเป็นข้อบ่งช้ีได้ว่าเกิดความผิดพลาดในการบันทึกประมาณการ ยกเว้นว่า 

จะสามารถอธบิายเหตุการณ์ที่ท  าให้มูลค่ายุติธรรมเกดิการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 
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48 ผู้ซ้ือต้องรับรู้มูลค่าของประมาณการที่เคยรับรู้ส าหรับสนิทรัพย์ (หน้ีสนิ) ที่ระบุได้ ที่เพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงโดยปรับค่าความนิยมลดลงหรือเพ่ิมขึ้น อย่างไรกต็าม ข้อมูลใหม่ที่ได้รับในช่วงระยะเวลา

การวัดมูลค่าอาจส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าของประมาณการที่เคยรับรู้ส าหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินมากกว่าหน่ึงรายการ ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ือคาดว่าจะมีหน้ีสินที่ต้องจ่ายช าระค่าเสียหายจาก

อุบัติเหตุเกี่ยวกบัอุปกรณ์ของผู้ถูกซ้ือ โดยหน้ีสินบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัย

ของผู้ถูกซ้ือ หากผู้ซ้ือได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ซ้ือของหน้ีสินดังกล่าว การปรับปรุงค่าความนิยมที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ของประมาณการที่รับรู้ส าหรับหน้ีสินจากการจ่ายช าระค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ (ทั้งหมดหรือ

บางส่วน) จะบันทกึโดยหักกลบกับการปรับปรุงค่าความนิยมที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ของประมาณการที่รับรู้ส าหรับลูกหน้ีค่าความเสียหายจากบริษัทผู้รับประกนัภัย 

49 ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ือต้องรับรู้รายการปรับปรุงประมาณการต่างๆ เสมือนว่า

มีการบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจอย่างสมบูรณ์ต้ังแต่วันที่ ซ้ือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องปรับปรุง

ข้อมูลเปรียบเทียบที่น าเสนอในงบการเงินงวดก่อนๆ ตามที่จ าเป็น ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุง 

ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย หรือรายได้อื่น ซ่ึงถูกรับรู้ในการบันทกึบัญชีเมื่อเร่ิมแรกให้สมบูรณ์ 

50 ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ือจะปรับปรุงการบันทกึบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจ 

ได้เฉพาะเพ่ือการแก้ไขข้อผิดพลาดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง

นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การพจิารณาว่ารายการใดถอืเป็นส่วนหนึง่ของการรวมธุรกิจ 

 

51 ผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ืออาจมีความสมัพนัธ์กนัอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ หรือมีการท าสญัญาอื่นๆ 

ระหว่างกนัก่อนที่การเจรจาเพือ่รวมธุรกิจจะเกิดข้ึน หรือผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ืออาจเขา้ท าสญัญา

แยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ ในระหว่างการเจรจาเพื่อรวมธุรกิจ ในสถานการณข์า้งตน้  

ผูซ้ื้อตอ้งระบุส่วนที่ผูซ้ื้อจ่ายให้แก่ผูถู้กซ้ือ (หรือเจ้าของเดิมของผูถู้กซ้ือ) ซ่ึงไม่ถือเป็น 

การจ่ายช าระเพื่อการรวมธุรกิจ จ านวนดงักล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนกบั 

ผูถู้กซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งน าวิธีซ้ือมาปฏิบติัเพือ่รบัรูมู้ลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนใหแ้ก่ผูถู้กซ้ือ และรบัรู ้

สินทรพัยที์่ไดม้าและหนี้ สินทีร่บัมาเพือ่แลกเปลีย่นกบัผูถู้กซ้ือเท่านั้น รายการที่แยกต่างหาก

จากการรวมธุรกิจตอ้งบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง 

52 รายการที่เกิดข้ึนก่อนการรวมธุรกจิที่ด าเนินการโดยผู้ซ้ือหรือในนามของผู้ซ้ือ หรือรายการที่ผู้ซ้ือ

หรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ แทนที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกซ้ือ 

(หรือเจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือ) มักจะเป็นรายการที่ต้องแยกต่างหาก ตัวอย่างดังต่อไปน้ีเป็น

รายการที่ต้องแยกต่างหากซ่ึงจะไม่ถูกรวมในการปฏบัิติตามวิธซ้ืีอ 

52.1 รายการที่มีผลท าให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจระหว่างผู้ซ้ือกบัผู้ถูกซ้ือหมดไป 

52.2 รายการที่จ่ายเพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานหรือเจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือส าหรับ

บริการที่จะได้รับในอนาคต และ 
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52.3 รายการที่ผู้ซ้ือเรียกคืนจากผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือส าหรับจ่ายช าระต้นทุน             

ที่เกี่ยวข้องกบัการซ้ือ 

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข50 ถึง ข62 ได้แสดงแนวการปฏบัิติที่เกี่ยวข้องไว้ 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซ้ือ 

 

53 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการซ้ือ คือ ต้นทุนที่เกดิข้ึนกับผู้ซ้ือซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกจิ ต้นทุนเหล่าน้ี 

รวมถึง ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ผู้จัดหา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จ่ายให้แก่ที่ปรึกษาในการรวมธุรกิจ 

ที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี ผู้ประเมินราคา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ 

ต้นทุนในการบริหารทั่วไปซ่ึงรวมถึงต้นทุนของแผนกงานภายในที่ท  าหน้าที่ซ้ือธุรกิจ และต้นทุน

ในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหน้ี ผู้ซ้ือต้องบันทึกบัญชีส าหรับต้นทุน 

ที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดข้ึนและได้รับบริการ ยกเว้นต้นทุน

ในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหน้ีต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  

เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้) และมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การบนัทึกบญัชีและการวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้มือ่เริม่แรก 
 

54 โดยทัว่ไป ภายหลงัการรวมธุรกิจ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าและบนัทึกบญัชีส าหรบัรายการสินทรพัย ์        

ที่ได ้มา หนี้ สินที่ร ับมาหรือเกิดข้ึน และตราสารทุนที่ออกในการรวมธุรกิจตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกบัรายการเหล่านั้นโดยข้ึนอยู่กับลักษณะของ

รายการแต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ใหแ้นวทางส าหรบั

การวดัมูลค่าและบนัทึกรายการในภายหลงัส าหรบัสินทรพัยที์่ไดม้า หนี้ สินที่รบัมาหรือเกิดข้ึน 

และตราสารทุนทีอ่อกในการรวมธุรกิจ ดงัต่อไปนี้  

54.1 สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 

54.2 หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึนทีร่บัรู ้ณ วนัทีซ้ื่อ 

54.3 สินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการค ้ าประกนั และ 

54.4 สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 

ภาคผนวก ข ย่อหนา้ที ่ข63 ไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติัทีเ่กีย่วขอ้งไว ้

 

สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 

 

55 สิทธิที่ได้รับคืนที่ รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องตัดจ าหน่ายตลอดอายุของสัญญาการให้ 

สิทธิที่เหลืออยู่ กรณีที่ในภายหลังผู้ซ้ือได้ขายสิทธิที่ได้รับคืนให้แก่บุคคลที่สาม ผู้ซ้ือต้องน า 

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ในการค านวณผลก าไรหรือขาดทุนจากการขาย 
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หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

 

56 ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกจนกระทั่งเมื่อหน้ีสินมีการจ่ายช าระ ยกเลิก หรือหมดอายุ  

ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนจากการรวมธุรกจิด้วยจ านวนที่สูงกว่าระหว่าง 

56.1 มูลค่าที่ต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการ

หน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

56.2 มูลค่าที่ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกหักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสมที่ รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข้อก าหนดดังกล่าวไม่ใช้ส าหรับสัญญาที่บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง    

การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

 สินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการค ้ าประกนั 

 

57 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละคร้ังภายหลังจากการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่มา

จากการค า้ประกันที่เคยรับรู้ ณ วันที่ซ้ือด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันกบัที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินที่ถูกประกันไว้ ยกเว้นว่ามีการจ ากัดมูลค่าตามสัญญาของสินทรัพย์ที่จะได้มาจากการค า้ประกัน 

ส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกันที่ไม่ได้วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหาร

ต้องท าการประเมินความสามารถในการเรียกเกบ็เงินด้วย ผู้ซ้ือต้องตัดรายการสินทรัพย์ที่ได้มา

จากการค า้ประกนัออกจากบัญชีเมื่อได้รับเงินหรือขายสนิทรัพย์ หรือไม่มีสทิธใินสนิทรัพย์น้ัน 

 

สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 

 

58 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่ผู้ซ้ือรับรู้ภายหลังวันที่ซ้ือ

อาจเป็นผลมาจากการที่ ผู้ซ้ือได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อม 

ที่มีอยู่ ณ วันที่ ซ้ือ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าตาม 

ย่อหน้าที่ 45 ถึง 49 อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลัง 

วันที่ ซ้ือ เช่น ผลก าไรที่เป็นไปตามที่ ต้ังไว้ ราคาหุ้นสูงข้ึนถึงที่ก  าหนดไว้ หรือโครงการวิจัยและ

พัฒนาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ถือเป็นการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า ผู้ซ้ือต้อง

บันทึกบัญชีการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายโดยไม่ถือเป็น 

การปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า โดยให้บันทกึดังน้ี 

58.1 สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องไม่ มี 

การวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทกึการจ่ายช าระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ 

58.2 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายอื่นซ่ึง 
58.2.1 อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
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ณ วันที่ในงบการเงิน และให้รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในก าไร

หรือขาดทุน ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว 

58.2.2 ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ต้องวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ในงบการเงิน และให้รับรู้การเปล่ียนแปลง 

มูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทุน 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

59 ผูซ้ื้อตอ้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินลกัษณะและผลกระทบ 

ทางการเงินจากการรวมธุรกิจทีเ่กิดข้ึนไม่ว่าจะ 

59.1 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบนั หรือ 

59.2 ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวนัทีอ่นุมติัใหอ้อกงบการเงิน 

60 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่  59 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ใน 

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข64 ถึง ข66 

61 ผูซ้ื้อตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจาก

รายการปรบัปรุงที่รบัรูใ้นรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบนัซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัการรวมธุรกิจที่

เกิดข้ึนในรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบนัหรือรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนๆ 

62 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 61 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ใน

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข67 

63 หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีและมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 59 และ 61 

ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

วนัถอืปฏิบติั 

 

64 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกจิ ให้ถือปฏบัิติ

โดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป ส าหรับการรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้  

หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่ มี 

ผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ในเวลาเดียวกนั 

64ก    (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ข     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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64ค    (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ง      (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64จ      (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ฉ     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ช กิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่  7 และเพ่ิม 

ย่อหน้าที่  2ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  กิจการต้องถือปฏิบัติตาม 

การปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2559  

เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตาม 

การปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงทั้งหมด 

ที่เกี่ยวข้องกบักิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทนุพร้อมกนั 

64ซ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ฌ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้มี 

การปรับปรุงย่อหน้าที่ 40 และ 58 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 67ก และช่ือหัวข้อของย่อหน้าที่ 67ก 

กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงน้ันโดยใช้วิธีการเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปส าหรับการรวมธุรกิจ

ซ่ึงวันที่ ซ้ือเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการที่ถือปฏบัิติตามการปรับปรุงก่อน

วันที่มีผลบังคับใช้ต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน 

ไปพร้อมกัน หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

64ญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้มี 

การปรับปรุงย่อหน้าที่ 2ก กิจการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปุรงดังกล่าวโดยใช้วิธีเปล่ียนทันที

เป็นต้นไป ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ี 

อนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกจิการถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าว

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

64ฎ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ฏ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

65 กิจการต้องไม่ปรับปรุงรายการสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดข้ึน

ก่อนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ 

65ก     ยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงเกิดจากการรวมธุรกิจที่มีวันที่ซ้ือก่อนวันที่

กิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ มาใช้

เป็นคร้ังแรกจะต้องไม่ถูกปรับปรุงเมื่อกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้

เป็นคร้ังแรกแต่ให้น าวิธปีฏบัิติทางบัญชีตามย่อหน้าที่ 65ข ถึง 65จ มาใช้แทน วิธีปฏบัิติทางบัญชี

ตามย่อหน้าที่ 65ข ถึง 65จ จะไม่น าไปใช้กับยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

ซ่ึงเกิดจากการรวมธุรกิจที่ มี วันที่ ซ้ือในหรือหลังจากวันที่ที่กิจการน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ มาใช้เป็นคร้ังแรก ย่อหน้าที่ 65ข 

ถึง 65จ น้ีจะเกี่ยวข้องเฉพาะกับการรวมธุรกิจที่มีวันที่ ซ้ือเกิดก่อนวันที่กิจการน ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกจิ มาใช้เทา่นั้น 

65ข     ข้อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อก าหนดให้สามารถท าการปรับปรุงต้นทุนในการรวมธุรกิจ  

โดยข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ในกรณีน้ีผู้ซ้ือต้องน าการปรับปรุงดังกล่าวไปรวม

ไว้ในต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ ซ้ือด้วย หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่การปรับปรุง

ดังกล่าว จะเกดิขึ้นและกจิการสามารถวัดมูลค่าการปรับปรุงได้อย่างน่าเช่ือถือ 

65ค     ข้อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อก าหนดให้สามารถท าการปรับปรุงต้นทุนในการรวมธุรกิจได้  

หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์เกิดขึ้ นในอนาคต เช่น การปรับปรุง 

ที่ข้ึนอยู่กับระดับผลก าไรที่จะต้องด ารงไว้หรือต้องท าให้ได้ในอนาคต หรือขึ้ นอยู่กับราคาตลาด

ของตราสารทางการเงินที่ออก โดยปกติการประมาณจ านวนเงินของการปรับปรุงดังกล่าว  

ณ ขณะที่ บันทึกรายการส าหรับการรวมกิจการเม่ือเร่ิมแรกน้ันสามารถท าได้โดยไม่ท าให้ 

ความน่าเช่ือถือของข้อมูลสูญเสียไปแม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่กต็าม หากเหตุการณ์ตามที่

คาดไม่ได้เกิดขึ้ นจริงในอนาคต หรือมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงจ านวนที่ประมาณการ 

กจิการต้องปรับปรุงต้นทุนการรวมธุรกจิให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงน้ัน 

65ง     ถึงแม้ว่าข้อตกลงในการรวมธุรกิจจะมีข้อก าหนดให้สามารถปรับปรุงต้นทุนในการรวมธุรกิจได้ 

กิจการจะไม่น ารายการปรับปรุงน้ันไปรวมกับต้นทุนในการรวมธุรกิจเมื่อเร่ิมแรก  หากไม่มี 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เหตุการณ์น้ันจะเกิดข้ึน หรือไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ต่อมาในภายหลังหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่และสามารถวัดมูลค่าการปรับปรุงได้ 

อย่างน่าเช่ือถือ จ านวนสิ่งตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนน้ันจะถือเป็นรายการปรับปรุงต้นทุนการรวมธุรกจิ 

65จ     ในบางสถานการณ์ ผู้ซ้ืออาจถูกก าหนดให้ต้องจ่ายช าระให้แก่ผู้ขายเพ่ิมเติมในภายหลังเพ่ือ

ชดเชยการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ที่จ่ายให้ ตราสารทุนที่ออกให้ หรือหน้ีสินที่เกิดข้ึนหรือ 

รับโอนมาโดยผู้ซ้ือ เพ่ือแลกเปล่ียนกับการได้มาซ่ึงอ านาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ เช่น ผู้ซ้ือ

รับประกันราคาตลาดของตราสารทุนหรือตราสารหน้ีที่ ผู้ซ้ือออกให้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุน 

การรวมธุรกิจและผู้ซ้ือจ าเป็นต้องออกตราสารทุนหรือตราสารหน้ีเพ่ิม เติมเพ่ือท าให้ต้นทุน 
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การรวมธุรกิจมีจ านวนเท่ากับจ านวนที่ก  าหนดกันไว้แต่แรก ในกรณี เช่นน้ีจะไม่ถือว่ามี 

การเพ่ิมขึ้นในต้นทุนการรวมธุรกิจ ดังน้ันในกรณีของตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน

ที่ออกให้เพ่ิมเติมจะถูกหักกลบด้วยมูลค่าที่ลดลงของตราสารทุนที่ออกให้ในคร้ังแรก และใน

กรณีของตราสารหน้ี การจ่ายเพ่ิมเติมจะถือเป็นการหักส่วนเพ่ิม (หรือเป็นการเพ่ิมของส่วนลด) 

ของตราสารหน้ีที่ออกให้ในคร้ังแรก 

66 กิจการบางกิจการ เช่น กิจการหาผลประโยชน์ร่วมซ่ึงไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ และมีการรวมธุรกิจซ่ึงบันทึกบัญชี

ด้วยวิธซ้ืีอ ต้องปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงน้ีตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข68 และ ข69 

 

ภาษีเงินได ้

 

67 ผู้ซ้ือต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  68 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้)) ซ่ึงปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป 

ส าหรับการรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดข้ึนก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว 

มีผลบังคับใช้ หมายความว่า ผู้ซ้ือจะต้องไม่ปรับปรุงการบันทกึบัญชีส าหรับสนิทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีที่เคยรับรู้ส าหรับการรวมธุรกิจคร้ังก่อนๆ อย่างไรกต็าม นับจากวันที่มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ผู้ซ้ือต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีน้ันในก าไรหรือขาดทุน (หรืออาจไม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากเป็นไปตามที่ 

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้)) 

 

การอา้งอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 
 

67ก หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี แต่ยังไม่ได้ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี     

การประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัเดิม 
 

68 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
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ภาคผนวก ก 
 

ค านยิาม 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ผูถู้กซ้ือ หมายถึง ธุรกจิหรือกลุ่มธุรกจิซ่ึงผูซ้ื้อได้อ านาจการควบคุมจากการรวมธุรกิจ 

 

ผูซ้ื้อ หมายถึง กจิการที่ได้อ านาจการควบคุมผูถู้กซ้ือ 

 

วนัทีซ้ื่อ หมายถึง วันที่ผูซ้ื้อได้อ านาจการควบคุมผูถู้กซ้ือ 

 

ธุรกิจ 

 

 

หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่น ามาบริหารและด าเนินงานเพ่ือ

ประสงค์ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ต้นทุนที่ ต ่ าลง หรือ

ผลประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจอื่ นแก่ ผู้ลงทุน เจ้าของ สมาชิกหรือ 

ผู้มีส่วนร่วม 

 

การรวมธุรกิจ หมายถึง รายการหรือเหตุการณ์อื่นใดซ่ึงท าให้ผูซ้ื้อได้มีการควบคุมธุรกิจ 

หรือกลุ่มธุรกิจ รายการซ่ึงเป็นการควบรวมจริง หรือเทียบเท่า 

การควบรวม ถือเป็นการรวมธุรกิจตามที่ ได้กล่าวไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีด้วยเช่นกัน 

 

สิง่ตอบแทนทีต่อ้ง

จ่ายเมือ่เขา้เงือ่นไข 

หมายถึง โดยทั่วไป สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเมื่อเข้าเง่ือนไข หมายถึง ภาระที่ 

ผูซ้ื้อจะต้องโอนสนิทรัพย์หรือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของให้แก่

เจ้าของเดิมของผู ้ถูกซ้ือเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับอ านาจใน 

การควบคุมผู้ถูกซ้ือ หากเหตุการณ์ในอนาคตที่ระบุไว้เกิดข้ึน 

หรือเป็นไปตามเง่ือนไข อย่างไรก็ตาม ส่ิงตอบแทนที่ต้องจ่าย 

เมื่อเขา้เงือ่นไขอาจเป็นในกรณีที่ผู้ซ้ือมีสิทธิได้รับคืนสิ่งตอบแทน 

ที่เคยโอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนด 

 

ส่วนไดเ้สียในส่วนของ

เจา้ของ 

 

หมายถึง ส่วนได้เสียในส่วนของเจา้ของตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี หมายถึง ส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของในกิจการของผู้ลงทุนและส่วนได้เสียของเจ้าของสมาชิก 

หรือผู้มีส่วนได้เสยีในกิจการหาผลประโยชนร่์วม 
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มูลค่ายุติธรรม 

 

หมายถึง มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือ

จะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่าง 

ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมี 

การประกาศใช้)) 

 

ค่าความนยิม 

 

 

หมายถึง สินทรัพย์ที่แสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับ

จากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถระบุและ

รับรู้เป็นรายการแยกออกมาให้ชัดเจนได้ 

 

สามารถระบุได ้ หมายถึง สนิทรัพย์จะสามารถระบุไดถ้้า 

  ก)   สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่ง

ออกมาจากกิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า 

หรือแลกเปล่ียนได้อย่างเป็นเอกเทศ หรือโดยรวมกับสญัญา 

สินทรัพย์ที่ ระบุได้หรือหน้ีสินที่ เกี่ ยวข้อง โดยไม่ค านึง 

ว่ากจิการมีความต้ังใจที่จะท าเช่นน้ันหรือไม่ หรือ 

  ข)   ได้มาจากการท าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ  โดย 

ไม่ค านึงว่าสิทธเิหล่าน้ันจะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยก

จากกจิการ หรือจากสทิธแิละภาระผูกพันอื่นๆ 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หมายถึง สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุไดแ้ละไม่มีรูปร่าง 

 

กิจการหา 

ผลประโยชนร่์วม 

 

 

 

หมายถึง กิจการที่ไม่ได้มีผู้ลงทุนเป็นเจ้าของ ซ่ึงเป็นกิจการที่ให้เงินปันผล  

ท าให้ต้นทุนต ่าลงหรือให้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ โดยตรงแก่

เจ้าของ สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัยร่วม 

(mutual insurance company) สหภาพสินเช่ือ (credit union) 

และสหกรณ์ (co-operative entity) 

 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มี

อ านาจควบคุม 

หมายถึง ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยซ่ึงไม่ใช่ส่วนของบริษัทใหญ่ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 

 

เจา้ของ หมายถึง เจ้าของตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับน้ี หมายถึง ผู้ถือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจ้าของในกิจการ 

ที่ ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของ และเจ้าของหรือสมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม 

ในกิจการหาผลประโยชนร่์วม 
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ภาคผนวก ข 

 

แนวทางปฏิบติั 
 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 2.3) 
 

ข1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกบัการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซ่ึงกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดที่น ามา

รวมกันอยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กิจการ กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มกิจการเดียวกัน 

ทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกจิ และการควบคุมน้ันไม่เป็นการควบคุมช่ัวคราว 

ข2 กลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงต้องถือว่ามีการควบคุมกิจการตามผลของสญัญาได้กต่็อเมื่อมีอ านาจ

ในการก าหนดนโยบายการเงินและการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของ

กิจการ ดังน้ัน การรวมกิจการที่กลุ่มบุคคลเดิมได้รับอ านาจสูงสุดตามผลของสัญญาใน 

การก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของแต่ละกิจการที่มารวมกันเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ประโยชน์จากกจิกรรมของกจิการเหล่านั้นและการควบคุมสงูสดุน้ันไม่ได้เป็นการควบคุมช่ัวคราว 

ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ข3 กิจการอาจถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระท าการร่วมกันภายใต้ข้อตกลงตามสัญญา  

และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลน้ันไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานทางการเงินตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังน้ัน จึงไม่จ าเป็นที่กิจการที่มารวมกันจะเคยถูกรวมเป็น 

ส่วนหน่ึงในงบการเงินรวมเดียวกนัในการที่จะถือว่าเป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

ข4 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของแต่ละกจิการที่มารวมกนัทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจไม่ได้ 

เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจน้ันเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

หรือไม่ ในท านองเดียวกัน การที่กิจการที่มารวมกันเป็นบริษัทย่อยที่ มิได้ถูกน ามารวมใน 

การจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ กไ็ม่ได้เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจน้ัน

เป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนัหรือไม่ 

 

การระบุการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 3) 
 

ข5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ค านิยามการรวมธุรกจิว่าเป็นรายการหรือเหตุการณ์อื่นใด

ซ่ึงท าให้ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมธุรกจิหรือกลุ่มธุรกจิ ผู้ซ้ืออาจด าเนินการในหลายรูปแบบเพ่ือให้ได้

มีการควบคุมจากผู้ถูกซ้ือ ตัวอย่างเช่น 

ข5.1 โดยการโอนเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือสินทรัพย์อื่น (รวมถึงสินทรัพย์สุทธิ 

ที่ประกอบกนัเป็นธุรกจิ) 

ข5.2 โดยการก่อหน้ีสนิ 
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ข5.3 โดยการออกส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ 

ข5.4 โดยการให้สิ่งตอบแทนมากกว่าหน่ึงรูปแบบ หรือ 

ข5.5 โดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ ซ่ึงรวมถึง การรวมธุรกิจที่ด าเนินการตามสัญญาเพียง 

อย่างเดียว (ดูย่อหน้าที่ 43) 

ข6 การจัดโครงสร้างการรวมธุรกิจอาจมีได้หลายรูปแบบเพ่ือวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย วัตถุประสงค์

ทางภาษี หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงรายการดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

ข6.1 ธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจซ่ึงกลายมาเป็นบริษัทย่อยของผู้ซ้ือ หรือสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจ

หรือกลุ่มธุรกจิถูกควบรวมกนัตามกฎหมายให้เป็นส่วนหน่ึงของผู้ซ้ือ 

ข6.2 กิจการที่มารวมกันกิจการหน่ึงโอนสินทรัพย์สุทธิ หรือเจ้าของกิจการโอนส่วนได้เสีย 

ในส่วนของเจ้าของของตนไปให้อกีกจิการที่มารวมกนัหรือเจ้าของกจิการน้ัน 

ข6.3 กจิการทั้งหมดที่มารวมกันท าการโอนสนิทรัพย์สุทธิ หรือเจ้าของกิจการโอนส่วนได้เสีย

ในส่วนของเจ้าของให้แก่กิจการใหม่ที่ ต้ังข้ึน (บางคร้ังเรียกรายการลักษณะน้ีว่า  

การบังคับรวมธุรกิจขนาดเล็กที่ เหมือนกันเข้าด้วยกัน (roll-up or put-together 

transaction)) หรือ 

ข6.4 กลุ่มของเจ้าของเดิมของกิจการที่มารวมกันกิจการใดกิจการหน่ึงได้มีการควบคุม

กจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

 

นยิามของค าว่าธุรกิจ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 3) 
 

ข7 ธุรกิจประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ผ่านกระบวนการและท าให้เกิดผลผลิต ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว 

ธุรกจิจะต้องมีผลผลิต แต่ผลผลิตไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นปัจจัยของความเป็นธุรกจิ องค์ประกอบ

ของธุรกจิทั้ง 3 ประเภทมีค านิยามดังน้ี 

ข7.1 ปัจจัยน าเขา้ หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เม่ือน าไปผ่านกระบวนการหน่ึงหรือ

มากกว่าหน่ึงกระบวนการแล้วจะท าให้เกิดหรือมีความสามารถท าให้เกิดผลผลิต  

ซ่ึงตัวอย่างของปัจจัยน าเข้าน้ันรวมไปถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  (รวมถึงสินทรัพย์ 

ไม่มีตั วตนหรือสิทธิในการใช้สินทรัพ ย์ไม่หมุนเวียน)  สินทรัพ ย์ทางปัญญา 

ความสามารถในการเข้าถึงวัตถุดิบหรือสทิธทิี่จ าเป็นและพนักงาน 

ข7.2 กระบวนการ หมายถึง ระบบ มาตรฐาน วิธีการ ระเบียบแบบแผน หรือกฎเกณฑ์  

ซ่ึงเมื่อน าไปใช้กับปัจจัยน าเข้าอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง จะท าให้เกิดหรือ 

มีความสามารถท าให้ เกิด เป็นผลผลิต  เช่น  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

กระบวนการในการด าเนินงาน และกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากร 

โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการเหล่าน้ีจะถูกบันทกึไว้เป็นเอกสาร แต่แรงงานที่เป็นระบบ 

มีทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นตามกฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนจะสามารถ

ปฏบัิติตามกระบวนการที่จ าเป็นเพ่ือท าให้สิ่งที่น าเข้ากลายเป็นผลผลิตได้ (โดยทั่วไปแล้ว 
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ระบบบัญชี ระบบการวางบิล ระบบเงินเดือน และระบบการบริหารงานอื่นๆ ไม่ถือเป็น

กระบวนการที่ท  าให้เกดิผลผลิต) 

ข7.3 ผลผลิต หมายถึง ผลลัพธ์ของปัจจัยน าเข้าที่ผ่านกระบวนการ ซ่ึงท าให้เกิดหรือ 

มีความสามารถในการท าให้เกิดผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ต้นทุนที่ต ่าลง หรือ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิอื่นโดยตรงแก่ผู้ลงทุน เจ้าของอื่น สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม 

ข8 เพ่ือให้การด าเนินงานและบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ กลุ่มของกจิกรรมและ

สินทรัพย์จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่จ าเป็น 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า และ

กระบวนการที่จะน าไปใช้กับปัจจัยน าเข้าน้ัน ซ่ึงเมื่ อน ามารวมกันจะท าให้เกิดเป็นผลผลิต   

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไม่จ าเป็นต้องรวมปัจจัยน าเข้าหรือกระบวนการทั้งหมดที่ ผู้ขายใช้ใน         

การด าเนินธุรกิจหากผู้ร่วมตลาดสามารถซ้ือธุรกิจและสร้างผลผลิตต่อไปได้  ตัวอย่างเช่น  

การรวมธุรกจิน้ันเข้ากบัปัจจัยน าเข้าและกระบวนการเดิมที่ตนมีอยู่ 

ข9 ลักษณะองค์ประกอบของธุรกิจจะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมและโครงสร้างใน 

การบริหารงานหรือกิจกรรมของกิจการ รวมไปถึงระดับขั้นการพัฒนาของกิจการ ธุรกิจที่ถูก

จัดตั้งขึ้ นอยู่เดิมแล้วน้ันมักมีปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหลายประเภท ในขณะที่ 

ธุรกิจที่เกิดข้ึนใหม่มักจะมีปัจจัยน าเข้า และกระบวนการน้อยกว่า และบางคร้ังจะมีผลผลิตหรือ

สินค้าเพียงหน่ึงอย่างเท่าน้ัน ธุรกิจเกือบทุกประเภทจะมีหน้ีสินแต่ธุรกิจกไ็ม่จ าเป็นต้องมีหน้ีสิน

เสมอไป 

ข10 กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอาจไม่ก่อให้เกิดผลผลิต ซ่ึงถ้า 

ไม่มีผลผลิตเกิดขึ้ นผู้ซ้ือจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรม

และสนิทรัพย์น้ันถือเป็นธุรกจิหรือไม่ ปัจจัยดังกล่าวรวมถึง การที่กลุ่มของกจิกรรมและสนิทรัพย์

เป็นไปตามตัวอย่างดังต่อไปนี้หรือไม่ 

ข10.1 เร่ิมด าเนินกจิกรรมหลักตามแผนที่ได้วางไว้ 

ข10.2 มีพนักงาน สินทรัพย์ทางปัญญาและปัจจัยน าเข้าและกระบวนการอื่นที่สามารถน าไปใช้

กบัปัจจัยน าเข้าที่มีอยู่ 

ข10.3 ก าลังด าเนินการตามแผนเพ่ือผลิตผลผลิต และ 

ข10.4 จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่จะซ้ือผลผลิตน้ัน 

ในการระบุว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาถือเป็นธุรกิจหรือไม่น้ัน   

ไม่จ าเป็นต้องมีทุกปัจจัยที่กล่าวข้างต้น 

ข11 การก าหนดว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ใดเป็นธุรกิจหรือไม่น้ันต้องอ้างอิงจากการที่ 

ผู้ร่วมตลาดสามารถใช้กลุ่มของกิจกรรมหรือสินทรัพย์ดังกล่าวในการด าเนินงานและบริหาร 

ธุรกิจได้หรือไม่ ดังน้ัน ในการประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ถือเป็นธุรกิจหรือไม่  

จึงไม่ได้ขึ้ นอยู่กับว่าผู้ขายใช้กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์น้ันในการด าเนินธุรกิจและไม่ได้

ข้ึนอยู่กบัว่าผู้ซ้ือต้ังใจที่จะใช้กลุ่มของกจิกรรมและสนิทรัพย์น้ันในการด าเนินธุรกจิหรือไม่ 

ข12 กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ใดซ่ึงมีค่าความนิยมจะถือเป็นธุรกิจ หากไม่มีหลักฐานมาหักล้าง 

อย่างไรกต็าม ธุรกจิไม่จ าเป็นต้องมีค่าความนิยม 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

27 

 

การระบุผูซ้ื้อ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 6 และ 7) 
 

ข13 ในการระบุผู้ซ้ือต้องใช้แนวปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้) ซ่ึงผู้ซ้ือคือกิจการที่ได้อ านาจควบคุม 

ผู้ถูกซ้ือ หากการรวมธุรกิจเกดิข้ึนและไม่สามารถระบุผู้ซ้ือได้อย่างชัดเจนตามแนวปฏบัิติที่ก  าหนด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมี

การประกาศใช้) ต้องพิจารณาปัจจัยที่ก  าหนดในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข14 ถึง ข18 ประกอบ 

ข14 ในการรวมธุรกิจที่ มีการโอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นหรือโดยการก่อหน้ีสิน กิจการที่ เป็น 

ผู้จ่ายเงินสดหรือโอนสนิทรัพย์อื่นให้ หรือกจิการที่เป็นผู้ก่อหน้ีมักจะเป็นผู้ซ้ือ 

ข15 ในการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปล่ียนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ กิจการที่ออกตราสารทุนใหม่

มักจะเป็นผู้ซ้ือ อย่างไรก็ตาม กรณีของการรวมธุรกิจที่เรียกว่า การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ 

กิจการที่ออกตราสารทุนใหม่จะกลายเป็นผู้ถูกซ้ือ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่  ข19 ถึง ข27  

ได้ก าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีส าหรับการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับไว้  การระบุ ผู้ ซ้ือ 

ในการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปล่ียนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ ต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์แวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบ ดังต่อไปนี้  

ข15.1 สิทธิออกเสียงในกิจการทีเ่กิดจากการรวมกนัภายหลงัการรวมธุรกิจ  โดยทั่วไป ผู้ซ้ือ 

คือ กิจการใดกิจการหน่ึงที่มารวมกันซ่ึงกลุ่มของเจ้าของในกิจการน้ันได้รับหรือมีสิทธิ

ออกเสยีงส่วนใหญ่ในกิจการที่เกดิจากการรวมกัน ในการพิจารณาว่ากลุ่มของเจ้าของใด

ที่ได้รับหรือมีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ กิจการต้องพิจารณาว่ามีข้อตกลงหรือสิทธิใน 

การใช้สิทธิออกเสียง ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพได้ที่ไม่

ปกตหิรือเป็นพิเศษหรือไม่ 

ข15.2 กลุ่มผูมี้สิทธิออกเสียงส่วนนอ้ยที่เมื่อรวมกันแลว้เป็นกลุ่มใหญ่ในกิจการทีเ่กิดจาก 

การรวมกันในกรณีที่กิจการนัน้ไม่มีเจา้ของหรือกลุ่มของเจา้ของที่มีสิทธิออกเสียง      

ส่วนใหญ่ โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกิจการใดกิจการหน่ึงที่มีเจ้าของหรือกลุ่มของเจ้าของ

ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงส่วนน้อยที่เม่ือรวมกันแล้วเป็นกลุ่มใหญ่ในกิจการที่เกิดจาก      

การรวมกนั 

ข15.3 คณะกรรมการของกิจการทีเ่กิดจากการรวมกนั โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกิจการที่เจ้าของ

มีอ านาจในการเลือก แต่งตั้ง ถอดถอนสมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการของกิจการ 

ที่เกดิจากการรวมกนั 

ข15.4 คณะผูบ้ริหารระดับสูงของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกิจการ 

ที่ผู้บริหาร (หรือผู้บริหารเดิม) เป็นผู้มีอ านาจครอบง าคณะผู้บริหารของกิจการที่เกิดจาก    

การรวมกนั 

ข15.5 เงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนตราสารทุน  โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกิจการที่ เป็นผู้จ่าย

ส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมก่อนการรวมธุรกิจในตราสารทุนของอีกกิจการหน่ึง (หรือ

กลุ่มกจิการ) 
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ข16 โดยปกติ ผู้ซ้ือ คือ กิจการซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่ากิจการอื่นที่มารวมกันอย่างมีนัยส าคัญ (ขนาดของ

กจิการอาจวัดจากสนิทรัพย์ รายได้ หรือก าไร เป็นต้น) 

ข17 ส าหรับการรวมธุรกิจที่มีกจิการที่เกี่ยวข้องมากกว่าสองกิจการข้ึนไป ในการระบุว่า กจิการใดเป็น 

ผู้ซ้ือต้องค านึงว่ากิจการใดเป็นผู้ริเร่ิมการรวมธุรกิจ โดยพิจารณาร่วมกับขนาดของกิจการที่มา

รวมกนั 

ข18 ผู้ซ้ือไม่จ าเป็นต้องเป็นกจิการที่ต้ังข้ึนใหม่จากการรวมธุรกิจ หากมีการจัดตั้งกจิการใหม่เพ่ือออก

ตราสารทุนส าหรับการรวมธุรกิจ กิจการใดกิจการหน่ึงที่ปรากฏอยู่ก่อนการรวมธุรกิจจะถูกระบุ

ให้เป็นผู้ซ้ือโดยใช้แนวทางที่ก  าหนดไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข13 ถึง ข17 ในทางกลับกัน 

กิจการที่ ต้ังข้ึนใหม่ที่ เป็นผู้จ่ายเงินสด หรือโอนสินทรัพย์อื่นให้ หรือเป็นผู้ก่อหน้ีเพ่ือจ่าย          

สิ่งตอบแทนกอ็าจถูกพิจารณาให้เป็นผู้ซ้ือ 

 

การซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั 
 

ข19 การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับเกิดข้ึนเม่ือกิจการที่ออกหลักทรัพย์ (ผู้ซ้ือทางกฎหมาย) ถูกระบุว่า

เป็นผู้ถูกซ้ือในทางบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในแนวทางปฏบัิติตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข13 

ถึง ข18 โดยกิจการที่ตราสารทุนถูกซ้ือไป (ผู้ถูกซ้ือทางกฎหมาย) จะเป็นผู้ซ้ือทางบัญชีส าหรับ

รายการที่ถือเป็นการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ ตัวอย่างเช่น บางคร้ัง การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ

เกิดขึ้นเมื่อบริษัทจ ากัดต้องการเป็นบริษัทมหาชนโดยไม่ต้องการน าหลักทรัพย์ของตนเองเข้าไป

จดทะเบียนจึงให้บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าถือหุ้นของตนเพ่ือ

แลกเปล่ียนกับหุ้นของบริษัทน้ัน จากตัวอย่างข้างต้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ถือเป็นผูซ้ื้อทางกฎหมาย เพราะเป็นผู้ออกตราสารทุนเพ่ือจ่ายช าระ และบริษัทจ ากัดถือเป็น 

ผูถู้กซ้ือทางกฎหมาย เพราะตราสารทุนของตนถูกซ้ือไป อย่างไรกต็าม การใช้แนวทางปฏิบัติ

ตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข13 ถึง ข18 จะท าให้ระบุได้ว่า 

ข19.1 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นผูถู้กซ้ือทางบัญชี และ 

ข19.2 บริษัทจ ากดัเป็นผูซ้ื้อทางบัญชี 

ผู้ถูกซ้ือทางบัญชีจะต้องเป็นไปตามค านิยามของธุรกิจส าหรับรายการที่ถือเป็นการซ้ือธุรกิจ 

แบบย้อนกลับ และให้ใช้หลักการการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซ่ึงรวมถึงการก าหนดให้มีการรับรู้ค่าความนิยมด้วย 

 

การวดัมูลค่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้

 

ข20 ในการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ โดยทั่วไปผู้ซ้ือทางบัญชีจะไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ  

แต่ผู้ถูกซ้ือทางบัญชีจะเป็นผู้ออกตราสารทุนให้แก่เจ้าของของผู้ซ้ือทางบัญชี ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่โอนให้โดยผู้ซ้ือทางบัญชีเพ่ือแลกเปล่ียนกับส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือ

ทางบัญชีต้องค านวณจากจ านวนของตราสารทุนที่บริษัทย่อยตามกฎหมายต้องออกเพ่ือท าให้

เจ้าของของบริษัทใหญ่ตามกฎหมายมีส่วนได้เสียในกิจการที่เกิดจากการรวมกันในสัดส่วน
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เดียวกันกับส่วนได้เสียที่เป็นผลจากการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน 

ที่ค านวณได้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ 

 

การจดัท าและการเปิดเผยงบการเงินรวม 

 

ข21 งบการเงินรวมที่จัดท าส าหรับการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับจะจัดท าภายใต้ช่ือของบริษัทใหญ่ 

ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) แต่ต้องอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่า มี 

การปรับปรุงงบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) รวมทั้งมีการปรับปรุง

ย้อนหลังส าหรับส่วนทุนตามกฎหมายของผู้ซ้ือทางบัญชีเพ่ือสะท้อนส่วนทุนตามกฎหมายของ 

ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี รายการปรับปรุงดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือแสดงให้เหน็ถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่

ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) นอกจากน้ี ต้องมีการปรับปรุงย้อนหลังส าหรับข้อมูล 

ที่น าเสนอเปรียบเทยีบในงบการเงินรวมเพ่ือแสดงให้เหน็ถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย 

(ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ด้วยเช่นกนั 

ข22 เน่ืองจากงบการเงินรวมเป็นการน าเสนอข้อมูลต่อเน่ืองจากงบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย 

ยกเว้นในส่วนโครงสร้างทุน งบการเงินรวมจึงสะท้อนถึง 

ข22.1 สินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) ที่ ถูกรับรู้และ 

วัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการรวมกจิการ 

ข22.2 สินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ที่ถูกรับรู้และ 

วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ข22.3 ก าไรสะสมและยอดคงเหลือของส่วนของเจ้าของส่วนอื่นของบริษัทย่อยตามกฎหมาย  

(ผู้ซ้ือทางบัญชี) ก่อนการรวมธุรกจิ 

ข22.4    มูลค่าตราสารทุนที่ออกและรับรู้ในงบการเงินรวมจะต้องรวมตราสารทุนที่บริษัทย่อย

ตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจเข้ากับมูลค่ายุติธรรมของบริษัทใหญ่

ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) อย่างไรกต็าม โครงสร้างของส่วนของเจ้าของใน 

งบการเงินรวม (เช่น จ านวนและประเภทของตราสารทุนที่ออก) ต้องแสดงถึง

โครงสร้างในส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) รวมถึง

ตราสารทุนที่บริษัทใหญ่ตามกฎหมายออกเพ่ือการรวมกิจการ ดังน้ัน โครงสร้าง 

ส่วนของเจ้าของของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) จะถูกปรับย้อนหลังโดย

ใช้อัตราการแลกเปล่ียนที่ระบุในสัญญาซ้ือเพ่ือสะท้อนถึงจ านวนหุ้นที่ออกโดย 

บริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ในการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ 

ข22.5 มูลค่าตามบัญชีของก าไรสะสมและส่วนของเจ้าของส่วนอื่นๆ  ตามสัดส่วนของ 

ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยตามกฎหมายก่อนการรวมธุรกิจ 

ตามที่กล่าวไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข23 และ ข24 
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ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

 

ข23 ในการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ เจ้าของบางรายของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี)  

อาจไม่ได้แลกเปล่ียนตราสารทุนที่ตนถืออยู่กับบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) 

เจ้าของเหล่าน้ันถือเสมือนเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในงบการเงินรวมภายหลังการซ้ือ

ธุรกิจแบบย้อนกลับ เน่ืองจากเจ้าของของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายที่ไม่ได้แลกเปล่ียนตราสารทุน

ของตนกบัตราสารทุนของผู้ซ้ือตามกฎหมาย จะมีส่วนได้เสียในผลการด าเนินงานและสนิทรัพย์สทุธิ

เฉพาะของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายเท่าน้ัน ไม่มีส่วนได้เสียในผลการด าเนินงานและสินทรัพย์สุทธิ

ของกิจการที่เกดิจากการรวมกัน ในทางกลับกัน แม้ว่าผู้ซ้ือตามกฎหมายจะเป็นผู้ถูกซ้ือในทางบัญชี 

เจ้าของของผู้ซ้ือตามกฎหมายกยั็งคงมีส่วนได้เสียในผลการด าเนินงานและสินทรัพย์สุทธิของ

กจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

ข24 สินทรัพย์และหน้ีสินของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายต้องรับรู้และวัดมูลค่าในงบการเงินรวมด้วยมูลค่า

ตามบัญชีก่อนการรวมกจิการ (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข22.1) ดังน้ัน ในการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมต้องแสดงด้วยสัดส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิก่อนการรวมกิจการของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย ถึงแม้ว่า 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในการซ้ืออื่นๆ จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือกต็าม 

 

ก าไรต่อหุน้ 

 

ข25 ตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข22.4 โครงสร้างส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวมของการซ้ือธุรกิจ 

แบบย้อนกลับต้องแสดงถึงโครงสร้างส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี)  

ซ่ึงรวมทั้งตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซ้ือตามกฎหมายเพ่ือให้เกดิการรวมธุรกจิ 

ข26 ในการค านวณจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักที่คงเหลือ (ตัวหารในการค านวณก าไรต่อหุ้น) 

ในระหว่างงวดที่มีการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ 

ข26.1 จ านวนหุ้นสามัญคงเหลือต้ังแต่ต้นงวดถึงวันที่ ซ้ือต้องค านวณด้วยจ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักในระหว่างงวดของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) คูณด้วย

อตัราส่วนการแลกเปล่ียนที่ระบุในสญัญาการรวมกจิการ และ 

ข26.2 จ านวนหุ้นสามัญคงเหลือต้ังแต่วันที่ซ้ือถึงวันสิ้นงวดต้องใช้จ านวนหุ้นสามัญคงเหลือ

ที่มีอยู่จริงของผู้ซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ที่คงเหลืออยู่ในระหว่างงวด 

ข27 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานในแต่ละงวดก่อนวันที่ซ้ือที่แสดงเปรียบเทยีบในงบการเงินรวมตามวิธซ้ืีอธุรกิจ

แบบย้อนกลับต้องค านวณโดยการหาร 

ข27.1 ก าไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญในแต่ละงวดด้วย 

ข27.2 จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายที่คงเหลืออยู่ในระหว่าง

งวดน้ันคูณด้วยอตัราส่วนการแลกเปล่ียนที่ระบุในสญัญาซ้ือกจิการ 
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การรบัรูร้ายการสินทรพัยที์ไ่ดม้าและหนี้ สินทีร่บัมา (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่10 ถงึ 13) 
 

สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

 

ข28 ผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าด าเนินงานซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้เช่า

ยกเว้นเฉพาะที่ก  าหนดไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข29 และ ข30 

ข29 ผู้ซ้ือต้องพิจารณาว่าเง่ือนไขของสัญญาเช่าด าเนินงานแต่ละสัญญาซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้เช่าน้ันเป็น

สญัญาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ซ้ือหรือไม่ ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากเง่ือนไขในสัญญาเช่า

ด าเนินงานให้ผลประโยชน์แก่ผู้ซ้ือเมื่อเทยีบกับเง่ือนไขในตลาดและต้องรับรู้หน้ีสินหากเง่ือนไข

ในสัญญาเช่าด าเนินงานไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้ซ้ือเมื่อเทียบกับเง่ือนไขในตลาด ภาคผนวก ข  

ย่อหน้าที่ ข42 ให้แนวทางในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า

ด าเนินงานกรณีที่ผู้ถูกซ้ือเป็นผู้ให้เช่า 

ข30 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้อาจเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าด าเนินงาน ซ่ึงจะเหน็ได้จากความเตม็ใจ

ของผู้ร่วมตลาดที่จะจ่ายเพ่ือการเช่านั้นด้วยราคาตามเง่ือนไขตลาด ตัวอย่างเช่น สญัญาเช่าประตู 

เข้าออกสนามบิน หรือสัญญาเช่าพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าท าเลดี อาจเป็นช่องทางในการเข้าถึงตลาด

หรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ ในอนาคตซ่ึงเข้าเง่ือนไขของการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ 

เช่น ความสัมพันธ์กับลูกค้า ในสถานการณ์เช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ 

ที่เกี่ยวข้องตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข31 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

ข31 ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจแยกต่างหากจากค่าความนิยม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือว่าระบุได้ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงคือสามารถแยกเป็น

เอกเทศได้หรือเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายในสญัญา 

ข32 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายในสญัญาจะถือว่าระบุได้ถึงแม้ว่าสนิทรัพย์

น้ันจะไม่สามารถโอนหรือแยกเป็นเอกเทศจากผู้ถูกซ้ือหรือจากสทิธแิละภาระผูกพันอื่น เช่น 

ข32.1 ผู้ถูกซ้ือเช่าอุปกรณ์เพ่ือการผลิตภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานซ่ึงมีเง่ือนไขที่ให้ประโยชน์

มากกว่าเมื่อเทยีบกับเง่ือนไขในตลาด เง่ือนไขในสญัญาเช่าระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ให้

มีการโอนเปล่ียนมือ (ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือให้เช่าช่วง) มูลค่าของสัญญาส่วนที่ให้

ประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับเง่ือนไขในตลาดส าหรับรายการประเภทเดียวกัน  

ถือเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายในสัญญาและต้องรับรู้

เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ว่าผู้ซ้ือจะไม่สามารถขาย หรือโอน

สญัญาเช่านั้นให้แก่ผู้อื่นได้ 

ข32.2 ผู้ถูกซ้ือเป็นเจ้าของและด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ใบอนุญาตที่ให้สิทธิ

ในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อก าหนด 

ทางกฎหมายในสัญญาและต้องรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ว่า 
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ผู้ซ้ือจะไม่สามารถขายหรือโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นโดยแยกจากโรงไฟฟ้าได้ 

ผู้ซ้ืออาจรับรู้มูลค่ายุติธรรมของใบอนุญาตในการด าเนินธุรกิจและมูลค่ายุติธรรมของ

โรงไฟฟ้ารวมเป็นสินทรัพย์รายการเดียวกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานทาง

การเงินถ้าสนิทรัพย์เหล่านั้นมีอายุการใช้ประโยชน์เทา่กนั 

ข32.3 ผู้ถูกซ้ือเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในเทคโนโลยีและให้สิทธิแก่ผู้อื่นเพ่ือน าไปใช้ในตลาด

ต่างประเทศโดยแลกเปล่ียนกับการได้สิ่งตอบแทนเป็นอัตราร้อยละที่ก  าหนดของ

รายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต สิทธิบัตรในเทคโนโลยีและสัญญาให้สิทธิ 

ที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายใน

สัญญาและต้องรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติ

จะไม่สามารถขายหรือแลกเปล่ียนสทิธบัิตรและสญัญาให้สิทธิที่เกี่ยวข้องแยกจากกนัได้ 

ข33 เง่ือนไขในการแยกเป็นเอกเทศได้ หมายถึง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาน้ันสามารถแยกหรือแบ่ง

จากผู้ถูกซ้ือ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปล่ียนได้อย่างเป็นเอกเทศ หรือ

โดยรวมกับสัญญาหรือสินทรัพย์ที่ระบุได้ หรือหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ผู้ซ้ือ

สามารถขาย ให้สิทธิ หรือแลกเปล่ียนกับมูลค่าของสิ่งตอบแทนอื่นถือว่าเข้าเง่ือนไขการแยก 

เป็นเอกเทศได้ถึงแม้ว่าผู้ซ้ือจะไม่มีความต้ังใจที่จะขาย ให้สิทธิหรือแลกเปล่ียนสินทรัพย์น้ัน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาถือว่าเข้าเง่ือนไขการแยกเป็นเอกเทศได้ถ้ามีหลักฐานแสดงว่า 

มีรายการแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่คล้ายกัน ถึงแม้ว่ารายการเหล่าน้ัน 

จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย และไม่ค านึงว่าผู้ซ้ือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวหรือไม่ ตัวอย่างเช่น 

รายช่ือลูกค้าและรายช่ือสมาชิกมักมีการให้สิทธิในการน าไปใช้ประโยชน์จึงถือว่าเข้าเง่ือนไขของ

การแยกเป็นเอกเทศได้ แม้ว่าผู้ถูกซ้ือจะเช่ือว่ารายช่ือลูกค้าของตนมีลักษณะแตกต่างจากรายช่ือ

ลูกค้าอื่นๆ แต่การที่ตามปกติรายช่ือลูกค้ามักมีการให้สิทธิก็ถือได้ว่ารายช่ือลูกค้าที่ได้มา 

เข้าเง่ือนไขการแยกเป็นเอกเทศได้แล้ว อย่างไรกต็าม รายช่ือลูกค้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ

อาจจะไม่เข้าเง่ือนไขของการแยกเป็นเอกเทศได้ ถ้าเง่ือนไขในสัญญาระบุห้ามไม่ให้กิจการขาย 

ให้เช่าหรือแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกบัลูกค้า 

ข34 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่สามารถแยกเป็นเอกเทศจากผู้ถูกซ้ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกัน 

ถอืว่าเข้าเงื่อนไขของการแยกเป็นเอกเทศได้ถ้าสินทรัพย์น้ันสามารถแยกเป็นเอกเทศได้เมื่อน าไป

รวมกบัสญัญา สนิทรัพย์ที่ระบุได้หรือหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ข34.1 ผู้ร่วมตลาดแลกเปล่ียนหน้ีสินเงินรับฝากและความสัมพันธ์กับลูกค้าเงินรับฝากซ่ึงเป็น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเป็นรายการที่พบได้ทั่วไป ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้ความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าเงินรับฝากซ่ึงเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม 

ข34.2 ผู้ถูกซ้ือมีเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนส าหรับการผลิตสินค้าชนิดหน่ึงแต่ไม่ได้ 

จดทะเบียนสิทธิบัตรในความช านาญด้านเทคโนโลยีที่ ใช้ในการผลิต ในการโอน 

ความเป็นเจ้าของในเคร่ืองหมายการค้า ผู้เป็นเจ้าของเดิมจะต้องโอนทุกอย่างที่จ าเป็น

ให้แก่เจ้าของใหม่ เพ่ือให้เจ้าของใหม่สามารถผลิตสนิค้าหรือให้บริการได้โดยไม่แตกต่าง

ไปจากเดิม เน่ืองจากความช านาญด้านเทคโนโลยีที่ไม่ได้จดสิทธิบัตรจะถูกแบ่งแยกจาก 
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ผู้ถูกซ้ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันและจะถูกขายถ้าเคร่ืองหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง

ถูกขายออกไป จึงถือว่าความช านาญด้านเทคโนโลยีที่ไม่ได้จดสิทธิบัตรน้ันสามารถแยก

เป็นเอกเทศได้ 

 

สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 

 

ข35 ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ืออาจได้รับคืนสิทธทิี่เคยให้แก่ผู้ถูกซ้ือเพ่ือใช้สินทรัพย์ของผู้ซ้ือ ทั้งสินทรัพย์ 

ที่เคยรับรู้และไม่เคยรับรู้ในงบการเงินมาก่อน ตัวอย่างของสิทธิดังกล่าวรวมถึงสิทธิในการใช้ 

ช่ือทางการค้าของผู้ซ้ือภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ หรือสิทธิในการใช้เทคโนโลยีของผู้ซ้ือภายใต้

สัญญาให้สิทธิในการใช้เทคโนโลยี สิทธิที่ได้รับคืนน้ีถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ผู้ซ้ือ

ต้องรับรู้แยกต่างหากจากค่าความนิยม ย่อหน้าที่ 29 ก าหนดแนวทางในการวัดมูลค่าของสิทธิ 

ที่ได้รับคืน และย่อหน้าที่ 55 ก าหนดแนวทางในการบันทกึบัญชีภายหลังจากการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก

ส าหรับสทิธทิี่ได้รับคืน 

ข36 ผู้ซ้ือต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการที่เง่ือนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ได้รับคืน 

เม่ือเทียบกับเง่ือนไขในตลาดส าหรับรายการที่มีลักษณะเดียวกันให้ผลประโยชน์กับผู้ซ้ือหรือ 

ท าให้ผู้ซ้ือเสียผลประโยชน์ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข52 ก าหนดแนวทางในการวัดมูลค่าของ 

ผลก าไรหรือขาดทุนดังกล่าว 

 

กลุ่มของแรงงานและรายการอื่นๆ ทีไ่ม่สามารถระบุได ้

 

ข37 ผู้ซ้ือต้องรวมมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาที่ไม่สามารถระบุได้ ณ วันที่ ซ้ือเข้าเป็น 

ส่วนหน่ึงของค่าความนิยม ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ืออาจก าหนดมูลค่าของกลุ่มของแรงงานที่มีอยู่  

ซ่ึงหมายถึง กลุ่มของพนักงานที่มีอยู่ซ่ึงท าให้ผู้ซ้ือสามารถด าเนินงานและบริหารธุรกิจที่ซ้ือมา

ต่อไปจากวันที่ ซ้ือได้ กลุ่มของแรงงานไม่รวมถึงพนักงานของผู้ถูกซ้ือที่มีทักษะความช านาญ

พิเศษที่ต้องน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากกลุ่มของแรงงานไม่ใช่

สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่จะสามารถรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยมได้ มูลค่าของ 

กลุ่มของแรงงานจึงถูกรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าความนิยม 

ข38 ผู้ซ้ือต้องรวมมูลค่าของรายการที่ไม่เข้าเง่ือนไขการเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ือเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ

ค่าความนิยม เช่น ผู้ซ้ืออาจก าหนดมูลค่าของสัญญาที่ ผู้ถูกซ้ือก าลังเจรจาต่อรองกับลูกค้า 

รายใหม่ ณ วันที่ซ้ือ แต่เน่ืองจากสัญญาดังกล่าวยังไม่สามารถถือเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ือได้ 

ผู้ซ้ือจึงไม่สามารถรับรู้สัญญาดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม  ผู้ซ้ือต้อง 

ไม่จัดประเภทใหม่ในภายหลังส าหรับมูลค่าของสัญญาเหล่าน้ันโดยแสดงแยกจากค่าความนิยม

ส าหรับเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนหลังจากวันที่ ซ้ือ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ือต้องประเมินข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์แวดล้อมที่เกิดข้ึนไม่นานหลังวันที่ซ้ือเพ่ือพิจารณาว่ามีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถ

รับรู้เป็นรายการแยกต่างหากอยู่ ณ วันที่ซ้ือหรือไม่ 
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ข39 ภายหลังการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก ผู้ซ้ือต้องบันทกึบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (เมื่ อมี        

การประกาศใช้) อย่างไรกต็าม ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้ใช้วิธีการบันทึก 

บัญชีภายหลังการรับรู้เมื่ อเร่ิมแรกส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

ข40 เง่ือนไขของการระบุได้ใช้ในการพิจารณาว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสามารถรับรู้เป็นรายการ  

แยกต่างหากจากค่าความนิยมได้หรือไม่ อย่างไรกต็าม เง่ือนไขดังกล่าวไม่ได้ก าหนดแนวทาง 

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และไม่ได้ก าหนดข้อจ ากัดของข้อสมมติ 

ที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ือพิจารณาใช้ข้อสมมติ

เดียวกันกับที่ผู้ร่วมตลาดในการก าหนดราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น การพิจารณาโอกาส 

ในการต่อสัญญาในอนาคตในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญา ซ่ึงการต่ออายุได้หรือไม่น้ัน 

ไม่จ าเป็นต้องเข้าเง่ือนไขการระบุได้  (อย่างไรก็ตาม ย่อหน้าที่  29 ได้กล่าวถึงข้อยกเว้น 

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับสิทธิที่ได้รับคืนที่รับรู้ในการรวมธุรกิจ) ย่อหน้าที่ 36 และ 37 

ของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มี ตั วตน (เมื่ อม ี

การประกาศใช้) ก าหนดแนวทางส าหรับการพิจารณาว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนควรจะรับรู้รวมเป็น

หน่วยเดียวกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นหรือสนิทรัพย์ที่มีตัวตนหรือไม่ 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์่ระบุไดบ้างรายการและส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในผูถู้กซ้ือ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 18 และ 19) 
 

สินทรพัยที์ก่ระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน (ค่าเผือ่มูลค่า) 

 

ข41 ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้ค่าเผ่ือมูลค่าส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือเป็นรายการแยกต่างหาก เพราะผลกระทบของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ

กระแสเงินสดเกี่ยวกับอนาคตได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว เช่น มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้ ผู้ ซ้ือวัดมูลค่าของลูกหน้ีที่ ได้มาซ่ึงรวมถึงเงินให้ กู้ ยืมด้วย 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ดังน้ัน ณ วันดังกล่าวผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้ค่าเผื่อมูลค่าส าหรับกระแสเงินสด

ที่คาดว่าจะเรียกเกบ็ไม่ได้ตามสญัญา 

 

สินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าด าเนนิงานซ่ึงผูถู้กซ้ือเป็นผูใ้หเ้ช่า 

 

ข42 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือของสินทรัพย์ เช่น อาคารหรือสิทธิภายใต้สัญญาเช่า

ด าเนินงานซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้ให้เช่า ผู้ซ้ือต้องพิจารณาเง่ือนไขตามสัญญาเช่าในการบันทึกบัญชี 

หรืออีกนัยหน่ึงผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้รายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินจากการที่เง่ือนไขในสัญญาเช่า
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ด าเนินงานน้ันให้ประโยชน์หรือไม่ให้ประโยชน์แก่ ผู้ซ้ือเมื่อเทียบกับเง่ือนไขในตลาด ซ่ึงใน

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข29 ก าหนดให้รับรู้ส าหรับสญัญาเช่าซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้เช่า 

 

สินทรพัยที์ผู่ซ้ื้อตั้งใจจะไม่ใชห้รือใชใ้นรูปแบบทีแ่ตกต่างไปจากผูร่้วมตลาด 

 

ข43     เพ่ือปกป้องความสามารถในการแข่งขันหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ผู้ซ้ืออาจตั้งใจไม่ใช้สินทรัพย์ 

ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้มาอย่างจริงจัง หรืออาจไม่ต้ังใจที่จะใช้สินทรัพย์ในแบบที่เป็น 

การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด เช่น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นงานวิจัยและพัฒนาที่

ได้มาที่ผู้ซ้ือวางแผนที่จะใช้สินทรัพย์โดยการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้ใช้ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ือต้อง 

วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินโดยสมมติว่าจะใช้

ประโยชน์ในแบบที่เป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดที่ผู้ร่วมตลาดจะใช้ประกอบกับ 

ข้อสมมติในการประเมินมูลค่าทั้ ง ณ จุดเร่ิมต้นและเมื่ อวัดมูลค่ายุติธรรมหัก ต้นทุนใน 

การจ าหน่ายส าหรับการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง 

 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ 

 

ข44 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้ผู้ซ้ือวัดมูลค่าส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม

ในผู้ถูกซ้ือด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ บางคร้ังผู้ซ้ืออาจสามารถวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมได้โดยใช้ราคาเสนอซ้ือเสนอขายในตลาดซ้ือขายคล่อง

ส าหรับหุ้นทุนที่ไม่ได้ถือโดยผู้ซ้ือ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือเสนอขาย

ในตลาดซ้ือขายคล่องได้ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมโดยใช้

เทคนิคการวัดมูลค่าอื่น 

ข45    มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นของส่วนของผู้ซ้ือและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ืออาจ

แตกต่างกัน ผลต่างโดยส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ที่จะรวมส่วนเพ่ิมในมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น 

ที่ผู้ซ้ือมีในผู้ถูกซ้ือจากการที่ได้การควบคุม (control premium) หรือในทางกลับกัน มูลค่ายุติธรรม

ต่อหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมได้รวมส่วนลดจากการขาดการควบคุม (ส่วนลดของ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (non-controlling interest discount)) หากผู้ร่วมตลาดจะมี 

การน าส่วนเพ่ิมและส่วนลดน้ีมาพิจารณาในการก าหนดราคาของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
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การวดัมูลค่าค่าความนยิมหรือก าไรจากการซ้ือในราคาต า่กว่ามูลค่ายุติธรรม 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ซ้ือของส่วนของผูซ้ื้อในงบการเงินของผูถู้กซ้ือโดยใชเ้ทคนิค

การวดัมูลค่า (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 33) 

 

ข46 ในการรวมธุรกิจที่ ไม่ มีการโอนสิ่ งตอบแทนให้ ผู้ ซ้ือต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือ 

ของส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการวัด 

มูลค่าค่าความนิยมหรือก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 32 ถึง 34) 

 

ขอ้ควรพิจารณาเพิ่มเติมในการใชวิ้ธีซ้ือกบัการรวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชนร่์วม 

(แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่33) 

 

ข47 เมื่ อกิจการหาผลประโยชน์ร่วมสองแห่งมารวมกัน มูลค่ายุติธรรมของส่วนของเจ้าของหรือ 

ส่วนของสมาชิกในผู้ถูกซ้ือ (หรือมูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซ้ือ) อาจเป็นมูลค่าที่วัดได้อย่างน่าเช่ือถือ

กว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนของสมาชิกที่ ผู้ซ้ือได้โอนไป ในสถานการณ์เช่นน้ัน ย่อหน้าที่ 33 

ก าหนดให้ผู้ซ้ือต้องประเมินมูลค่าของค่าความนิยมโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วน 

ของเจ้าของของผู้ถูกซ้ือแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือที่ถูกโอนไป 

นอกจากน้ีผู้ซ้ือในการรวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้องรับรู้สินทรัพย์สุทธิของ  

ผู้ถูกซ้ือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินไม่ให้รับรู้เข้าก าไรสะสม ซ่ึงเป็นไป

ตามที่ก  าหนดส าหรับธุรกจิประเภทอื่นๆ ในการบันทกึบัญชีการรวมธุรกจิด้วยวิธซ้ืีอ 

ข48 กิจการหาผลประโยชน์ร่วมมีความเหมือนกับธุรกิจอื่นๆ ในหลายด้านแต่มีข้อแตกต่างที่เด่นชัด  

คือ มีสมาชิกเป็นทั้งลูกค้าและเจ้าของ โดยทั่วไปสมาชิกของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมคาดหวัง  

จะได้รับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกในรูปแบบของการลดค่าสินค้าหรือค่าบริการหรือเงินปันผล                 

เงินปันผลมักจะถูกปันส่วนให้กับสมาชิกแต่ละคนตามสัดส่วนของมูลค่าทางธุรกิจที่สมาชิก         

ท าให้กบักจิการในระหว่างปี 

ข49 การวัดมูลค่ายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้องรวมข้อสมมติที่ ผู้ร่วมตลาดจะใช้ใน 

การพิจารณาเกี่ยวกับผลประโยชน์ในอนาคตของสมาชิกประกอบกับข้อสมมติอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ที่ ผู้ร่วมตลาดจะท ากับกิจการหาผลประโยชน์ร่วม เช่น วิธีมูลค่าปัจจุบันอาจเป็นสิ่งที่ใช้ใน 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ร่วม กระแสเงินสดที่ใช้ในประมาณการ

ดังกล่าวต้องอ้างอิงมาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมซ่ึงเป็น

กระแสเงินสดหลังหักผลประโยชน์ที่คืนให้แก่สมาชิกในรูปของการลดค่าสนิค้าหรือบริการ เป็นต้น 
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การพิจารณารายการทีถ่อืเป็นส่วนหนึง่ของการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 51 

และ 52) 
 

ข50 ผู้ ซ้ือต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปน้ี  เพ่ือพิจารณาว่ารายการที่ เกิดข้ึนถือเป็นส่วนหน่ึงของ 

การแลกเปล่ียนกับผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกิจหรือถือเป็นรายการแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ

โดยไม่จ าเป็นที่ปัจจัยทั้งหมดน้ีต้องเกดิข้ึนร่วมกนัทุกข้อ 

ข50.1 เหตุผลของการเกิดรายการ – การท าความเข้าใจถึงเหตุผลที่แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน 

การรวมธุรกจิ (ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ เจ้าของ กรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนของผู้ซ้ือและ 

ผู้ถูกซ้ือ) เข้าท ารายการหรือข้อตกลงรายการหน่ึงน้ันอาจช้ีให้เหน็ว่ารายการดังกล่าว

เป็นส่วนหน่ึงของการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือเพ่ือแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์ที่

ได้มาและหน้ีสนิที่รับมาหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการที่เกิดข้ึนท าให้ผู้ซ้ือหรือกิจการ

ที่เกิดจากการรวมกนัได้รับผลประโยชน์มากกว่าผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ 

ต้นทุนที่จ่ายส าหรับรายการดังกล่าว (รวมถึงสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง) ไม่น่าจะ

เป็นส่วนหน่ึงของรายการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องบันทึกบัญชี

ส าหรับจ านวนดังกล่าวแยกต่างหากจากการรวมธุรกจิ 

ข50.2 ผูริ้เริ่มให้เกิดรายการ – การท าความเข้าใจว่ากิจการใดเป็นผู้ริเร่ิมให้เกิดรายการ 

อาจช้ีให้เห็นว่ารายการดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือ

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น รายการหรือเหตุการณ์อื่นที่ริเร่ิมโดยผู้ซ้ือจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

เกดิประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตแก่ผู้ซ้ือหรือกจิการที่เกดิจากการรวมกัน มากกว่า

ที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน 

รายการหรือข้อตกลงที่ริเร่ิมโดยผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมจะไม่ได้ท าเพ่ือประโยชน์ของ 

ผู้ซ้ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกัน ซ่ึงรายการดังกล่าวมักถือเป็นส่วนหน่ึงของ

รายการรวมธุรกจิ 

ข50.3 จังหวะเวลาของการเกิดรายการ – จังหวะเวลาของการเกิดรายการอาจช้ีให้เห็นว่า

รายการดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการแลกเป ล่ียนที่ ให้แก่ ผู้ ถูก ซ้ือหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น รายการระหว่างผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือที่เกิดข้ึนในระหว่างการเจรจาต่อรอง

เง่ือนไขการรวมธุรกิจอาจท าให้การรวมธุรกิจน้ันเกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตแก่ผู้ ซ้ือหรือกิจการที่ เกิดจากการรวมกัน หากเป็นเช่นน้ัน ผู้ถูกซ้ือหรือ 

เจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจอาจไม่ได้รับหรือได้รับผลประโยชน์จากรายการดังกล่าว

เพียงเลก็น้อย ยกเว้นผลประโยชน์ที่ได้รับในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการที่เกิดจาก

การรวมกนั 
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การท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ือที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป (แนวทาง 

ปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่52.1) 

 

ข51 ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ืออาจมีความสัมพันธ์กันก่อนการเจรจาตกลงรวมธุรกิจกัน ซ่ึง ณ ที่น้ีจะเรียกว่า 

“ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ” ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือที่มีอยู่ก่อน 

การรวมธุรกิจอาจอยู่ในรูปแบบของสัญญา เช่น สัญญาระหว่างผู้ขายกับลูกค้า หรือสัญญา

ระหว่างผู้ให้สทิธกิบัผู้ใช้สทิธิ หรืออาจไม่อยู่ในรูปแบบของสญัญากไ็ด้ เช่น โจทกก์บัจ าเลย 

ข52 ถ้าการรวมธุรกิจมีผลท าให้ความสมัพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป 

ให้ผู้ซ้ือรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนโดยวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดดังต่อไปน้ี 

ข52.1 ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมส าหรับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนหน้าการรวมธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ใน

รูปแบบของสญัญา เช่น คดีความฟ้องร้อง 

ข52.2 ให้ใช้มูลค่าที่น้อยกว่าระหว่างภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข52.2.1 กับ ข52.2.2 ส าหรับ

ความสมัพันธท์ี่มีอยู่ก่อนหน้าการรวมธุรกจิที่อยู่ในรูปแบบของสญัญา 

ข52.2.1 มูลค่าของสัญญาส่วนที่ได้ประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าในมุมมองของ 

ผู้ซ้ือ เม่ือเทียบกับเง่ือนไขของรายการที่มีลักษณะเหมือนกันในตลาด 

ในปัจจุบัน (สัญญาที่ให้ประโยชน์น้อยกว่า หมายถึง น้อยกว่าในแง่

ข้อก าหนดตามสัญญาเมื่อเทียบกับข้อก าหนดในตลาดทั่วไปซ่ึงไม่จ าเป็น

ว่าสัญญาน้ันต้องเป็นสัญญาที่สร้างภาระซ่ึงมีค่าใช้จ่ายตามข้อก าหนดใน

สญัญาที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้เกินกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่จะได้รับจาก

สญัญานั้น) 

ข52.2.2 จ านวนที่ระบุในเง่ือนไขของสัญญาที่ต้องมีการจ่ายช าระระหว่างคู่สัญญา

เมื่อมีคนใดคนหน่ึงได้รับประโยชน์น้อยกว่า 

ถ้ามูลค่าตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข52.2.2 น้อยกว่า ข52.2.1 ให้บันทึกผลต่าง 

ที่เกดิข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของการรวมธุรกจิ 

มูลค่าของผลก าไรหรือขาดทุนที่ รับรู้บางส่วนข้ึนอยู่กับว่าผู้ซ้ือเคยรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ดังน้ัน ผลก าไรหรือขาดทุนที่แสดงในงบการเงินอาจแตกต่างไปจากมูลค่า 

ที่ค านวณได้โดยใช้ข้อก าหนดข้างต้น 

ข53 ความสัมพันธท์ี่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจอาจเป็นสัญญาที่ผู้ซ้ือรับรู้เป็นสิทธทิี่ได้รับคืน ถ้าสญัญามี

เง่ือนไขที่ให้ประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าเม่ือเทียบกับมูลค่ารายการที่มีลักษณะเหมือนกัน 

ในตลาด ผู้ซ้ือต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการท าให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่หมดไปน้ันเป็น

รายการแยกต่างหากจากการรวมธุรกจิและวัดมูลค่าตามที่กล่าวไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข52 
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ข้อตกลงการจ่ายช าระที่อาจเกิดข้ึนแก่พนกังานหรือผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น (แนวทาง 

ปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่52.2) 

 

ข54 ข้อตกลงการจ่ายช าระที่อาจเกิดข้ึนแก่พนักงานหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นจะเป็น 

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการรวมธุรกิจ หรือเป็นรายการแยกต่างหากขึ้นอยู่กบัลักษณะ

ของข้อตกลง การท าความเข้าใจเหตุผลของการรวมข้อตกลงการจ่ายช าระที่อาจจะเกิดข้ึนไว้ใน

สญัญาซ้ือธุรกิจ ท าความเข้าใจว่าใครเป็นผู้ริเร่ิมข้อตกลง และช่วงเวลาที่คู่สัญญาเข้าท าข้อตกลง

จะช่วยในการประเมินลักษณะของข้อตกลงได้ 

ข55 ถ้าไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าข้อตกลงการจ่ายช าระแก่พนักงานหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น 

ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือหรือถือเป็นรายการแยกต่างหาก         

จากการรวมธุรกจิ ผู้ซ้ือต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบ 

ข55.1 การจา้งงานต่อ – หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นก าหนดเง่ือนไขในข้อตกลงให้มี 

การจ้างงานต่อและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นกลายมาเป็นพนักงานในระดับที่มี

ความส าคัญอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเข้าเง่ือนไขเป็นข้อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะ 

ต้องจ่าย เง่ือนไขในการจ้างงานต่ออาจรวมอยู่ในสัญญาจ้างงาน สัญญาซ้ือกิจการหรือ

เอกสารอื่นๆ ข้อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่ต้องท าการจ่ายช าระหาก

ไม่มีการจ้างงานอีกต่อไปถือเป็นผลตอบแทนพนักงานส าหรับการบริการที่ได้รับหลัง

การรวมกิจการ ในขณะที่ ข้อตกลงซ่ึงการจ่ายช าระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 

ที่ไม่ได้รับผลกระทบหากไม่มีการจ้างงานอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าการจ่ายช าระที่คาดว่า

จะต้องจ่ายน้ันเป็นการจ่ายสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการรวมธุรกิจ ไม่ใช่

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.2 ระยะเวลาการจา้งงานต่อ - ถ้าระยะเวลาการจ้างงานต่อเป็นช่วงเดียวกันหรือยาวกว่า

ระยะเวลาการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึน อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเน้ือหาของการจ่ายช าระ 

ที่คาดว่าจะเกดิข้ึนถือเป็นค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.3 ระดับของค่าตอบแทนพนักงาน – ในสถานการณ์ที่ค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงาน

นอกเหนือจากการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับ

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานส าคัญคนอื่นๆ ในกิจการที่เกิดจากการรวมกันอาจเป็น 

ข้อบ่งช้ีว่าการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนถือเป็นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายในการรวม

ธุรกจิ ไม่ใช่ค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.4 เงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงาน – หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นที่ไม่ได้กลายเป็น

พนักงานได้รับการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อหุ้นน้อยกว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขาย

หุ้นที่กลายเป็นพนักงานของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเงินที่จ่ายเพ่ิม

ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นที่กลายเป็นพนักงานของกิจการน้ัน เป็นค่าตอบแทน

พนักงาน 
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ข55.5 จ านวนหุ้นที่ถือ – จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นซ่ึงยังคงเป็น

พนักงานส าคัญ อาจเป็นข้อบ่งช้ีเน้ือหาสาระของข้อตกลงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้อง

จ่ายช าระ ตัวอย่างเช่น หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ใน 

ผู้ถูกซ้ือยังคงเป็นพนักงานส าคัญ อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าข้อตกลงน้ีเป็นข้อตกลงการแบ่ง 

ผลก าไรซ่ึงมีจุดประสงค์ที่จะให้ค่าตอบแทนพนักงานส าหรับบริการที่ได้รับหลังการรวม 

ธุรกิจในทางกลับกัน หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นซ่ึงยังคงเป็นพนักงานส าคัญน้ัน

ถือหุ้นเพียงเล็กน้อยในผู้ถูกซ้ือและผู้ถือ หุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นทุกคนได้ รับ 

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายต่อหุ้นในจ านวนที่เท่าๆ กนั อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าการจ่าย

ช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ันเป็นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระเพ่ิมเติมใน 

การรวมธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นก่อน 

การรวมธุรกิจต้องน ามาพิจารณาด้วย เช่น สมาชิกในครอบครัวเดียวกันซ่ึงยังคงเป็น

พนักงานส าคัญ 

ข55.6 ความเชื ่อมโยงกับการวัดมูลค่า – หากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ ต้องจ่ายในเบ้ืองต้น 

ณ วันซ้ือองิจากระดับที่ต ่าของการวัดมูลค่าผู้ถูกซ้ือและเกณฑก์ารค านวณการจ่ายช าระ

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนมีความเกี่ยวข้องกับวิธีที่ใช้ในการวัดมูลค่า อาจเป็นไปได้ว่าการจ่าย

ช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนถือเป็นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายช าระเพ่ิมเติม อย่างไรกต็าม  

หากเกณฑ์การค านวณการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนสอดคล้องกับข้อตกลงการแบ่ง

ผลก าไรก่อนการรวมธุรกิจอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าข้อตกลงน้ันเป็นการจ่ายค่าตอบแทน

พนักงาน 

ข55.7 สูตรในการก าหนดค่าตอบแทน – สูตรที่ใช้ก าหนดการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอาจมี

ประโยชน์ในการประเมินเน้ือหาของข้อตกลง ตัวอย่างเช่น หากการจ่ายช าระที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นค านวณตามเกณฑ์ตัวคูณก าไรอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าภาระผูกพันนั้นเป็นสิ่งตอบแทน 

ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระในการรวมธุรกิจและสูตรดังกล่าวน้ันก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ค านวณ

หรือพิสูจน์มูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซ้ือ ในทางกลับกันหากการจ่ายช าระที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนค านวณโดยใช้อัตราร้อยละของก าไรอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย

ให้แก่พนักงานน้ันเป็นข้อตกลงการแบ่งผลก าไรส าหรับตอบแทนบริการที่ได้รับจาก

พนักงาน 

ข55.8 ขอ้ตกลงและประเด็นอื่นๆ  – เง่ือนไขที่ก  าหนดในข้อตกลงอื่นๆ ที่ท  ากับผู้ถือหุ้น 

ที่ประสงค์จะขายหุ้น (เช่น ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขัน สัญญาในการด าเนินงาน สัญญา 

ที่ปรึกษา และสัญญาเช่าทรัพย์สิน) และวิธีปฏิบัติส าหรับภาษีเงินได้ของการจ่ายช าระที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ันไม่ใช่สิ่งตอบแทน 

ที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกซ้ือ เช่น ในการซ้ือธุรกจิ ผู้ซ้ืออาจเข้าท าสัญญาเช่าทรัพย์สนิกบัผู้ถือหุ้น

ที่ประสงค์จะขายหุ้นรายส าคัญรายหน่ึง ถ้าพบว่าอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าน้ันต ่ากว่า

อัตราตลาดอย่างมีนัยส าคัญ อาจท าให้การจ่ายช าระที่อาจเกิดข้ึนแก่ผู้เช่า (ผู้ถือหุ้นที่

ประสงค์จะขายหุ้น) ตามข้อตกลงเพ่ิมเติมน้ันมีเน้ือหาเป็นการจ่ายช าระเพ่ือประโยชน์
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ของสินทรัพย์ที่เช่าที่ ผู้ซ้ือต้องรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากในงบการเงินภายหลัง 

การรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน ถ้าสัญญาเช่าระบุให้ค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป 

ข้อตกลงในการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นน้ีอาจเป็น

ส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่จะต้องจ่ายในการรวมธุรกจิ 

 

การออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ของผูซ้ื้อเพื่อแลกเปลี่ยนกบัโครงการที่พนกังาน 

ของผูถู้กซ้ือถอือยู่ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่52.2) 

 

ข56      ผู้ ซ้ืออาจแลกเป ล่ียนโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์1
 
(share-based payment awards) 

(โครงการทดแทน) ของตนกบัโครงการที่พนักงานของผู้ถูกซ้ือถืออยู่ การแลกเปล่ียนสิทธิซ้ือหุ้น

หรือโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อื่นๆ ที่เกิดจากการรวมธุรกิจให้บันทึกบัญชีโดยถือเป็น 

การปรับปรุงโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(เมื่อมีการประกาศใช้) หากผู้ซ้ือ

มีโครงการทดแทนโครงการของผู้ถูกซ้ือ ผู้ซ้ือต้องรวมโครงการทดแทนของผู้ซ้ือที่วัดมูลค่าโดยใช้

ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนในการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือใน 

การรวมธุรกิจ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข57 ถึง ข62 เป็นแนวทางการปันส่วนของการวัดมูลค่า

โดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่ โครงการเดิมของผู้ถูกซ้ือมีผลสิ้ นสุดลงจากผลของ 

การรวมธุรกิจ และถ้าผู้ซ้ือได้ออกโครงการเพ่ือทดแทนโครงการที่มีผลสิ้นสุดลงโดยไม่มีภาระ

ผูกพันในการท าเช่นนั้น ให้รับรู้โครงการทดแทนที่ออกให้ตามการวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็น

เกณฑ์เป็นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

หรือกล่าวได้ว่าไม่ให้น ามูลค่าค่าตอบแทนดังกล่าวไปรวมเป็นส่วนหน่ึงในการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

ที่โอนให้ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ือถือได้ว่ามีภาระผูกพันในการทดแทนโครงการของผู้ถูกซ้ือหาก 

ผู้ถูกซ้ือหรือพนักงานของผู้ถูกซ้ือมีความสามารถในการบังคับให้เกิดการแลกเปล่ียน ตัวอย่าง 

ในการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดข้างต้น เช่น ผู้ซ้ือถือว่ามีภาระผูกพันในการทดแทนโครงการของ

ผู้ถูกซ้ือหากการทดแทนน้ันถูกก าหนดโดย 

ข56.1 เง่ือนไขในสญัญาซ้ือธุรกจิ 

ข56.2 เง่ือนไขตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนเดิมของผู้ถูกซ้ือ หรือ 

ข56.3 กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ข57 ในการพิจารณาว่าส่วนใดของโครงการทดแทนเป็นสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือและส่วนใด  

ถือเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายส าหรับบริการที่ได้รับภายหลังการรวมธุรกจิ ให้ผู้ซ้ือวัดมูลค่าโครงการ 

ทั้งที่ออกโดยผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ ณ วันที่ ซ้ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 

                                                 
1
  ในย่อหน้าที่ ข56 ถึง ข62 ค าศัพท ์“โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” (“share-based payment awards”) อ้างถึง

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ได้รับสทิธหิรือมไิด้รับสทิธ ิ
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(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ส่วนของโครงการ

ทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือจะเท่ากับ

โครงการค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือในส่วนที่จ่ายเพ่ือบริการที่ได้รับก่อนการรวมธุรกจิ 

ข58 ส่วนของโครงการทดแทนซ่ึงเป็นส่วนที่จ่ายเพ่ือบริการที่ได้รับก่อนการรวมธุรกิจ คือ โครงการ

ค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดคูณด้วยอตัราส่วนของระยะเวลาการได้รับสทิธิ 

ที่ผ่านมาแล้วของผู้ถูกซ้ือต่อระยะเวลาที่มากกว่าระหว่าง ระยะเวลาการได้รับสิทธิทั้งหมดกับ

ระยะเวลาการได้รับสิทธิของตราสารเดิมของโครงการผลตอบแทนของผู้ถูกซ้ือ  ระยะเวลา 

การได้รับสิทธิ คือ ช่วงเวลาที่เง่ือนไขการได้รับสิทธิทั้งหมดเป็นไปตามที่ระบุไว้ ค านิยามของ 

ค าว่าเง่ือนไขการได้รับสิทธิ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข59 ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่ได้รับสิทธิที่เป็นส่วนของบริการที่ได้รับภายหลังการรวมธุรกิจ

และรับรู้เป็นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ  ต้องเท่ากับโครงการ

ทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดหักด้วยมูลค่าของโครงการทดแทนซ่ึงเป็นของบริการที่ได้รับ

ก่อนการรวมธุรกิจ ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้ส่วนเกินระหว่างโครงการทดแทนซ่ึงออกและวัดมูลค่า

ตามราคาตลาดกับโครงการของผู้ถูกซ้ือที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดเป็นค่าตอบแทนพนักงานใน

งบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ือต้องรับรู้ส่วนของโครงการทดแทนส าหรับบริการที่ได้รับ

ภายหลังการรวมธุรกิจถ้ามีการก าหนดว่าต้องมีการให้บริการ ทั้งน้ีไม่ค านึงว่าพนักงานได้

ให้บริการทั้งหมดตามที่ก  าหนดไว้ในโครงการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือก่อนวันที่ ซ้ือธุรกิจ

หรือไม่ 

ข60 ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่เป็นสิทธิขาดซ่ึงเกี่ยวข้องกับบริการที่ได้รับก่อนและหลังการรวม

ธุรกจิต้องแสดงถึงประมาณการที่ดีที่สุดของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้สทิธ ิตัวอย่างเช่น 

ถ้าส่วนของโครงการทดแทนซ่ึงเป็นของบริการที่ได้รับก่อนการรวมธุรกิจที่วัดมูลค่าตามตลาดมี

มูลค่าเท่ากับ 100 บาท และผู้ซ้ือคาดว่าจะมีการใช้สิทธเิพียงร้อยละ 95 ของผลตอบแทนทั้งหมด 

ดังน้ัน มูลค่าที่น าไปรวมค านวณสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกจิจะเทา่กับ 95 บาท 

การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้สิทธิจะต้องแสดง

เป็นค่าตอบแทนส าหรับงวดที่เกิดการเปล่ียนแปลงหรืองวดที่มีการริบคืนสิทธิ โดยไม่น าไป

ปรับปรุงกับสิ่งตอบแทนที่ โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกิจ ในท านองเดียวกัน ผลจาก

เหตุการณ์อื่นๆ เช่น การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของโครงการหรือค่าตอบแทนที่จะได้รับจาก

โครงการในที่สุดซ่ึงก าหนดโดยเง่ือนไขผลงาน ที่เกิดข้ึนภายหลังวันที่ ซ้ือ ให้บันทึกบัญชีตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่บันทกึส าหรับงวดที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้ึน 

ข61 ข้อก าหนดในการแบ่งโครงการทดแทนเป็นของบริการที่ได้รับก่อนและหลังการรวมธุรกิจใช้

ข้อก าหนดเดียวกันไม่ว่าโครงการทดแทนจะถูกจัดประเภทเป็นหน้ีสินหรือตราสารทุนตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้) และให้รับรู้การเปล่ียนแปลงภายหลังวันที่ ซ้ือของ
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ค่าตอบแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดซ่ึงจัดประเภทเป็นหน้ีสินและผลกระทบทางภาษีเงินได้

ที่เกี่ยวข้องในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกจิของผู้ซ้ือในงวดที่เกดิการเปล่ียนแปลง 

ข62 ผลกระทบทางภาษีของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ออกให้ทดแทนต้องรับรู้ตามที่ก  าหนด

ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่ าระดว้ยตราสารทุนของผูถู้กซ้ือ 

 

ข62ก   ผู้ถูกซ้ืออาจมีรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่คงเหลืออยู่โดยผู้ซ้ือไม่ได้ท าการแลกเปล่ียนกับ 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของตน ในกรณีที่ได้รับสิทธิแล้ว การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของ     

ผู้ถูกซ้ือน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือและต้องถูกวัดมูลค่าโดย

ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสิทธิ รายการน้ีจะถูกวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาด   

เป็นเกณฑเ์สมือนหน่ึงว่าวันที่ซ้ือเป็นวันที่ให้สทิธติามย่อหน้าที่ 19 และ 30 

ข62ข   การวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ยังเหลืออยู่จะถูก     

ปันส่วนเป็นส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมตามอัตราส่วนของระยะเวลาการได้รับสิทธ ิ

ที่ผ่านมาแล้วต่อระยะเวลาที่มากกว่าระหว่าง ระยะเวลาการได้รับสิทธิทั้งหมดกับระยะเวลา 

การได้รับสิทธิของตราสารเดิมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  ยอดที่เหลือถือเป็นส่วนของ

บริการที่ได้รับภายหลังการรวมธุรกจิ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นที่ก าหนดแนวทางในการบนัทึกบญัชีและวดัมูลค่า

ภายหลงัการรบัรูเ้มือ่เริม่แรก (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่54) 
 

ข63 ตัวอย่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่ก  าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและ 

วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาหรือเกิดข้ึนจาก 

การรวมธุรกจิมีดังน้ี 

ข63.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมี   

การประกาศใช้) ก าหนดวิธีการบันทึกบัญชีส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ได้มา

จากการรวมธุรกิจ โดยผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าค่าความนิยมด้วยจ านวนที่รับรู้ ณ วันที่ ซ้ือ 

หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดวิธีการบันทึก

บัญชีส าหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ข63.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาประกนัภัย 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดแนวทางในการบันทกึบัญชีภายหลังการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก

ส าหรับสญัญาประกนัภัยที่ได้มาจากการรวมธุรกจิ 

ข63.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ก าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกส าหรับสินทรัพย์และ
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หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ (รวมถึงสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน) 

ข63.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดแนวทางในการวัดมูลค่าและการบันทกึบัญชี

ภายหลังการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกส าหรับส่วนของโครงการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ออกโดยผู้ซ้ือเพ่ือทดแทนบริการที่จะได้รับจากพนักงานในอนาคต 

ข63.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีส าหรับการเปล่ียนแปลง

ส่วนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยภายหลังได้มีการควบคุม 

 

การเปิดเผยขอ้มูล (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 59 และ 61) 
 

ข64 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 59 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับการรวมธุรกิจที่เกิดข้ึน

ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานดังต่อไปนี้  

ข64.1 ช่ือและรายละเอยีดของผู้ถูกซ้ือ 

ข64.2 วันที่ซ้ือ 

ข64.3 สดัส่วนของตราสารทุนที่มีสทิธอิอกเสยีงที่ได้มา 

ข64.4 เหตุผลหลักในการรวมธุรกจิและค าอธบิายว่าผู้ซ้ือได้อ านาจควบคุมผู้ถูกซ้ือโดยวิธีใด 

ข64.5 ค าอธิบายเชิงคุณภาพถึงปัจจัยที่ท  าให้เกิดการรับรู้ค่าความนิยม เช่น ประโยชน์จาก 

การรวมที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการรวมการปฏิบัติงานของผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือเข้าด้วยกัน 

ปัจจัยที่ท  าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้เป็นรายการแยกต่างหาก หรือ

ปัจจัยอื่นๆ 

ข64.6 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่

ซ้ือของสิ่งตอบแทนแต่ละประเภท เช่น 

ข64.6.1 เงินสด 

ข64.6.2  สินทรัพย์ที่มีตัวตนอื่นหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น รวมถึงธุรกิจหรือ

บริษัทย่อยของผู้ซ้ือ 

ข64.6.3 หน้ีสนิที่เกดิข้ึน เช่น หน้ีสนิจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย และ 

ข64.6.4 ส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือ รวมถึง จ านวนเคร่ืองมือทางการเงินหรือ 

ส่วนได้เสียใดๆ ที่ได้ออกหรืออาจจะออกและวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงินหรือส่วนได้เสยีเหล่านั้น 

ข64.7 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายตามข้อตกลงและสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกนั 

ข64.7.1 จ านวนที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ือ 

ข64.7.2 ค าอธิบายข้อตกลงและหลักเกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าที่จะต้องจ่ายช าระ 

และ 
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ข64.7.3 ประมาณการผลลัพธ์ในลักษณะเป็นช่วงจ านวนเงินมากที่สุดถึงน้อยที่สุด 

(ไม่คิดลดมูลค่า) หรือถ้าไม่สามารถประมาณได้ ให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงและ

เหตุผลของการที่ไม่สามารถประมาณช่วงได้ รวมทั้งเปิดเผยข้อเทจ็จริงกรณี

ที่มูลค่าสงูสดุของการจ่ายช าระมีมูลค่าไม่จ ากดั 

ข64.8 ลูกหน้ีที่ได้รับมา 

ข64.8.1 มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ี 

ข64.8.2 มูลค่าของลูกหน้ีตามสญัญา (ยอดรวมก่อนสทุธ)ิ และ 

ข64.8.3 ประมาณการที่ดีที่สุด ณ วันที่ซ้ือของกระแสเงินสดตามสัญญาที่คาดว่าจะ

ไม่สามารถเรียกเกบ็ได้ 

การเปิดเผยข้อมูลต้องแยกตามประเภทของลูกหน้ีที่ส าคัญ ได้แก่ เงินให้กู้ยืม สัญญาเช่า

การเงินและลูกหน้ีอื่น 

ข64.9 มูลค่าที่ รับรู้ ณ วันที่ ซ้ือส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่ รับมาแต่ละประเภท 

ที่ส าคัญ 

ข64.10 ส าหรับหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนแต่ละรายการที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 23 ให้เปิดเผยข้อมูลตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 85 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ถ้าหากไม่ได้รับรู้หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่าง

น่าเช่ือถือ ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

ข64.10.1 ข้อมูลที่ ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  86 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่ อาจเกิดข้ึน และ 

สนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

ข64.10.2  เหตุผลที่ไม่สามารถประมาณการหน้ีสนิได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ข64.11 มูลค่าของค่าความนิยมทั้งหมดที่คาดว่าจะสามารถน าไปหักเพ่ือใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ 

ข64.12 รายการที่มีการรับรู้แยกต่างหากจากการซ้ือสนิทรัพย์และการก่อหน้ีสนิในการรวมธุรกิจ

ตามย่อหน้าที่ 51 

ข64.12.1 ค าอธบิายส าหรับแต่ละรายการ 

ข64.12.2 การบันทกึบัญชีส าหรับแต่ละรายการ 

ข64.12.3 มูลค่าที่ รับรู้ส าหรับแต่ละรายการและระบุว่าแสดงอยู่ในรายการใดใน 

งบการเงิน และ 

ข64.12.4 ถ้ารายการเป็นการท าให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป  

ให้เปิดเผยวิธทีี่ใช้ในการประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าว 

ข64.13 การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่ รับรู้แยกต่างหากตามที่ก  าหนดในภาคผนวก ข  

ย่อหน้าที่ ข64.12 ต้องเปิดเผยมูลค่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือแยกต่างหากโดย

เปิดเผยมูลค่าของต้นทุนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและระบุว่าได้แสดงเป็นรายการใดใน 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ รวมทั้งต้องเปิดเผยมูลค่าของต้นทุนที่ไม่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

และวิธกีารรับรู้ต้นทุนดังกล่าว 

ข64.14 ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 34 ถึง 36) 

ข64.14.1 มูลค่าผลก าไรที่รับรู้ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 34 และระบุว่าแสดง

เป็นรายการใดในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และ 

ข64.14.2  ค าอธบิายเหตุผลของการเกดิก าไรจากรายการซ้ือธุรกจิ 

ข64.15 การรวมธุรกิจแต่ละรายการซ่ึงผู้ซ้ือถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100 ในส่วนของเจ้าของ 

ของผู้ถูกซ้ือ ณ วันที่ซ้ือ 

ข64.15.1  มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ือ และ 

หลักเกณฑท์ี่ใช้ในการวัดมูลค่า และ 

ข64.15.2  เทคนิคการวัดมูลค่าและข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือแต่ละรายการที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ข64.16 การรวมธุรกจิที่ด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซ้ือ 

ข64.16.1  มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือของส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือซ่ึงผู้ซ้ือถืออยู่ก่อน 

วันที่ซ้ือ และ 

ข64.16.2  มูลค่าผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ซ่ึงเป็นผลมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของส่วนได้ เสียใน ผู้ ถูก ซ้ือ ซ่ึงผู้ ซ้ือถืออ ยู่ก่อนการรวมธุรกิจใหม่  

(ดูย่อหน้าที่ 42) และระบุว่าได้แสดงเป็นรายการใดในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ 

ข64.17 ข้อมูลต่อไปนี้  

ข64.17.1  รายได้และก าไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซ้ือต้ังแต่วันที่ ซ้ือซ่ึงรวมอยู่ใน 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรับรอบระยะเวลารายงาน และ 

ข64.17.2  รายได้และก าไรหรือขาดทุนของกิจการที่เกิดจากการรวมกันส าหรับ 

รอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบันโดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการที่

เกิดขึ้ นในระหว่างปีน้ันได้เกิดขึ้ นตั้งแต่วันต้นงวดของรอบระยะเวลา

รายงาน 

หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าน้ีไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ ผู้ซ้ือต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลที่ไม่สามารถท าได้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับน้ีใช้ค าจ ากัดความของค าว่า “ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ” เช่นเดียวกับที่ใช้ 

ในมาตรฐานการบัญ ชี  ฉบับที่  8 (ป รับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข65 ส าหรับการรวมธุรกิจที่เกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลารายงานที่แต่ละรายการไม่มีสาระส าคัญ 

แต่เมื่อน ามารวมกันแล้วมีสาระส าคัญ ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในภาคผนวก ข       

ย่อหน้าที่ ข64.5 ถึง ข64.17 โดยแสดงเป็นยอดรวมของทุกรายการ 
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ข66 หากวันที่ซ้ือธุรกิจเกิดข้ึนหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน  

ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข64 เว้นแต่การบันทึกบัญชี

เม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจยังไม่ เสร็จสิ้ นภายใน วันที่ อ นุ มั ติให้ออกงบการเงิน  

ในสถานการณ์เช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องอธิบายว่าข้อมูลในเร่ืองใดที่ท  าให้ไม่สามารถเปิดเผยได้ รวมถึง

เหตุผลของการที่ท  าให้ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

ข67 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 61 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีส าหรับ 

การรวมธุรกิจแต่ละรายการที่มีสาระส าคัญ หรือเปิดเผยเป็นยอดรวมส าหรับการรวมธุรกิจแต่ละ

รายการที่ไม่มีสาระส าคัญแต่เม่ือน ามารวมกนัแล้วมีสาระส าคัญ 

ข67.1 หากการบันทึกบัญชีเมื่อเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ (ดูย่อหน้าที่ 45) 

ส าหรับการรับรู้สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม หรือ สิ่งตอบแทนอื่น 

ดังน้ัน มูลค่าของรายการดังกล่าวที่รับรู้ในงบการเงินส าหรับการรวมธุรกิจจึงเป็นเพียง

การประมาณขึ้นมา 

ข67.1.1 เหตุผลที่ท  าให้การบันทกึบัญชีเม่ือเร่ิมแรกของการรวมธุรกจิไม่เสรจ็สิ้น 

ข67.1.2 สนิทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ หรือ รายการของสิ่งตอบแทน

ซ่ึงการบันทกึบัญชีเมื่อเร่ิมแรกยังไม่เสรจ็สิ้น และ 

ข67.1.3 ลักษณะและมูลค่าของรายการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า 

ที่รับรู้ระหว่างรอบระยะเวลารายงานตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 49 

ข67.2 ส าหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงานภายหลังวันที่ ซ้ือจนกระทั่งถึงวันที่กิจการได้รับ  

ขายหรือสูญเสยีสทิธิในการที่จะได้รับสิ่งตอบแทนจากสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน หรือ

จนกระทั่งถึงวันที่กิจการจ่ายช าระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายส าหรับหน้ีสินหรือ 

หน้ีสนินั้นถูกยกเลิกหรือหมดอายุ 

ข67.2.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่เคยรับรู้ รวมถึงผลต่างที่เกิดข้ึนจากการจ่าย

ช าระ 

ข67.2.2 การเปล่ียนแปลงในผลลัพธ์ที่แสดงเป็นช่วงของจ านวนเงิน (มูลค่า 

ที่ไม่คิดลด) และเหตุผลของการเปล่ียนแปลงน้ัน และ 

ข67.2.3 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้อมูลหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทน 

ที่คาดว่าจะต้องจ่าย 

ข67.3 ส าหรับหน้ีสินที่คาดว่าจะเกิดข้ึนที่ รับรู้ในการรวมธุรกิจ ผู้ ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูล

ประมาณการหน้ีสินแต่ละประเภทตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  84 และ 85 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสิน 

ที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข67.4 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมระหว่างวันต้นงวดกับวันสิ้ น งวด 

รอบระยะเวลารายงาน โดยแสดงแต่ละรายการดังต่อไปนี้แยกจากกนั 

ข67.4.1 ค่าความนิยมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ณ วันต้นงวดรอบระยะเวลา

รายงาน 
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ข67.4.2 ค่าความนิยมที่รับรู้เพ่ิมในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ยกเว้นค่าความนิยม

ของกลุ่มธุรกิจที่จะจ าหน่ายและเข้าเกณฑ์จ าแนกประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขาย ณ วันซ้ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและ 

การด าเนินงานทีย่กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข67.4.3 รายการปรับปรุงจากการรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลัง 

การรับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกที่ รับ รู้ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

ตามย่อหน้าที่ 67 

ข67.4.4 ค่าความนิยมของกลุ่มธุรกิจที่จะจ าหน่ายและจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ ถือไว้เพ่ือขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  5 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและ 

การด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่ อมีการประกาศใช้) รวมถึงค่าความนิยม 

ที่ถูกตัดออกจากบัญชีในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน โดยค่าความนิยม

ดังกล่าวไม่เคยถูกรวมไว้ในธุรกิจที่จะจ าหน่ายและจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ข67.4.5 ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ รับรู้ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานตาม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่า 

ของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) (มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและค่าเผ่ือ

การด้อยค่าของค่าความนิยมเพ่ิมเติมจากข้อก าหนดนี้ ) 

ข67.4.6 ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิที่ เกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข67.4.7 การเปล่ียนแปลงอื่นๆ ในมูลค่าตามบัญชีที่เกิดข้ึนระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน 

ข67.4.8 ค่าความนิยมและค่าเผื่ อการด้อยค่าสะสม ณ วันสิ้ นงวดของรอบ

ระยะเวลารายงาน 

ข67.5 จ านวนเงินและค าอธิบายรายการผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในรอบระยะเวลารายงาน

งวดปัจจุบัน 

ข67.5.1 ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาหรือหน้ีสินรับมาจากการรวมธุรกิจ

ซ่ึงมีผลกระทบในรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบัน และรอบระยะเวลา

รายงานงวดก่อนหน้า และ 

ข67.5.2 ที่มีขนาด ลักษณะ หรือเหตุการณ์ซ่ึงการเปิดเผยข้อมูลจะช่วยท าให้มี

ความเข้าใจงบการเงินของกจิการที่น ามารวมกนัมากข้ึน 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงส าหรบัการรวมธุรกิจทีเ่กิดจากกิจการหาผลประโยชนร่์วมหรือ

การรวมธุรกิจทีด่ าเนนิการตามสญัญาเพียงอย่างเดียว (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่66) 
 

ข68 ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 64 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติส าหรับ      

การรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดข้ึนในหรือหลังวันแรกของรอบระยะเวลารายงานที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป 

ข69 การก าหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยใช้วิธีเปล่ียนทันท ี     

เป็นต้นไป  ส าหรับการรวมธุรกิจที่ เกิดจากกิจการหาผลประโยชน์ร่วมหรือการรวมธุรกิจ 

ที่ด าเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียว หากวันที่ ซ้ือเกิดก่อนวันที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน        

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี จะมีผลกระทบดังต่อไปนี้  

ข69.1 การจดัประเภทรายการ - กิจการยังคงต้องจัดประเภทการรวมธุรกิจคร้ังก่อนตาม

นโยบายการบัญชีเดิมของกจิการส าหรับการรวมธุรกจิ 

ข69.2 ค่าความนิยมที่เคยรับรู ้ - ณ วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐาน         

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ให้แสดงมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดจาก  

การรวมธุรกิจคร้ังก่อนด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ ณ วันน้ันตามนโยบายการบัญชีเดิม

ของกิจการ โดยกจิการต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของค่าตัดจ าหน่ายค่าความนิยม

สะสมและลดมูลค่าค่าความนิยมและต้องไม่มีรายการปรับปรุงอื่นอีกส าหรับมูลค่า 

ตามบัญชีที่เหลืออยู่ของค่าความนิยม 

ข69.3 ค่าความนิยมทีเ่คยรับรูเ้ป็นรายการหักจากส่วนของเจา้ของ – นโยบายการบัญชีเดิม

ของกิจการอาจให้รับรู้ค่าความนิยมที่ เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจก่อนที่มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ 

ในสถานการณ์เช่นน้ัน กิจการจะต้องไม่รับรู้ค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ ณ วันเร่ิมต้น

รอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ 

นอกจากน้ี กจิการต้องไม่รับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากค่าความนิยมน้ันเมื่อมีการขายธุรกิจ

ทั้งหมดหรือบางส่วนซ่ีงมีค่าความนิยมน้ันเกี่ยวข้องหรือเม่ือหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

รายได้ซ่ึงมีค่าความนิยมน้ันเกี่ยวข้องเกดิการด้อยค่า 

ข69.4 การบันทึกบัญชีค่าความนิยมภายหลังการรับรู ้เมื่อเร่ิมแรก  – จากวันเร่ิมต้นรอบ 

ระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

หยุดตัดจ าหน่ายค่าความนิยมที่ เกิดจากการรวมธุรกิจก่อนหน้าวันที่มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ และให้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 

ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่า

ของสนิทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข69.5 ค่าความนิยมติดลบทีเ่คยรับรู  ้– กิจการที่เคยบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจที่เกิด

ก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้โดยปฏบัิติตามวิธซ้ืีอ

อาจเคยรับรู้มูลค่าของส่วนได้เสียในมูลค่ายุติธรรมสุทธขิองสนิทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้
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ของผู้ถูกซ้ือที่มากกว่าต้นทุนในการจ่ายซ้ือ (บางคร้ังเรียกว่าค่าความนิยมติดลบ) 

เป็นรายการตั้งพัก ถ้าเป็นเช่นนั้น ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ให้กิจการตัดรายการค่าความนิยมติดลบ

น้ันออกจากบัญชีโดยท าการปรับปรุงกบัยอดก าไรสะสมต้นงวด 

 



 
 
 

    

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา  

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางวราภรณ์     วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา      ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์     เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวจงจิตต์    หลีกภัย   ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายเกรียงศักด์ิ    ประสงค์สกุาญจน์) ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์    ศรีประเสริฐ)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา    กจิศรีนภดล)  ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์    อทิธผิลิน)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ   จริยะจินดา)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

(นางสาวหน่ึงฤทยั   เฮ้งบริบูรณ์พงศ์) ที่ปรึกษา 

(นางสาวญาดา    สขุเกษม)  ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา  อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล    วิเศษสรรพ์  อนุกรรมการ 

นายเกรียง    วงศ์หนองเตย  อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์    เทพหัสดิน  อนุกรรมการ 

นายพิชิต    ลีละพันธเ์มธา  อนุกรรมการ 

นายวินิจ    ศิลามงคล  อนุกรรมการ 

นายศิระ     อนิทรก าธรชัย  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช   จึงประเสริฐ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน    เรืองฤทธิ์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางโสรดา    เลิศอาภาจิตร์)  อนุกรรมการ  

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวสภุาพร    บุญแทน)  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560 

นางสาวยุวนุช    เทพทรงวัจจ  ประธานอนุกรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม    คุณติสขุ   อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา    สมัฤทธิ์ประดิษฐ์  อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา    ตันติโอฬาร  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาวจิตรา    ณีศะนันท)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวจารวี    ชยสมบัติ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวศุภมัทนา   โสภณรัตนโภคิน ) อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ    จันทรโมลี)  อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)  อนุกรรมการ 

นางสาวสาวิตรี    องค์สริิมีมงคล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

งบการเงินรวม 

 

 

ค าแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2559 (IFRS 10: Consolidated 

Financial Statements (Bound volume 2017 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทนาํทั้งหมดออก 

และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์ 1 

การบรรลุวตัถุประสงค ์ 2 

ขอบเขต 4 

การควบคุม 5 

อ านาจ  10 

ผลตอบแทน 15 

ความเชื่อมโยงระหว่างอ านาจและผลตอบแทน 17 

ขอ้ก าหนดทางการบญัชี 19 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 22 

การสูญเสียการควบคุม 25 

การก าหนดว่ากิจการเป็นกิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุนหรือไม่ 

ขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวมของกิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน 

ภาคผนวก 

ก ค านยิาม   

ข แนวทางปฏิบติั                                                                                          

27 

31 

ค วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม ประกอบด้วย 

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 33 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเทา่กัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนา

ถือเป็นหลักการสําคัญ คํานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึง

ข้อกาํหนดของ กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติ

ในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง งบการเงินรวม  

 

วตัถุประสงค ์ 

 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดหลักการในการนาํเสนอและ 

การจัดทาํงบการเงินรวม เมื่อกจิการควบคุมกจิการอื่นอกีกจิการหน่ึงหรือมากกว่านั้น 

 

การบรรลุวตัถุประสงค ์ 

 

2       เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

2.1  กาํหนดให้กิจการ (บริษัทใหญ่) ที่ควบคุมอีกกิจการหน่ึงหรือมากกว่าน้ัน (บริษัทย่อย) 

นาํเสนองบการเงินรวม 

2.2  ให้คาํนิยามของหลักการควบคุม และกาํหนดการควบคุมให้เป็นเกณฑ์ในการจัดทาํ 

งบการเงินรวม 

2.3 ให้แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการควบคุมเพ่ือระบุว่า ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับ 

การลงทุนหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้นต้องจัดทาํงบการเงินรวม  

2.4    ให้ข้อกาํหนดทางการบัญชีในการจัดทาํงบการเงินรวม และ 

2.5 ให้คํานิยามของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน และให้ข้อยกเว้นในการรวม 

บริษัทย่อยประเภทหน่ึ งของกิจการที่ ดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุนในการจัดทํา 

งบการเงินรวม 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ไม่ ได้กล่าวถึ งข้อกําหนดทางการบัญ ชีสําหรับ 

การรวมธุรกิจและผลกระทบต่อการจัดทํางบการเงินรวม รวมถึงค่าความนิยมที่ เกิดข้ึนจาก 

การรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวม

ธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้))   
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ขอบเขต  

 

4 กิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ต้องนําเสนองบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ใช้กบัทุกกจิการ ยกเว้น 

4.1    บริษัทใหญ่ไม่จาํเป็นต้องนาํเสนองบการเงินรวมในกรณีที่เข้าเง่ือนไขทุกข้อต่อไปนี้  

4.1.1     บริษัทใหญ่มีฐานะเป็นบริษัทย่อยซ่ึงกิจการอื่นควบคุมส่วนได้เสียทั้งหมด 

หรือบางส่วนโดยที่ ผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทใหญ่ รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธ ิ

ออกเสียงได้รับแจ้งเกี่ยวกับเร่ือง ซ่ึงในสถานการณ์อื่นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

และไม่คัดค้านในการที่บริษัทใหญ่จะไม่นาํเสนองบการเงินรวม 

4.1.2     ตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของบริษัทใหญ่ไม่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ 

(ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศหรือการซ้ือขาย

นอกตลาดหลักทรัพย์ (over-the-counter market) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่น

และในภมูิภาค) 

4.1.3     บริษัทใหญ่ไม่ได้นําส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนําส่งงบการเงินของ

บริษัทให้แก่สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หรือหน่วยงานกาํกับดูแลอื่นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ 

ในตลาดสาธารณะ และ 

4.1.4     บริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ในลําดับระหว่างกลางจัดทํา 

งบการเงินและเผยแพร่เป็นข้อมูลสาธารณะ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน โดยได้รวมบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินหรือวัดมูลค่า

บริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

4.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้)  

4.3 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

4ก     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่บังคับใช้กับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานหรือ

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานซ่ึงต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

4ข บริษัทใหญ่ซ่ึงเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องไม่นาํเสนองบการเงินรวม ถ้ากิจการ

ต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามที่กาํหนด 

ในย่อหน้าที่ 31 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 

การควบคุม   
 

5 ผูล้งทุนตอ้งก าหนดว่าผูล้งทุนเป็นบริษทัใหญ่หรือไม่ โดยการประเมินว่าผูล้งทุนควบคุม 

ผูไ้ดร้บัการลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ค านงึถงึลกัษณะของความเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน 
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6 ผูล้งทุนควบคุมผูไ้ดร้บัการลงทุนเมื่อผูล้งทุนมีฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที ่

ผันแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู ้ได ้รับการลงทุนและมีความสามารถที่จะท าให้

ผลตอบแทนดงักล่าวจากการมีอ านาจเหนอืผูไ้ดร้บัการลงทุน 

7     ดงันั้น ผูล้งทุนควบคุมผูไ้ดร้บัการลงทุน ก็ต่อเมือ่ผูล้งทุนเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้  

7.1  การมีอ านาจเหนอืผูไ้ดร้บัการลงทุน (ดูย่อหนา้ที ่10 ถงึ 14) 

7.2  ฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผนัแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 

ผูไ้ดร้บัการลงทุน (ดูย่อหนา้ที ่15 ถงึ 16) และ 

7.3  การมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุน เพื่อให้ไดจ้ านวน

ผลตอบแทนของผูล้งทุน (ดูย่อหนา้ที ่17 ถงึ 18) 

8 ผู้ลงทุนต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทั้ งหมดเมื่ อทําการประเมินว่าผู้ลงทุน 

ควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้องทบทวนการประเมินดังกล่าว ถ้าข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ บ่งช้ีว่ามีการเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงหรือมากกว่า 

หน่ึงในสามองค์ประกอบของการควบคุมตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 7 (ดูย่อหน้าที่ ข80 ถึง ข85) 

9 ผู้ลงทุนตั้ งแต่สองคนหรือมากกว่าน้ันร่วมกันควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนเมื่ อมีการร่วมกัน 

ในการสั่งการกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ในกรณี น้ีไม่มี ผู้ลงทุนรายใดสามารถสั่ งการกิจกรรมโดย 

ปราศจากการร่วมมือกับบุคคลอื่นๆ ผู้ลงทุนแต่ละรายไม่สามารถควบคุมผู้ได้รับการลงทุน  

ผู้ลงทุนแต่ละคนจะบันทึกบัญชีส่วนได้เสียของตนในผู้ได้รับการลงทุน ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

อ านาจ 

 

10 ผู้ลงทุนมีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเมื่อสิทธิที่ มีอยู่ของผู้ลงทุนทาํให้มีความสามารถใน

ปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี ่ยวขอ้ง กล่าวคือ กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญ 

ต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน 

11 อาํนาจเกิดจากสิทธิ ในบางคร้ังการประเมินอาํนาจเป็นเร่ืองตรงไปตรงมา เช่น เมื่ออาํนาจเหนือ 

ผู้ได้รับการลงทุนได้มาจากสิทธิในการออกเสียงที่ได้รับจากตราสารทุนโดยตรงและเพียงอย่างเดียว 

เช่น หุ้น และสามารถประเมินได้จากการพิจารณาสทิธิในการออกเสียงจากการถือหุ้นดังกล่าวใน

กรณีอื่น การประเมินอาจจะซับซ้อนและต้องใช้มากกว่าหน่ึงปัจจัยในการพิจารณา เช่น เมื่อ

อาํนาจเกดิจากหน่ึงข้อตกลงตามสญัญาหน่ึงสญัญาหรือมากกว่าน้ัน 

12 ผู้ลงทุนซ่ึงมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องถือว่ามีอาํนาจ ถึงแม้ว่า

สิทธิน้ันยังมิได้มีการใช้กต็าม หลักฐานซ่ึงแสดงว่าผู้ลงทุนได้สั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะช่วย 
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ในการกําหนดว่าผู้ลงทุนมีอํานาจหรือไม่ แต่หลักฐานเหล่าน้ันไม่ให้ ข้อสรุปด้วยตัวเอง 

ในการกาํหนดว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ 

13 ในกรณีที่มีผู้ลงทุนสองคนหรือมากกว่าน้ัน และเมื่อสิทธิที่มีอยู่ของแต่ละคนทาํให้มีความสามารถ

เป็นเอกภาพในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนที่มีความสามารถในปัจจุบัน

ในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญที่สุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน

เป็นผู้มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

14 ผู้ลงทุนสามารถมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนได้ ถึงแม้ว่าสิทธิที่มีอยู่ของกิจการอื่นจะทาํให้มี

ความสามารถในปัจจุบันในการมีส่วนร่วมในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่ออีกกิจการหน่ึง

มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคัญ แต่อย่างไรกต็าม ผู้ลงทุนซ่ึงถือเพียงสิทธเิพ่ือการคุ้มครองไม่มีอาํนาจ

เหนือผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่  ข26 ถึง ข28) และดังน้ันถือว่าไม่ได้ควบคุมผู้ได้รับ 

การลงทุน 

 

ผลตอบแทน 

 

15 ผู้ลงทุนมีฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ 

การลงทุน เมื่ อผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเข้าไปเกี่ยวข้องน้ันมีโอกาสที่จะผันแปรตาม 

ผลการดาํเนินงานของผู้ได้รับการลงทุน โดยผลตอบแทนของผู้ลงทุนน้ันเป็นผลตอบแทนเชิงบวก

เพียงอย่างเดียวหรือผลตอบแทนเชิงลบเพียงอย่างเดียว หรือทั้งผลตอบแทนเชิงบวกและ

ผลตอบแทนเชิงลบ 

16 ถึงแม้ว่าจะมีผู้ลงทุนรายเดียวที่สามารถควบคุมผู้ได้รับการลงทุนได้ แต่กิจการมากกว่าหน่ึงราย

สามารถมีส่วนแบ่งในผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน เช่น ผู้ถือหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

อาํนาจควบคุม สามารถมีส่วนแบ่งในกาํไรหรือการจ่ายปันผลของผู้ได้รับการลงทุน 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างอ านาจและผลตอบแทน 

 

17 ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อผู้ลงทุนไม่เพียงมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน และมีฐานะ

เปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน แต่ยัง

สามารถใช้อาํนาจในการทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเข้าไปเกี่ยวข้อง

กบัผู้ได้รับการลงทุนน้ัน 

18 ดังน้ันผู้ลงทุนที่มีสิทธิในการตัดสินใจ ต้องพิจารณาว่าเป็นตัวการหรือตัวแทน ผู้ลงทุนที่เป็น

ตัวแทนตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ข58 ถึง ข72 ไม่เป็นผู้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหากใช้สิทธิ 

ในการตัดสนิใจตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

7 

 

ขอ้ก าหนดทางการบญัชี   
 

19 บริษทัใหญ่ตอ้งจัดท างบการเงินรวมโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรบัรายการที่

เหมือนกนัและเหตุการณอื์่นๆ ทีอ่ยู่ในสถานการณที์ค่ลา้ยคลึงกนั 

20 การจัดทาํงบการเงินรวมของผู้ได้รับการลงทุนต้องเร่ิมตั้งแต่วันที่ ผู้ลงทุนได้ควบคุมผู้ได้รับ 

การลงทุน และสิ้นสดุเม่ือผู้ลงทุนสญูเสยีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

21     ย่อหน้าที่ ข86 ถึง ข93 ได้กล่าวถึงแนวปฏบัิติในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

 

22 บริษัทใหญ่ ต้องนําเสนอส่วนได้เสียที่ ไม่ มีอํานาจควบคุมในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ในส่วนของเจ้าของแยกจากส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

23 การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยซ่ึงมิได้ 

ส่งผลให้บริษัทใหญ่สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ 

(กล่าวคือ รายการกบัเจ้าของในฐานะที่เป็นเจ้าของ) 

24 ย่อหน้าที่ ข94 ถึง ข96 ได้กล่าวถึงแนวปฏบัิติทางการบัญชีสาํหรับส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในงบการเงินรวม 

 

การสูญเสียการควบคุม 

  

25     ในกรณีที่บริษัทใหญ่สญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ต้องปฏบัิติดังน้ี 

25.1 ต้องตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยเดิมที่เคยมีการควบคุมออกจาก 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

25.2 รับรู้เงินลงทุนที่เหลือในบริษัทย่อยเดิมที่เคยมีการควบคุมในมูลค่ายุติธรรม เมื่อสูญเสีย

การควบคุมและหลังจากน้ันรับรู้เงินลงทุนและรายการลูกหน้ีหรือเจ้าหน้ีกับบริษัทย่อย

เดิมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมที่กล่าวถึงน้ัน

ถือเป็นมูลค่ายุติธรรมเร่ิมแรกที่ รับ รู้ของสินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

หรือเป็นราคาทุนเร่ิมแรกที่รับรู้ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

25.3 รับรู้กาํไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียเดิมที่

เคยมีการควบคุม 

26 ย่อหน้าที่ ข97 ถึง ข99 ได้กล่าวถึงแนวปฏบัิติทางการบัญชีสาํหรับการสญูเสยีการควบคุม 
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การก าหนดว่ากิจการเป็นกิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุนหรือไม่ 
 

27 บริษทัใหญ่ตอ้งก าหนดว่ากิจการเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนหรือไม่ กิจการที่

ด าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุนคือกิจการซ่ึง 

27.1 ไดร้บัเงินทุนจากผูล้งทุนหนึ่งรายหรือมากกว่าเพื่อวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการ

ดา้นการบริหารเงินลงทุนแก่ผูล้งทุนเหล่านั้น 

27.2 ให้ค ามัน่กบัผูล้งทุนว่าวตัถุประสงคใ์นทางธุรกิจของกิจการคือการน าเงินทุนไป

ลงทุนเพือ่ใหไ้ดม้าเฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพิม่มูลค่าเงินทุน รายไดจ้าก

การลงทุน หรือทั้งสองกรณี และ 

27.3 วดัและประเมินผลการด าเนินงานจากเงินลงทุนเกือบจะทั้งหมดดว้ยเกณฑมู์ลค่า

ยุติธรรม 

ย่อหนา้ที ่ข85ก ถงึ ข85ฐ ใหแ้นวทางปฏิบติัทีเ่กีย่วขอ้ง 

28 ในการประเมินว่ากิจการเป็นไปตามคาํนิยามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 27 หรือไม่น้ัน กิจการต้อง

พิจารณาว่ากจิการมีลักษณะปกติของกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน ดังต่อไปนี้หรือไม่ 

28.1 กจิการมีเงินลงทุนมากกว่าหน่ึงแห่ง (ดูย่อหน้าที่ ข85ฒ ถึง ข85ณ) 

28.2 กจิการมีผู้ลงทุนมากกว่าหน่ึงราย (ดูย่อหน้าที่ ข85ด ถึง ข85ถ) 

28.3 กิจการมีผู้ลงทุนที่มิใช่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการ (ดูย่อหน้าที่ ข85ท 

ถึง ข85ธ) และ 

28.4 กิจการมีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในรูปแบบของส่วนของเจ้าของ หรือส่วนได้เสีย

ที่คล้ายคลึง (ดูย่อหน้าที่ ข85น ถึง ข85บ) 

การขาดหายไปของลักษณะปกติดังกล่าวในบางข้อไม่จําเป็นที่จะทาํให้กิจการถูกตัดสิทธิจาก 

การจัดประเภทเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่มี

ลักษณะปกติดังกล่าวไม่ครบทุกข้อต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 9ก ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั

ส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น (เมื่อมีการประกาศใช้) 

29 หากข้อเทจ็จริง และสถานการณ์บ่งช้ีว่ามีการเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึง

หรือมากกว่าหน่ึงในสามองค์ประกอบที่เป็นคาํนิยามของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน 

ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 27 หรือ มีการเปล่ียนแปลงจากลักษณะปกติของกจิการที่ดาํเนินธุรกิจ

ด้านการลงทุน ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 28 บริษัทใหญ่ต้องประเมินใหม่ว่ากจิการเป็นกิจการที่

ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนหรือไม่ 

30 บริษัทใหญ่ที่สิ้ นสุดการเป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน หรือกลายมาเป็นกิจการ 

ที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงสถานภาพดังกล่าวนับต้ังแต่วันที่ 

การเปล่ียนแปลงสถานภาพเกดิข้ึน (ดูย่อหน้าที่ ข100 ถึง ข101) 
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ขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวมของกิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน 
 

31 ยกเวน้ที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 32 กิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนตอ้งไม่รวมบริษทัย่อย 

หรือตอ้งไม่ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2560) 

เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช)้ เมื่อกิจการไดม้าซ่ึงการควบคุมในกิจการอื่น 

แต่กิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนตอ้งวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่กล่าวไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้1 

32  แม้ว่าจะมีข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 31 แล้ว หากกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนมีบริษัทย่อย

ซ่ึงบริษัทย่อยน้ันมิได้เป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนและมีวัตถุประสงค์หลักและ

กิจกรรมหลักในการให้บริการที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการลงทุนของกิจการที่ดําเนินธุรกิจ 

ด้านการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข85ค ถึง ข85จ) กิจการต้องรวมบริษัทย่อยดังกล่าวในการจัดทาํ 

งบการเงินรวมตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 19 ถึง 26 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

และถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรวมธุรกจิ (เมื่อมีการประกาศใช้) สาํหรับการได้มาซ่ึงบริษัทย่อยดังกล่าว 

33  บริษัทใหญ่ของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องรวมกิจการทั้งหมดที่บริษัทใหญ่มีอาํนาจ

ควบคุมในการจัดทาํงบการเงินรวม ซ่ึงรวมถึงกิจการที่ถูกควบคุมผ่านบริษัทย่อยซ่ึงเป็นกิจการที่

ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน ยกเว้นบริษัทใหญ่เองเป็นกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

                                                             
1
  ภาคผนวก ค7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม ระบุว่า 

“หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  แต่ยังไม่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) การอ้างอิงให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที่ 39 เรื่อง การรบัรูแ้ละการวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมกีารประกาศใช้)” 
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ภาคผนวก ก 
 

ค านยิาม 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการนาํเสนอสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของ

เจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดของบริษัทใหญ่และ

บริษทัย่อยเสมือนว่าเป็นของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว 

   

การควบคุมผูไ้ดร้บั 

การลงทุน 

หมายถึง ผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อผู้ลงทุนมีฐานะเปิดต่อหรือ 

มีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ

การลงทุน และมีความสามารถที่จะทาํให้เกิดผลตอบแทนดังกล่าว

จากการมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

   

ผูต้ดัสินใจ หมายถึง กิจการที่มีสิทธิในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นตัวการหรือตัวแทนของ

กจิการอื่น 

   

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษทัใหญ่และบริษทัย่อย 

   

กิจการที่ด าเนินธุรกิจ

ดา้นการลงทุน         

หมายถึง กจิการซ่ึง          

1) ได้รับเงินทุนจากผู้ลงทุนหน่ึงรายหรือมากกว่าเพ่ือวัตถุประสงค์

ในการให้บริการด้านการบริหารเงินลงทุนแก่ผู้ลงทุนเหล่าน้ัน 

  2) ให้คํามั่นสัญญากับผู้ลงทุนว่าวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจคือ 

การนาํเงินทุนไปลงทุนเพ่ือให้ได้มาเฉพาะเพียงผลตอบแทน

จากการเพ่ิมมูลค่าของเงินทุน รายได้จากการลงทุน หรือ 

ทั้งสองกรณี และ 

  3) วัดและประเมินผลการดําเนินงานจากเงินลงทุนเกือบจะ

ทั้งหมดด้วยเกณฑมู์ลค่ายุติธรรม 

   

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มี

อ านาจควบคุม                                        

หมายถึง ส่วนได้เสยีในบริษทัย่อยที่ไม่ได้เป็นของบริษทัใหญ่ทั้งโดยทางตรง

หรือทางอ้อม 

   

บริษทัใหญ่ หมายถึง กจิการซ่ึงควบคุมกจิการอื่นหน่ึงแห่งหรือมากกว่านั้น 

   

อ านาจ หมายถึง สทิธทิี่มีอยู่ที่ทาํให้มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรม

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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สิทธิเพือ่การคุม้ครอง หมายถึง สิทธิที่มีการออกแบบเพ่ือคุ้มครองส่วนได้เสียของผู้ที่ถือสิทธิน้ัน

โดยปราศจากการให้อาํนาจเหนือกจิการที่สทิธน้ัินเกี่ยวข้อง 

   

กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง หมายถึง สาํหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องเป็นกิจกรรมของผู้ได้ รับการลงทุนที่ ส่ง 

ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน 

   

สิทธิในการถอดถอน หมายถึง สทิธใินการถอดถอนผู้ตัดสนิใจจากอาํนาจตัดสนิใจ 

   

บริษทัย่อย หมายถึง กจิการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอกีกจิการหน่ึง 

   

   

คํานิยามต่อไปน้ีมีอธิบายใน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับบุคคลหรือกิจการที่

เกีย่วขอ้งกนั (เมื่อมีการประกาศใช้) และใช้ความหมายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

 บริษัทร่วม 

 ส่วนได้เสยีในกจิการอื่น 

 การร่วมค้า 

 ผู้บริหารสาํคัญ 

 กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

 อทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญ 
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ภาคผนวก ข 
 

แนวทางปฏิบติั 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่อธิบายแนวทางปฏิบัติของย่อหนา้ที ่1 

ถึง 33 และมีความเทียบเท่ากบัส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

ข1 ตัวอย่างในภาคผนวกน้ีแสดงให้เหน็สถานการณ์ตามสมมติฐาน ถึงแม้ว่าบางแง่มุมของตัวอย่าง

อาจพบได้ในสถานการณ์จริง ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทั้งหมดของแต่ละกรณีจะต้องมี 

การนาํมาประเมินเมื่อนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

งบการเงินรวม มาประยุกต์ใช้  

 

การประเมินการควบคุม 
 

ข2    ในการกําหนดว่าผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้องประเมินว่าตนมีครบ 

ทุกองค์ประกอบต่อไปนี้หรือไม่ 

ข2.1  การมอีาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

ข2.2  ฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ 

การลงทุน และ 

ข2.3 การมีความสามารถในการใช้อํานาจเหนือผู้ได้ รับการลงทุนเพ่ือให้ได้จํานวนผล 

ตอบแทนของผู้ลงทุน 

ข3     การพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้อาจช่วยในการกาํหนดว่ามีการควบคุม 

ข3.1 วัตถุประสงค์ของผู้ได้รับการลงทุนและการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่  

ข5 ถึง ข8) 

ข3.2 กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้องคืออะไร และมีการตัดสินใจเกี่ ยวกับกิจกรรมน้ันอย่างไร  

(ดูย่อหน้าที่ ข11 ถึง ข13) 

ข3.3   สิทธิของผู้ลงทุนทาํให้มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

หรือไม่  (ดูย่อหน้าที่ ข14 ถึง ข54) 

ข3.4 ผู้ลงทุนมีฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 

ผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ ข55 ถึง ข57) และ 

ข3.5 ผู้ลงทุนสามารถใช้อาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเพ่ือให้ได้จํานวนผลตอบแทนของ 

ผู้ลงทุนหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ ข58 ถึง ข72) 

ข4 เมื่ อมีการประเมินการควบคุมในผู้ได้ รับการลงทุน  ผู้ลงทุนต้องพิจารณาลักษณะของ

ความสมัพันธข์องตนกบักจิการอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข73 ถึง ข75) 
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วตัถุประสงคข์องผูไ้ดร้บัการลงทุนและการออกแบบผูไ้ดร้บัการลงทุน 

 

ข5 ในการประเมินการควบคุมผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของผู้ได้รับ 

การลงทุนและการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน เพ่ือที่จะระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการที่ใช้ใน 

การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ใดมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรม

เหล่านั้น และผู้ใดเป็นผู้รับผลตอบแทนจากกจิกรรมเหล่านั้น 

ข6 เมื่อมีการพิจารณาวัตถุประสงค์ของผู้ได้รับการลงทุนและการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน อาจเกิด

ความชัดเจนว่าการควบคุมผู้ได้ รับการลงทุนอาศัยตราสารทุนที่ ให้สิทธิ ผู้ถือตราสารใน 

การออกเสียงตามสัดส่วนที่ลงทุน เช่น หุ้นสามัญในผู้ได้รับการลงทุน ในกรณีน้ี หากไม่มีข้อตกลง 

อื่นใดเพ่ิมเติมที่เปล่ียนแปลงอาํนาจในการตัดสินใจ การประเมินการควบคุมจะเน้นที่ฝ่ายใด (ถ้ามี)  

มีความสามารถในการใช้สิทธิออกเสียงที่เพียงพอเพ่ือกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานและการเงินของ

ผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่  ข34 ถึง ข50) ในกรณีที่ตรงไปตรงมาที่สุด หากไม่มีปัจจัยอื่น 

ผู้ลงทุนที่ถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

ข7 ในการกาํหนดว่าผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ในกรณีที่มีความซับซ้อน อาจจาํเป็น 

ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นบางปัจจัยหรือทุกปัจจัยในย่อหน้าที่ ข3 

ข8 ผู้ได้รับการลงทุนอาจได้รับการออกแบบเพ่ือให้สิทธิในการออกเสียงไม่เป็นปัจจัยหลัก 

ในการตัดสินว่าใครเป็นผู้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุน เช่น เมื่อสิทธิในการออกเสียงเกี่ยวข้องกับ

งานด้านการบริหารเท่าน้ัน และกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องมีการสั่งการด้วยข้อตกลงตามสัญญา  

ในกรณีน้ี การพิจารณาของผู้ลงทุนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของผู้ได้รับการลงทุนและการออกแบบ 

ผู้ได้รับการลงทุนต้องรวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงที่ผู้ได้รับการลงทุนถูกออกแบบมาให้มีฐานะ

เปิดต่อความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ผู้ได้รับการลงทุนถูกออกแบบมาให้ส่งผ่านไปยังกิจการต่างๆ ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงเหล่านั้น

บางส่วนหรือทั้งหมดหรือไม่ การพิจารณาความเสี่ยงน้ันไม่เพียงรวมถึงผลกระทบในทางลบ 

แต่รวมถึงโอกาสในทางบวกด้วย 

 

อ านาจ 

  

ข9 การที่ ผู้ลงทุนจะมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน สิทธิที่ มีอยู่ของผู้ลงทุนต้องทาํให้ผู้ลงทุนมี

ความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมิน

อาํนาจต้องพิจารณาเฉพาะสิทธทิี่มีความสาํคัญและสทิธิที่มิใช่สิทธิเพ่ือการคุ้มครอง (ดูย่อหน้าที่ 

ข22 ถึง ข28) 

ข10 การกาํหนดว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจหรือไม่ข้ึนอยู่กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการที่ใช้ในการตัดสินใจ

เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้อง และสทิธทิี่ผู้ลงทุนและกจิการอื่นมีที่เกี่ยวกบัผู้ได้รับการลงทุน 
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กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและการสัง่การกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ข11 สาํหรับผู้ได้รับการลงทุนจาํนวนมาก กิจกรรมการดาํเนินงานและกจิกรรมการจัดหาเงินหลายแบบ

มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน ตัวอย่างของกิจกรรม 

ซ่ึงขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ที่สามารถเป็นกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง จะรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงกิจกรรมดังน้ี 

ข11.1 การซ้ือและขายสนิค้าหรือบริการ 

ข11.2 การจัดการสนิทรัพย์ทางการเงินตลอดอายุของสนิทรัพย์ (รวมถึงเมื่อผิดนัดชาํระหน้ี) 

ข11.3 การเลือก การได้มาหรือการจาํหน่ายสนิทรัพย์ 

ข11.4 การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ๆ หรือกระบวนการใหม่ๆ และ 

ข11.5 การกาํหนดโครงสร้างของเงินทุนหรือการได้รับเงินทุน 

ข12   ตัวอย่างของการตัดสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

ข12.1 การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานและการลงทุนของผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงรวมถึง

งบประมาณ และ 

ข12.2 การแต่งตั้งและการกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคัญของผู้ได้รับการลงทุนหรือ 

ผู้ให้บริการแก่ผู้ได้รับการลงทุนและการยกเลิกบริการ หรือการจ้างงานน้ัน 

ข13 ในบางสถานการณ์ กิจกรรมทั้งก่อนและหลังการเกิดของสถานการณ์เฉพาะอาจเป็นกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ลงทุนสองคนหรือมากกว่าสองคนขึ้นไปมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเหล่าน้ันเกิดข้ึนในเวลาที่ต่างกัน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาว่า 

ผู้ลงทุนคนใดที่สามารถสั่งการกิจกรรมที่ทาํให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญมากที่สุดต่อ

ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับสิทธิในการตัดสินใจเห็นชอบ (ดูย่อหน้าที่ 13) ผู้ลงทุนต้องมี 

การทบทวนการประเมินน้ีตลอดเวลาเมื่อมีข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวข้องหรือสถานการณ์เปล่ียนไป 

 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่1 

ผู้    ผู้ลงทุนสองกลุ่มได้ลงทุนในผู้ได้รับการลงทุนเพ่ือพัฒนาและทาํการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

ทางการแพทย์ ผู้ลงทุนคนแรกรับผิดชอบในการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมายเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์น้ัน ซ่ึงเป็นฝ่ายเดียวที่สามารถทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการขอการรับรองทางกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หลังจากที่ได้รับการรับรองทาง

กฎหมายแล้ว ผู้ลงทุนอีกกลุ่มจะทาํการผลิตและการตลาดต่อไป  ซ่ึงผู้ลงทุนกลุ่มน้ีจะเป็นฝ่ายเดียว

ที่สามารถทาํการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด ในกรณีที่กิจกรรมการพัฒนาและการขอ

การรับรองทางกฎหมายกับกิจกรรมการผลิตและการตลาดมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเทา่กัน ผู้ลงทุน

แต่ละฝ่ายจําเป็นต้องพิจารณาว่ากิจกรรมใดมีผลกระทบโดยตรงอย่างมีนัยสาํคัญมากที่สุดต่อ

ผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน จากที่กล่าวมาแล้วว่าผู้ลงทุนแต่ละฝ่ายจะต้องพิจารณาว่า

กิจกรรมการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมาย หรือกิจกรรมการผลิตและการตลาดมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญมากที่สุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน และใครสามารถสั่งการ
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ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่1 

กจิกรรมน้ัน ในการกาํหนดว่าผู้ลงทุนรายใดมีอาํนาจ ผู้ลงทุนจะพิจารณาสิ่งต่างๆ ดังน้ี 

(1)    วัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน 

(2) ปัจจัยที่กาํหนดกาํไรข้ันต้น รายได้ และมูลค่าของผู้ได้รับการลงทุน หรือมูลค่าของ

ผลิตภัณฑท์างการแพทย์ 

(3) ผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุนจากอาํนาจการตัดสนิใจของผู้ลงทุน 

แต่ละรายที่เกี่ยวข้องกบัปัจจัยในข้อ (2) และ 

(4) ฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนของผู้ลงทุน   

ตามตัวอย่างน้ี ผู้ลงทุนจะพิจารณาในเร่ืองต่อไปนี้ ด้วย 

(5) ความไม่แน่นอนและความพยายามที่ใช้ในการได้รับรองทางกฎหมาย (พิจารณาถึง

ความสําเร็จของผู้ลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาและการขอการรับรองทางกฎหมาย

เกี่ยวกบัผลิตภัณฑท์างการแพทย์ที่ผ่านมา) และ 

(6) ผู้ลงทุนรายใดควบคุมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หลังจากระยะของการพัฒนา 

ประสบความสาํเรจ็ 

 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่2 

กิจการลงทุนแห่งหน่ึง (ผู้ได้รับการลงทุน) มีการจัดตั้งและได้รับทุนจากตราสารหน้ีซ่ึงถือโดย 

ผู้ลงทุน (ผู้ลงทุนในหน้ี) และตราสารทุนซ่ึงถือโดยผู้ลงทุนอื่นจํานวนหน่ึง ส่วนที่เป็นทุน 

(Equity Tranche) ถูกออกแบบมาเพ่ือรับผลขาดทุนแรกและรับผลตอบแทนส่วนที่เหลือของ 

ผู้ได้รับการลงทุน โดยหน่ึงในผู้ลงทุนในตราสารทุนซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 30 ของส่วนของเจ้าของ 

ทาํหน้าที่เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ด้วย ผู้ได้รับการลงทุนใช้เงินที่ได้มาเพ่ือซ้ือกลุ่มการลงทุน 

(portfolio) ในสินทรัพย์ทางการเงิน ซ่ึงทําให้ผู้ได้รับการลงทุนมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยง 

ด้านเครดิตที่อาจเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชําระเงินต้นและดอกเบ้ียของสินทรัพย์  

ส่วนรายการที่มีการขายให้แก่ผู้ลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือเป็นการลงทุนที่มีฐานะเปิดต่อความเสี่ยง

ด้านเครดิตตํ่าจากความเป็นไปได้ที่สินทรัพย์ในกลุ่มการลงทุนจะผิดนัดชาํระ เน่ืองจากลักษณะ

ของสินทรัพย์และเน่ืองจากผู้ลงทุนในส่วนที่เป็นทุนถูกออกแบบมาให้รับการขาดทุนแรกของ 

ผู้ได้รับการลงทุน ผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุนได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญจาก 

การบริหารกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์ของผู้ได้รับการลงทุน ซ่ึงรวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การเลือก การซ้ือและการจาํหน่ายสินทรัพย์ภายใต้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มการลงทุนและ

การจัดการเมื่อกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์ผิดนัดชาํระ กิจกรรมเหล่าน้ันจะมีการจัดการโดย

ผู้บริหารสินทรัพย์จนกว่าการผิดนัดชาํระถึงสัดส่วนที่ระบุไว้ของมูลค่ากลุ่มการลงทุน (ได้แก่ 
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ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่2 

เม่ือมูลค่าของกลุ่มการลงทุนถึงระดับที่ส่วนของทุนของผู้ได้รับการลงทุนถูกใช้ไปจนหมด)  

ณ เวลาน้ัน ผู้ดูแลกองทุนภายนอกจะจัดการสินทรัพย์ตามคําสั่งของผู้ลงทุนในตราสารหน้ี  

การจัดการกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์ของผู้ได้รับการลงทุนเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับ

การลงทุน ผู้จัดการสนิทรัพย์มีความสามารถในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องจนกว่าสินทรัพย์ที่

ผิดนัดชาํระจะถึงสัดส่วนที่ระบุไว้ของมูลค่ากลุ่มการลงทุน ผู้ลงทุนในตราสารหน้ีสามารถสั่งการ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเม่ือมูลค่าของสินทรัพย์ที่ผิดนัดชาํระเงินผ่านพ้นสัดส่วนที่ระบุไว้ของมูลค่า

กลุ่มการลงทุน ผู้จัดการสินทรัพย์และผู้ลงทุนในตราสารหน้ีแต่ละฝ่ายควรพิจารณาว่าพวกเขา

สามารถสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลอย่างมีนัยสาํคัญมากที่สุดต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน

ได้หรือไม่ รวมถึงพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และการออกแบบผู้ได้รับการลงทุนและฐานะเปิดต่อ

ความผันแปรของผลตอบแทนที่มีต่อแต่ละฝ่าย 

 

สิทธิทีใ่หผู้ล้งทุนมีอ านาจเหนอืผูไ้ดร้บัการลงทุน 

 

ข14  อํานาจเกิดจากสิทธิ เพ่ือให้มีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน สิทธิที่ มีอยู่ต้องทําให้ผู้ลงทุน                  

มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สิทธิที่อาจให้อาํนาจแก่ผู้ลงทุน

สามารถมีความแตกต่างกนัได้ระหว่างผู้ได้รับการลงทุนแต่ละราย 

ข15 ตัวอย่างของสิทธิ ไม่ว่าเพียงเร่ืองเดียวหรือรวมกันหลายเร่ือง สามารถให้อํานาจผู้ลงทุน 

ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

ข15.1 สิทธิในรูปแบบของสิทธิในการออกเสียง (หรือสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้)  

ของผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข50) 

ข15.2 สิทธิในการแต่งตั้ง การมอบหมาย หรือการถอดถอนสมาชิกของผู้บริหารสาํคัญของ 

ผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงมีความสามารถในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข15.3 สทิธใินการแต่งตั้ง หรือถอดถอนอกีกจิการหน่ึงซ่ึงเป็นผู้สั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข15.4 สิทธิในการสั่งการผู้ได้รับการลงทุนให้เข้าทาํรายการ หรือคัดค้านการเปล่ียนแปลง            

ในรายการเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน และ 

ข15.5 สิทธิอื่ น  (เช่น สิทธิในการตัดสินใจที่ ระบุไว้ในสัญญาการบริหาร) ซ่ึงให้ ผู้ถือ               

มีความสามารถในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข16 โดยทั่วไป เมื่อผู้ได้รับการลงทุนมีกิจกรรมการดาํเนินงานและกิจกรรมการจัดหาเงินหลายอย่าง

ซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน และเมื่อการตัดสินใจที่

สาํคัญเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่าน้ีต้องทาํอย่างต่อเน่ืองควรเป็นสิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิที่

คล้ายกันที่ให้อาํนาจแก่ผู้ลงทุนไม่ว่าเป็นการให้สิทธิออกเสียงเพียงอย่างเดียวหรือรวมกันกับ

ข้อตกลงอื่น 
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ข17   เมื่ อสิทธิการออกเสียงไม่สามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับ 

การลงทุน เช่น เมื่อสทิธิในการออกเสยีงเกี่ยวข้องกับงานบริหารเท่านั้น และข้อตกลงตามสัญญา

เป็นตัวกาํหนดทศิทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนต้องประเมินข้อตกลงตามสัญญาเหล่านั้น

เพ่ือพิจารณาว่าตนมีสิทธิเพียงพอที่ให้อาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ในการกาํหนดว่า 

ผู้ลงทุนมีสิทธิเพียงพอที่ให้อาํนาจหรือไม่ ผู้ลงทุนต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบ 

ผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข8) และข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ข51 ถึง ข54 ร่วมกับ 

ย่อหน้าที่ ข18 ถึง ข20 

ข18 ในบางสถานการณ์ อาจจะยากที่จะกาํหนดว่าสิทธิของผู้ลงทุนมีเพียงพอที่จะให้อาํนาจเหนือ 

ผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ในกรณีน้ีเพ่ือให้การประเมินอาํนาจสามารถทาํได้ ผู้ลงทุนต้องพิจารณา

หลักฐานว่าตนมีความสามารถในทางปฏิบัติในการสั่งการกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องเพียงผู้เดียว 

หรือไม่การพิจารณาน้ันคาํนึงถึง แต่ไม่จาํกัดเพียงรายการต่อไปน้ี ซ่ึงเมื่อพิจารณาร่วมกับสิทธิ

และข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่  ข19 และ ข20 อาจให้หลักฐานว่าสิทธิของผู้ลงทุนเพียงพอที่จะ 

มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

ข18.1 ผู้ลงทุนแม้ว่าไม่มีสิทธิตามสัญญา สามารถแต่งตั้ง หรือให้การอนุมัติผู้บริหารสาํคัญ

ของผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงมีความสามารถในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข18.2 ผู้ลงทุนแม้ว่าไม่มีสิทธิตามสัญญา สามารถสั่งการผู้ได้รับการลงทุนให้เข้าทาํรายการ  

หรือคัดค้านการเปล่ียนแปลงรายการที่มีนัยสาํคัญ เพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน 

ข18.3 ผู้ลงทุนสามารถมีอิทธิพลในกระบวนการเสนอช่ือเพ่ือเลือกสมาชิกของผู้กาํกับดูแล             

ของผู้ได้รับการลงทุน หรือการได้รับมอบอาํนาจในสทิธอิอกเสยีงจากผู้ถือรายอื่น 

ข18.4 ผู้บริหารสําคัญของผู้ได้รับการลงทุนคือบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน  

(เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (chief executive officer) ของผู้ได้รับการลงทุนและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของผู้ลงทุนเป็นคนเดียวกนั) 

ข18.5 ส่วนใหญ่ของสมาชิกที่มีหน้าที่กาํกับดูแลผู้ได้รับการลงทุนเป็นบุคคลหรือกิจการ                 

ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ลงทุน 

ข19   บางคร้ังมีข้อบ่งช้ีว่าผู้ลงทุนมีความสัมพันธ์พิเศษกับผู้ได้รับการลงทุน ที่เป็นข้อบ่งช้ีว่าผู้ลงทุน 

มีส่วนได้เสยีมากกว่าส่วนได้เสียแบบตั้งรับ (a passive interest) ความมีอยู่ของแต่ละข้อบ่งช้ีหรือ

ข้อบ่งช้ีประกอบกันบางอย่างมิได้หมายความว่าเข้าเง่ือนไขของอาํนาจเสมอไป อย่างไรกต็าม  

การมีส่วนได้เสียมากกว่าส่วนได้เสียแบบตั้งรับในผู้ได้รับการลงทุนน้ันอาจบ่งช้ีว่าผู้ลงทุนมี 

สิทธิอื่ นที่ เกี่ ยวข้องอื่ นที่ เพี ยงพอที่ สามารถให้ เป็นหลักฐานที่ แสดงให้เห็น ว่าผู้ลงทุน 

มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน เช่น การที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียมากกว่าส่วนได้เสียแบบตั้งรับ  

และประกอบกบัสทิธอิื่นอาจบ่งช้ีอาํนาจได้ดังน้ี 

ข19.1 ผู้บริหารสําคัญของผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงมีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง เป็นพนักงานปัจจุบันหรือเคยเป็นพนักงานของผู้ลงทุน 

ข19.2 การดาํเนินงานของผู้ได้รับการลงทุนขึ้นอยู่กบัผู้ลงทุน ดังเช่นสถานการณ์ดังต่อไปนี้  



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

18 

 

ข19.2.1  ผู้ได้รับการลงทุนพ่ึงพาเงินทุนจากผู้ลงทุนในสัดส่วนที่ มีนัยสําคัญของ 

การดาํเนินงาน 

ข19.2.2 ผู้ลงทุนให้การคํา้ประกนัภาระผูกพันของกจิการในสดัส่วนที่มีนัยสาํคัญ 

ข19.2.3 ผู้ได้รับการลงทุนข้ึนอยู่กับผู้ลงทุนในบริการที่สาํคัญ เทคโนโลยี วัสดุหรือ

วัตถุดิบ 

ข19.2.4 ผู้ลงทุนมีการควบคุมสินทรัพย์ เช่น ใบอนุญาต หรือเคร่ืองหมายทางการค้า

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานหลักของผู้ได้รับการลงทุน 

ข19.2.5 ผู้ได้รับการลงทุนพ่ึงพาผู้ลงทุนในเร่ืองผู้บริหารสาํคัญ เช่น เมื่อบุคลากรของ

ผู้ลงทุนมีความรู้ความชํานาญเฉพาะในการดําเนินงานหลักของผู้ได้รับ 

การลงทุน 

ข19.3 กิจกรรมของผู้ได้รับการลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสาํคัญเกี่ยวข้องหรือเป็นการดาํเนินการ

แทนผู้ลงทุน 

ข19.4 ฐานะเปิดต่อหรือสิทธิของผู้ลงทุนในผลตอบแทนจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ

การลงทุนไม่เป็นสัดส่วนกับสิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิที่คล้ายคลึงกัน เช่น อาจมี

บางสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนมีสิทธิหรือมีฐานะเปิดต่อผลตอบแทนมากกว่าคร่ึงหน่ึงของ

ผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุนแต่ถือสิทธิในการออกเสียงน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของ

สทิธใินการออกเสยีงของผู้ได้รับการลงทุน 

ข20 ฐานะเปิดต่อหรือสิทธิในความผันแปรของผลตอบแทนของผู้ลงทุนจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ             

การลงทุนย่ิงมากย่ิงมีแรงจูงใจสําหรับผู้ลงทุนในการได้สิทธิที่ เพียงพอที่จะให้อํานาจ ดังน้ัน  

ฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนที่ สู งเป็นเคร่ืองบ่ งช้ี ว่าผู้ลงทุนอาจมีอํานาจ  

อย่างไรกต็าม ขอบเขตของฐานะเปิดของผู้ลงทุนด้วยตัวเองน้ันไม่ได้กาํหนดว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจ

เหนือผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ 

ข21 เมื่อปัจจัยในย่อหน้าที่ ข18 และข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ ข19 และ ข20 มีการพิจารณาร่วมกันกับ

สทิธขิองผู้ลงทุน ต้องให้นํา้หนักมากกบัหลักฐานเร่ืองอาํนาจตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ ข18 

 

สิทธิทีมี่ความส าคญั 

 

ข22 ในการประเมินว่าผู้ซ่ึงลงทุนมีอาํนาจหรือไม่จะพิจารณาเพียงสิทธิที่มีความสาํคัญซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 

ผู้ได้รับการลงทุน (ถือโดยผู้ลงทุนและอื่นๆ) สิทธิจะมีความสาํคัญ เมื่อผู้ถือต้องมีความสามารถ

ในการใช้สทิธใินทางปฏบัิติ 

ข23 การกาํหนดว่าสิทธิมีความสาํคัญหรือไม่ต้องใช้ดุลยพินิจ โดยพิจารณาข้อเทจ็จริงทั้งหมดและ

สถานการณ์น้ัน ปัจจัยที่นาํมาพิจารณาในการกาํหนดรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงข้อต่อไปน้ี 

ข23.1 มีอุปสรรค (ทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ) ที่ป้องกันผู้ถือรายหน่ึง (หรือผู้ถือหลายราย)  

จากการใช้สทิธิ ตัวอย่างของอุปสรรคดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

ข23.1.1 บทลงโทษทางการเงิน และแรงจูงใจที่จะป้องกัน (หรือยับย้ัง) ผู้ถือในการ 

ใช้สทิธ ิ
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ข23.1.2 ราคาใช้สทิธ ิหรือราคาแปลงสภาพ ที่ทาํให้เกดิอุปสรรคทางการเงินที่ป้องกัน

ผู้ถือ (หรือยับย้ัง) จากการใช้สทิธิ                        

ข23.1.3 เง่ือนไขและสถานการณ์ที่จะทาํให้ไม่ได้ใช้สิทธิ เช่น เง่ือนไขที่จํากัดเวลา 

การใช้สทิธแิบบสั้นๆ 

ข23.1.4 ขาดหรือไม่ชัดเจนซ่ึงกลไกในการหาเอกสารของผู้ได้ รับการลงทุนที่

สมเหตุสมผล หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ที่จะยินยอมให้ 

ผู้ถือได้ใช้สทิธ ิ

ข23.1.5 ผู้ถือที่มีสทิธไิม่สามารถได้รับข้อมูลที่จาํเป็นเพ่ือใช้สทิธ ิ

ข23.1.6 อุปสรรคในการดาํเนินงานหรือแรงจูงใจที่จะป้องกัน (หรือยับย้ัง) ผู้ถือจาก

การใช้สิทธิ (ตัวอย่างเช่น ปราศจากซ่ึงผู้จัดการที่เตม็ใจหรือมีความสามารถ

ในการให้บริการที่ มีความเช่ียวชาญเฉพาะ หรือผู้ที่ มีความสามารถใน 

การให้บริการและเข้ารับส่วนได้เสยีอื่นที่ถือโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ) 

ข23.1.7 กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ ป้องกันไม่ให้ ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ  (เช่น  

นักลงทุนต่างชาติถูกห้ามไม่ให้ใช้สิทธ)ิ 

ข23.2    เมื่อการใช้สิทธิน้ันกาํหนดให้มีความเหน็ชอบมากกว่าหน่ึงราย หรือเมื่อสิทธิมีการถือ

มากกว่าหน่ึงราย ไม่ว่าจะมีกลไกที่ทาํให้ผู้ถือเหล่าน้ันมีความสามารถในทางปฏิบัติ 

ในการใช้สิทธิร่วมกันหากเลือกที่จะปฏิบัติเช่นน้ันหรือไม่ การที่ไม่มีกลไกเหล่าน้ีเป็น

ข้อบ่งช้ีว่าสิทธิน้ันไม่มีความสาํคัญ ย่ิงมีหลายฝ่ายซ่ึงต้องมีการตกลงกันในการใช้สิทธิ 

ซ่ึงเป็นไปได้น้อยที่สิทธิน้ันจะมีความสาํคัญ อย่างไรกต็าม คณะกรรมการที่มีสมาชิก 

ที่เป็นอิสระจากผู้ตัดสินใจอาจจะเป็นกลไกสาํหรับผู้ลงทุนหลายรายในการดาํเนินการ

ร่วมกันในการใช้สิทธิ ดังน้ันสิทธิในการถอดถอนซ่ึงสามารถดาํเนินการโดยคณะกรรมการ

ที่เป็นอิสระจะมีความเป็นไปได้มากที่จะมีความสาํคัญมากกว่าการใช้สิทธิ น้ันของ 

ผู้ลงทุนแต่ละรายจาํนวนมาก 

ข23.3    ผู้ถือสิทธิรายหน่ึงหรือหลายรายจะได้รับผลประโยชน์จากการใช้สิทธิน้ันหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น ผู้ถือสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ในผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข47 

ถึง ข50) ต้องพิจารณาราคาในการใช้สิทธหิรือราคาแปลงสภาพของเคร่ืองมือ ข้อตกลง

และเง่ือนไขของสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้มีความเป็นไปได้มากที่จะมีความสาํคัญ

เมื่ อเคร่ืองมือน้ันอยู่ในภาวะสมควรใช้สิทธิ (in the money) หรือผู้ลงทุนจะได้รับ

ผลประโยชน์จากเหตุผลอื่น  (เช่น การรับรู้ของการผนึกกัน (synergies) ระหว่าง 

ผู้ลงทุนกบัผู้ได้รับการลงทุน) จากการใช้สทิธหิรือการแปลงสภาพของเคร่ืองมือ 

ข24 การที่สิทธิจะมีความสาํคัญ สิทธิน้ันจะต้องสามารถใช้ได้เมื่อมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงโดยปกติต้องสามารถใช้สิทธิได้ในปัจจุบัน อย่างไรกดี็ บางคร้ังสิทธิน้ัน

สามารถมีความสาํคัญถึงแม้ว่าสทิธน้ัินยังไม่สามารถใช้ได้ในปัจจุบัน 
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ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่3 

ผู้ได้รับการลงทุนมีการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีเพ่ือการตัดสินใจกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ตารางการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังต่อไปจะเกิดขึ้ นอีกใน 8 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น 

แต่ละรายหรือหลายรายรวมกันแล้วอย่างน้อยร้อยละ 5 ของสิทธิในการออกเสียง สามารถเรียก

ประชุมวาระพิเศษเพ่ือเปล่ียนแปลงนโยบายที่มีอยู่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ แต่มีข้อกาํหนด

ต้องแจ้งผู้ถือหุ้นรายอื่น หมายความว่า การประชุมดังกล่าวไม่สามารถดาํเนินการได้อย่างน้อย 30 

วัน นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถมีการเปล่ียนแปลงได้เฉพาะในการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระพิเศษหรือการประชุมซ่ึงมีตารางกาํหนดไว้เท่าน้ัน ซ่ึงรวมถึงการอนุมัติการขายสินทรัพย์ที่มี

ความสาํคัญเช่นเดียวกบัการตัดสนิใจในการลงทุนหรือการจาํหน่ายการลงทุนที่มีนัยสาํคัญ 

รูปแบบข้อเทจ็จริงข้างต้นน้ันสามารถประยุกต์ใช้กับตัวอย่างที่ 3ก ถึง 3ง ตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

แต่ละตัวอย่างแยกพิจารณาจากกนั 

 

ตวัอย่างที ่3ก 

ผู้ลงทุนถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ในผู้ได้รับการลงทุน สิทธิในการออกเสยีงของผู้ลงทุนน้ัน

มีความสาํคัญเน่ืองจากผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เม่ือ 

ผู้ลงทุนต้องการ ข้อเท็จจริงที่ ผู้ลงทุนต้องใช้เวลา 30 วัน ก่อนที่ ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิใน 

การออกเสียงได้น้ันไม่ได้ทําให้ผู้ลงทุนไม่มีความสามารถในปัจจุบันเพ่ือสั่งการกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข้องนับต้ังแต่ได้หุ้นมา 

 

ตวัอย่างที ่3ข 

ผู้ลงทุนทาํสัญญาล่วงหน้าเพ่ือที่จะได้หุ้นส่วนใหญ่ในผู้ได้รับการลงทุน สัญญาล่วงหน้าต้องมี 

การชาํระเงินภายใน 25 วัน ผู้ถือหุ้นเดิมไม่สามารถเปล่ียนแปลงนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง เน่ืองจากการประชุมในวาระพิเศษจะเกิดขึ้ นได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 30 วัน ซ่ึงใน

เวลานั้นสัญญาล่วงหน้ากจ็ะได้รับการชาํระเงิน ดังน้ันผู้ลงทุนมีสิทธิที่มีความสาํคัญเทยีบเท่ากับ

ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ตามตัวอย่างที่ 3ก (กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่ถือสัญญาล่วงหน้าสามารถตัดสินใจ

เกี่ยวกับการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เม่ือผู้ลงทุนต้องการ) สัญญาล่วงหน้าของผู้ลงทุนน้ัน 

มีความสาํคัญที่ทาํให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ แม้ก่อนที่มี 

การชาํระเงินในสญัญาล่วงหน้า 

 

ตวัอย่างที ่3ค 

ผู้ลงทุนที่ถือตราสารสิทธิเลือกที่สาํคัญในการได้มาซ่ึงหุ้นส่วนใหญ่ของผู้ได้รับการลงทุนโดย

สามารถใช้สิทธิได้ภายใน 25 วันและอยู่ในภาวะสมควรใช้สทิธิอย่างย่ิง (deeply in the money) 
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ข้อสรุปเหมือนตัวอย่างที่ 3ข 

ตวัอย่างที ่3ง 

ผู้ลงทุนทาํสัญญาล่วงหน้าเพ่ือที่ได้มาซ่ึงหุ้นส่วนใหญ่ของผู้ได้รับการลงทุน โดยไม่ได้มีสิทธิที่

เกี่ยวข้องอื่นเหนือผู้ได้รับการลงทุน  สัญญาล่วงหน้าต้องมีการชําระเงินภายใน 6 เดือน  

ข้อแตกต่างกับตัวอย่างข้างต้นคือผู้ลงทุนไม่มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง

เน่ืองจากผู้ถือหุ้นเดิมสามารถเปล่ียนแปลงนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ก่อนที่จะมี

การชาํระเงินในสญัญาล่วงหน้า 

 

ข25 สิทธิที่มีความสําคัญซ่ึงสามารถใช้สิทธิได้โดยกิจการอื่นสามารถป้องกันผู้ลงทุนจากการเข้า

ควบคุมผู้ได้รับการลงทุน สิทธิที่ มีความสําคัญดังกล่าวไม่จําเป็นที่ ผู้ถือจะมีความสามารถ 

ในการเป็นผู้ริเร่ิมตัดสินใจ ตราบใดที่สิทธิน้ันไม่ใช่เพียงเพ่ือการคุ้มครอง (ดูย่อหน้าที่  

ข26 ถึง ข28) สิทธิที่มีความสาํคัญที่ถือโดยกิจการอื่นอาจจะสามารถป้องกันผู้ลงทุนในการเข้า

ควบคุมผู้ได้รับการลงทุนได้ ถึงแม้ว่าสิทธิน้ันจะให้ผู้ถือเพียงแค่ความสามารถในปัจจุบันเพ่ือ

อนุมัติหรือขัดขวาง (block) การตัดสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องเทา่น้ัน 

 

สิทธิเพือ่การคุม้ครอง 

 

ข26 ในการประเมินว่าสิทธิน้ันให้อาํนาจผู้ลงทุนเหนือผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้องประเมินว่า 

สทิธทิี่มีอยู่กับสิทธิที่ผู้อื่นถือน้ันเป็นสิทธิเพ่ือการคุ้มครองหรือไม่ สทิธเิพ่ือการคุ้มครองเกี่ยวข้อง

กับการเปล่ียนแปลงพ้ืนฐานในกิจกรรมของผู้ได้รับการลงทุน หรือการนํามาใช้ในสถานการณ์

ยกเว้น อย่างไรกต็าม ไม่ใช่ทุกสิทธิที่นาํมาใช้กับสถานการณ์ยกเว้น หรือสิทธิที่อาจเกิดข้ึนเมื่อมี

เหตุการณ์บางอย่างจะเป็นสทิธเิพ่ือการคุ้มครอง (ดูย่อหน้าที่ ข13 และ ข53) 

ข27  เน่ืองจากสิทธิเพ่ือการคุ้มครองมีการออกแบบมาให้คุ้มครองส่วนได้เสียของผู้ถือโดยที่ มิได้ 

ให้อํานาจควบคุมเหนือผู้ได้รับการลงทุนที่สิทธิน้ันเกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนที่ถือเฉพาะสิทธิเพ่ือ 

การคุ้มครองไม่สามารถมีอาํนาจ หรือป้องกันผู้อื่นจากการมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนได้  

(ดูย่อหน้าที่ 14) 

ข28  ตัวอย่างของสทิธเิพ่ือการคุ้มครองรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงข้อต่อไปน้ี 

ข28.1    สิทธิของผู้ให้กู้ยืมในการจํากัดผู้กู้ยืมจากกิจกรรมที่ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน 

ความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสาํคัญของผู้กู้ยืมที่จะทาํให้เกดิความเสยีหายต่อผู้ให้กู้ยืม 

ข28.2 สิทธิของผู้ถือในส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของผู้ได้รับการลงทุนในการอนุมัติ

รายจ่ายฝ่ายทุนที่สูงกว่าปกติของธุรกิจ หรือการอนุมัติการออกตราสารทุน หรือ 

ตราสารหน้ี 
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ข28.3    สิทธิของผู้ให้ กู้ยืมที่จะควบคุมสินทรัพย์ของผู้กู้ยืม หากผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามเง่ือนไขการชาํระหน้ีที่ระบุไว้ 

 

แฟรนไชส ์ 

 

ข29 สัญญาแฟรนไชส์ ซ่ึงผู้ ได้ รับการลงทุน เป็น ผู้ได้ รับสิทธิ โดยปกติสิทธิของเจ้าของจะมี 

การออกแบบให้คุ้มครองย่ีห้อของแฟรนไชส์ (the franchise brand) สัญญาแฟรนไชส์โดยปกติ

จะให้เจ้าของมีสทิธติัดสนิใจในบางเร่ืองเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของผู้ได้รับสทิธ ิ

ข30 โดยทั่วไปสิทธิของเจ้าของจะไม่จาํกัดความสามารถของกิจการอื่นนอกเหนือจากเจ้าของสิทธิใน

การตัดสินใจที่ มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับสิทธิ หรือสิทธิตาม

สญัญาแฟรนไชส์ไม่จาํเป็นที่จะให้เจ้าของสิทธิมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่

มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับสิทธ ิ

ข31 เป็นเร่ืองจาํเป็นที่จะต้องแยกระหว่างความสามารถในปัจจุบันที่จะตัดสินใจในเร่ืองที่ส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับสิทธิกับความสามารถที่จะตัดสินใจเพ่ือคุ้มครองย่ีห้อ

ของแฟรนไชส์ เจ้าของสิทธิไม่มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับสิทธิหากสิทธิที่มีอยู่ของกิจการอื่นทาํให้เขา

เหล่าน้ันมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับสิทธ ิ

ข32 การเข้าทาํสัญญาแฟรนไชส์เป็นการตัดสินใจของผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดาํเนินธุรกิจ 

ตามข้อตกลงของสญัญาแฟรนไชสเ์พ่ือตนเอง 

ข33 การควบคุมเหนือการตัดสนิใจขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวเป็นรูปแบบทางกฎหมายของผู้ได้รับสทิธิ และ

โครงสร้างของเงินทุนอาจกาํหนดโดยฝ่ายอื่นนอกจากเจ้าของสิทธิ และอาจส่งผลกระทบที่มี

นัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับสิทธิ ย่ิงเจ้าของสิทธิให้การสนับสนุนทางการเงินในระดับตํ่า

และฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนของเจ้าของสิทธิในระดับตํ่า แสดงให้เห็นว่า

เจ้าของสทิธมิีเพียงสทิธิเพ่ือการคุ้มครอง 

 

สิทธิในการออกเสียง   

 

ข34 บ่อยคร้ังที่ ผู้ลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันผ่านสิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิที่คล้ายกันใน 

การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนพิจารณาข้อกาํหนดในส่วนน้ี (ดูย่อหน้าที่ ข35 ถึง ข50)  

ถ้ากจิกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการลงทุนน้ันมีการสั่งการผ่านทางการใช้สทิธิในการออกเสยีง 

 

อ านาจทีม่าจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ 

 

ข35 ผู้ลงทุนที่ถือสิทธิมากกว่ากึ่งหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุนมีอํานาจ 

ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้  ยกเว้นเกี่ยวข้องกบัย่อหน้าที่ ข36 หรือ ย่อหน้าที่ ข37 

ข35.1 กจิกรรมที่เกี่ยวข้องมีการสั่งการจากผู้ถือสทิธใินการออกเสยีงส่วนใหญ่ หรือ 
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ข35.2 สมาชิกส่วนใหญ่ของผู้มีหน้าที่ในการกาํกับดูแลกิจการซ่ึงสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

มีการแต่งตั้งจากผู้ถือสทิธใินการออกเสยีงส่วนใหญ่ 

 

สิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่มีอ านาจ 

 

ข36 สาํหรับผู้ลงทุนที่ถือสิทธใินการออกเสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงของผู้ได้รับการลงทุน การที่จะมีอาํนาจเหนือ

ผู้ได้รับการลงทุนน้ัน สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนน้ันต้องมีความสําคัญ สอดคล้องกับ 

ย่อหน้าที่ ข22 ถึง ข25 และต้องทาํให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงโดยมากจะกระทาํผ่านการกาํหนดนโยบายในการดาํเนินงานและการจัดหาเงิน  

หากสิทธิที่มีอยู่ของกิจการอื่นซ่ึงทาํให้สามารถสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้และกิจการน้ันไม่ได้

เป็นตัวแทนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนไม่มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

ข37 ผู้ลงทุนไม่มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนถือสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ 

ในผู้ได้รับการลงทุนหากสิทธิในการออกเสียงเหล่าน้ันไม่มีความสําคัญ เช่น ผู้ลงทุนมีสิทธิ 

ในการออกเสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงในผู้ได้รับการลงทุนไม่สามารถมีอาํนาจถ้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นอยู่กับการสั่งการโดยรัฐบาล ศาล ฝ่ายบริหาร ผู้รับผลประโยชน์  ผู้ชาํระบัญชี หรือหน่วยงาน

กาํกบัดูแล 

 

อ านาจทีป่ราศจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ 

 

ข38   ผู้ลงทุนสามารถมีอํานาจถึงแม้ว่าถือสิทธิในการออกเสียงน้อยกว่าเสียงส่วนใหญ่ในผู้ได้รับ 

การลงทุน ผู้ลงทุนสามารถมีอํานาจโดยการถือสิทธิในการออกเสียงน้อยกว่าเสียงส่วนใหญ่ 

ในผู้ได้รับการลงทุน เช่น ผ่านทาง 

ข38.1    ข้อตกลงตามสญัญาระหว่างผู้ลงทุนและผู้ออกเสียงรายอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข39) 

ข38.2    สทิธทิี่เกดิจากข้อตกลงตามสญัญาอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข40) 

ข38.3    สทิธใินการออกเสยีงของผู้ลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข41 ถึง ข45) 

ข38.4    สทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ (ดูย่อหน้าที่ ข47 ถึง ข50) หรือ 

ข38.5    ข้อ ข38.1 ถึง ข38.4 ประกอบกนั 

 

ขอ้ตกลงตามสญัญากบัผูอ้อกเสียงรายอื่น 

 

ข39 ข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ลงทุนและผู้ออกเสียงรายอื่นสามารถทําให้ผู้ลงทุนมีสิทธิใน 

การออกเสียงอย่างเพียงพอที่จะให้อาํนาจแก่ผู้ลงทุน ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง

เพียงพอที่จะทาํให้มีอาํนาจหากปราศจากข้อตกลงตามสัญญา อย่างไรกดี็ข้อตกลงตามสัญญา

อาจทาํให้ผู้ลงทุนแน่ใจว่าตนสามารถสั่งการผู้ออกเสียงรายอื่นในวิธีการออกเสียงเพ่ือทาํให้ 

ผู้ลงทุนตัดสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
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สิทธิทีเ่กิดจากขอ้ตกลงตามสญัญาอื่น 

 

ข40 สิทธิอื่นในการตัดสินใจที่ประกอบกับสิทธิในการออกเสียง ทาํให้ผู้ลงทุนมีความสามารถใน

ปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สทิธทิี่ระบุไว้ในข้อตกลงตามสญัญาประกอบกับ

สิทธิในการออกเสียงอาจเพียงพอทําให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการ

กระบวนการผลิตของผู้ได้รับการลงทุน หรือสั่งการกิจกรรมการดาํเนินงานอื่นหรือการจัดหาเงินของ

ผู้ได้รับการลงทุนที่มีผลกระทบที่มีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน อย่างไรกต็าม 

การพ่ึงพาทางเศรษฐกจิของผู้ได้รับการลงทุนจากผู้ลงทุน (เช่น ความสมัพันธ์ของผู้ขายกบัลูกค้า

หลัก) ไม่ได้ทาํให้ผู้ลงทุนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน หากไม่มีสทิธอิื่น 

 

สิทธิในการออกเสียงของผูล้งทนุ  

 

ข41 ผู้ลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงน้อยกว่าเสียงส่วนใหญ่ มีสิทธิเพียงพอทําให้มีอํานาจเมื่อ 

ผู้ลงทุนมีความสามารถในทางปฏบัิติในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องเพียงฝ่ายเดียว 

ข42 ในการประเมินสิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนว่ามีเพียงพอทาํให้มีอาํนาจหรือไม่ ผู้ลงทุน

พิจารณาข้อเทจ็จริง และสถานการณ์ทั้งหมด รวมถึง 

ข42.1 ขนาดของการถือสิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดและ 

การกระจายการถือของผู้ออกเสยีงรายอื่น ดังน้ี  

ข42.1.1 สิทธิในการออกเสียงย่ิงมากเท่าไหร่ ย่ิงเป็นไปได้มากที่สิทธิที่ มีอยู่ของ 

ผู้ลงทุนทาํให้มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข42.1.2 สิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุนย่ิงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกเสียงรายอื่น 

ย่ิงเป็นไปได้มากที่สิทธิที่มีอยู่ของผู้ลงทุนทาํให้มีความสามารถในปัจจุบัน 

ในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข42.1.3 ย่ิงผู้ถืออื่นมีจํานวนย่ิงมากที่ต้องร่วมกันในการที่จะชนะคะแนนผู้ลงทุน  

ย่ิงเป็นไปได้มากที่สิทธิที่มีอยู่ของผู้ลงทุนทาํให้มีความสามารถในปัจจุบัน 

ในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข42.2   สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ถือโดยผู้ลงทุน ผู้ออกเสียงรายอื่น หรือกิจการอื่น  

(ดูย่อหน้าที่ ข47 ถึง ข50) 

ข42.3 สทิธทิี่เกดิจากข้อตกลงตามสญัญาอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข40) และ 

ข42.4   ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์เพ่ิมเติมบ่งช้ีว่าผู้ลงทุนมีหรือไม่มีความสามารถในปัจจุบัน        

ในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่ต้องมีการตัดสินใจ รวมถึงรูปแบบใน        

การออกเสยีงจากการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังก่อนๆ 

ข43 เม่ือทิศทางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมีการกาํหนดจากสิทธิในการออกเสียงส่วนใหญ่ และผู้ลงทุน

ถือสิทธิในการออกเสียงมากกว่าผู้ออกเสียงรายอื่น หรือกลุ่มผู้ถือที่มีสิทธิออกเสียงซ่ึงรวมกัน 

เป็นกลุ่ม และผู้ถือหุ้นรายอื่นกระจัดกระจาย หลังจากที่ได้พิจารณาปัจจัยที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 

ข42.1 ถึง ข42.3 เพียงอย่างเดียวอาจจะชัดเจนว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจเหนือกจิการ 
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ตวัอย่างการน าไปใช ้

ตวัอย่างที ่4 

ผู้ลงทุนได้มาซ่ึงสิทธิในการออกเสียงในกิจการร้อยละ 48 ส่วนสิทธิในการออกเสียงที่เหลือถือ

โดยผู้ถือหุ้น 1,000 ราย โดยไม่มีคนใดคนหน่ึงถือสิทธิในการออกเสียงมากกว่าร้อยละ 1 ไม่มี

ผู้ถือหุ้นรายใดทาํข้อตกลงในการปรึกษาหารือกับผู้ถือหุ้นรายอื่น  หรือเพ่ือตัดสินใจร่วมกัน 

หลังจากได้ประเมินสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงที่ได้มา โดยคาํนวณจากขนาดการถือหุ้น

โดยผู้ถือหุ้นอื่น ผู้ลงทุนเห็นว่าร้อยละ 48 เพียงพอที่จะทาํให้ควบคุมกิจการได้ ในกรณีน้ี

พิจารณาจากขนาดของสิทธิที่ถืออยู่และเม่ือเปรียบเทียบกับขนาดการถือหุ้นของผู้อื่นแล้ว  

ผู้ลงทุนสรุปว่าตนมีอาํนาจในการออกเสียงเพียงพอตามเง่ือนไขของอาํนาจโดยไม่จาํเป็นต้อง

พิจารณาหลักฐานของอาํนาจอื่น 

 

ตวัอย่างที ่5 

ผู้ลงทุน ก ถือสิทธิในการออกเสียงในผู้ได้รับการลงทุนร้อยละ 40  และผู้ลงทุนรายอื่นๆ 12 ราย

ถือสิทธิในการออกเสียงในผู้ได้รับการลงทุนร้อยละ 5 ต่อราย สัญญาของผู้ถือหุ้นให้สิทธิ 

ผู้ลงทุน ก ในการแต่งตั้ง ถอดถอน และกาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารซ่ึงรับผิดชอบใน 

การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการเปล่ียนแปลงสัญญาจําเป็นต้องใช้การออกเสียงของผู้ถือหุ้น 

ส่วนใหญ่จาํนวนสองในสาม ในกรณีน้ีผู้ลงทุน ก สรุปว่าขนาดของการถือสิทธิของผู้ลงทุนและ

เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเป็นข้อสรุป 

ในการกาํหนดว่าผู้ลงทุนมีสิทธิที่เพียงพอทาํให้มีอาํนาจ  อย่างไรกต็าม ผู้ลงทุน ก ต้องพิจารณา

ว่าสิทธิตามสัญญาในการแต่งตั้ ง  ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร  

เพียงพอที่จะสรุปว่าตนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ข้อเทจ็จริงที่ว่า ผู้ลงทุน ก อาจจะไม่ใช้

สิทธิน้ี หรือโอกาสที่จะใช้สิทธิในการคัดสรร แต่งตั้ง หรือถอดถอนฝ่ายบริหารต้องไม่นํามา

พิจารณาในการประเมินว่าผู้ลงทุน ก มีอาํนาจหรือไม่ 

 

ข44 ในสถานการณ์อื่น หลังจากที่ได้พิจารณาปัจจัยที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข42.1 ถึง ข42.3 เพียง

อย่างเดียวอาจจะชัดเจนว่าผู้ลงทุนไม่มีอาํนาจ 
 

ตวัอย่างในการน าไปใช ้

ตวัอย่างที ่6 

ผู้ลงทุน ก ถือหุ้นร้อยละ 45 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนอื่นสองราย

ถือหุ้นร้อยละ 26 ต่อรายของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ส่วนที่เหลือถือโดย 

ผู้ถือหุ้นอื่นอีกสามรายแต่ละรายถือร้อยละ 1 ไม่มีข้อตกลงอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ  

ในกรณีน้ี ขนาดของสิทธิในการออกเสียงของผู้ลงทุน ก และเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่น

เพียงพอที่จะสรุปว่าผู้ลงทุน ก ไม่มีอาํนาจ ผู้ลงทุนรายอื่นอีกสองรายสามารถร่วมมือกันใน 

การป้องกนัผู้ลงทุน ก จากการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการลงทุน 
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ข45 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่  ข42.1 ถึง ข42.3 เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เป็น

ข้อสรุป ถ้ามีการพิจารณาปัจจัยเหล่าน้ันแล้วผู้ลงทุนยังไม่ชัดเจนว่าตนมีอาํนาจ ต้องพิจารณา

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์เพ่ิมเติม เช่น ผู้ถือหุ้นอื่นอาจมีลักษณะที่เป็นแบบตั้งรับ (passive) 

โดยดูจากรูปแบบการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังก่อน ทั้งน้ีรวมถึงการประเมินปัจจัยที่

กล่าวในย่อหน้าที่ ข18 และข้อบ่งช้ีในย่อหน้าที่ ข19 และ ข20 ย่ิงสิทธิในการออกเสียงมีจาํนวน

น้อย และหากมีจํานวนผู้ถือน้อยรายที่จําเป็นต้องร่วมมือกันเพ่ือชนะการออกเสียงของ 

ผู้ลงทุน จะให้ความน่าเช่ือถือข้อเทจ็จริงและสถานการณ์เพ่ิมเติมมากขึ้ นในการประเมินว่าสิทธิ

ของผู้ลงทุนมีเพียงพอที่ท ําให้มีอํานาจ เมื่ อมีการพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ใน 

ย่อหน้าที่ ข18 ถึง ข20 ร่วมกับสิทธิของผู้ลงทุน ต้องให้นํ้าหนักในหลักฐานของอํานาจใน 

ย่อหน้าที่ ข18 มากกว่าข้อบ่งช้ีของอาํนาจในย่อหน้าที่ ข19 และ ข20 

 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่7 

ผู้ลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่น 

อีก 11 ราย แต่ละรายถือหุ้นร้อยละ 5 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ไม่มีผู้ถือหุ้น

รายใดมีข้อตกลงตามสัญญาที่จะปรึกษาหารือผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือทาํการตัดสินใจร่วมกัน ใน

กรณีน้ี ขนาดของการถือหุ้นของผู้ลงทุนและเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดการถือหุ้นของรายอื่น

เพียงอย่างเดียวไม่เป็นข้อสรุป ในการกาํหนดว่าผู้ลงทุนมีสิทธิที่เพียงพอทาํให้มีอาํนาจเหนือ 

ผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์เพ่ิมเติมต้องนํามาพิจารณาซ่ึงอาจให้

หลักฐานว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจหรือไม่มี 
 

ตวัอย่างที ่8 

ผู้ลงทุนถือหุ้นร้อยละ 35 ของสทิธใินการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายอื่น 3 ราย

แต่ละรายถือหุ้นร้อยละ 5 ของสทิธใินการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน สิทธิในการออกเสียง

ที่เหลือถือโดยผู้ถือหุ้นจาํนวนมากโดยไม่มีรายใดถือเกินร้อยละ 1 ของสิทธิในการออกเสียง  

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อตกลงตามสัญญาที่จะปรึกษาผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือทาํการตัดสินใจ

ร่วมกนั การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนน้ันต้องได้รับอนุมัติจากสทิธใิน

การออกเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องคร้ัง

ล่าสุดมีการใช้สิทธิออกเสยีงร้อยละ 75 ของสิทธใินการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ในกรณีน้ี

การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน (active) ของผู้ถือหุ้นอื่นในการประชุมคร้ังล่าสุดน้ีช้ีให้เห็นว่า 

ผู้ลงทุนไม่มีความสามารถในทางปฏิบัติในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ฝ่ายเดียว ไม่ว่า 

ผู้ลงทุนจะได้เคยมีการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเน่ืองจากมีผู้ถือหุ้นอื่นในจาํนวนที่เพียงพอ

ออกเสยีงในทศิทางเดียวกนักบัผู้ลงทุนหรือไม่ 
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ข46 กรณีที่ไม่ชัดเจนหลังจากการพิจารณาปัจจัยที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข42.1 ถึง ข42.4 ว่าผู้ลงทุน 

มีอาํนาจ ให้ถือว่าผู้ลงทุนไม่มีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

 

สิทธิในการออกเสียงทีเ่ป็นไปได ้   

 

ข47 เมื่อมีการประเมินการควบคุม ผู้ลงทุนพิจารณาสิทธิในการออกเสยีงที่เป็นไปได้ของตนเอง และ

การพิจารณาสิทธิออกเสียงที่เป็นไปได้ที่ ผู้อื่นถือ เพ่ือที่จะกําหนดว่าตนเองมีอํานาจหรือไม่  

สิทธิในการออกเสียงที่ เป็นไปได้ คือ สิทธิในการได้มาซ่ึงสิทธิในการออกเสียงในผู้ได้รับ 

การลงทุน เช่น สิทธิที่ เกิดจากตราสารแปลงสภาพ หรือสิทธิในการเลือก รวมไปถึงสัญญา

ล่วงหน้า สิทธิในการออกเสียงที่ เป็นไปได้เหล่าน้ันจะนํามาพิจารณาก็ต่อเมื่ อสิทธิน้ันมี

ความสาํคัญ (ดูย่อหน้าที่ ข22 ถึง ข25) 

ข48 เมื่ อมีการพิจารณาสิทธิการออกเสียงที่ เป็นไปได้ ผู้ลงทุนต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และ               

การออกแบบของเคร่ืองมือ และต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบการมีส่วนเกี่ยวข้อง

ของผู้ลงทุนกับผู้ได้รับการลงทุน ซ่ึงรวมไปถึงการประเมินเง่ือนไขและสถานการณ์ต่างๆ ของ

เคร่ืองมือ เช่นเดียวกับความคาดหวังของผู้ลงทุน แรงจูงใจและเหตุผลในการตกลงเกี่ยวกับ

เง่ือนไขและสถานการณ์ดังกล่าว 

ข49 ถ้าผู้ลงทุนมีสิทธิในการออกเสียง หรือสิทธิในการตัดสินใจอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ได้รับ 

การลงทุน ผู้ลงทุนประเมินว่าสิทธิเหล่าน้ันเมื่อพิจารณาประกอบกับสิทธิในการออกเสียงที่ 

เป็นไปได้แล้วทาํให้ผู้ลงทุนมีอาํนาจหรือไม่ 

ข50 สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่มีความสาํคัญเพียงอย่างเดียว หรือเมื่อพิจารณาประกอบกับ

สิทธิอื่นทําให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องได้ เช่น  

ในกรณีที่เป็นไปได้ เมื่อผู้ลงทุนถือร้อยละ 40 ของสทิธใินการออกเสยีงของผู้ได้รับการลงทุนและ

ถือสิทธิที่ มีความสําคัญ ซ่ึงเกิดจากการถือสิทธิเลือกในการได้มาอีกร้อยละ 20 ของสิทธิ 

ในการออกเสยีงซ่ึงสอดคล้องกบัย่อหน้าที่ ข23 

 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่9 

ผู้ลงทุน ก ถือร้อยละ 70 ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุน ข ถือร้อยละ 30 

ของสิทธิในการออกเสียงของผู้ได้รับการลงทุน รวมทั้งมีสิทธเิลือกในการได้มาซ่ึงสิทธิออกเสียง

กึ่งหน่ึงของผู้ลงทุน ก  สิทธิเลือกสามารถใช้สิทธิได้ในสองปีถัดไปในราคาคงที่ ซ่ึงเป็นภาวะ 

ไม่สมควรใช้สิทธิอย่างย่ิง (deeply out of the money) (และถูกคาดหวังว่าจะไม่มีการใช้สิทธิ

เลือกในช่วงระยะเวลาสองปีถัดไป) ผู้ลงทุน ก ได้ใช้สิทธิออกเสียงและสั่งการกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการลงทุนอย่างเชิงรุก (actively) ในกรณีน้ีผู้ลงทุน ก มีแนวโน้มที่จะเข้า

เง่ือนไขเป็นผู้มีอาํนาจเน่ืองจากปรากฎว่าผู้ลงทุน ก มีความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุน ข มีสิทธิเลือกปัจจุบันที่จะซ้ือสิทธิออกเสียงเพ่ิมเติมได้ 
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ตวัอย่างการน ามาใช ้

(ซ่ึงถ้ามีการใช้สิทธิจะทาํให้ผู้ลงทุน ข มีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ในผู้ได้รับการลงทุน) เง่ือนไข

และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัสทิธเิลือกเหล่าน้ันพิจารณาว่าไม่มีความสาํคัญ 
 

ตวัอย่างที ่10 

ผู้ลงทุน ก และผู้ลงทุนรายอื่นอีกสองราย แต่ละรายถือหน่ึงในสามส่วนของสิทธิออกเสียงของ 

ผู้ได้รับการลงทุน กิจกรรมทางธุรกิจของผู้ได้รับการลงทุนมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ลงทุน ก  

นอกเหนือจากการถือตราสารทุนแล้วผู้ลงทุน ก ยังถือตราสารหน้ีที่สามารถแปลงสภาพเป็น 

หุ้นสามัญของผู้ได้รับการลงทุน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงได้ด้วยราคาคงที่ซ่ึงเป็นภาวะไม่สมควร 

ใช้สิทธิ (out of the money) (แต่ไม่ถึงระดับภาวะไม่สมควรใช้สทิธิอย่างย่ิง (deeply out of the 

money)) ถ้ามีการแปลงสภาพตราสารหน้ี ผู้ลงทุน ก จะถือร้อยละ 60 ของสิทธิในการออกเสียง

ของผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุน ก จะได้รับประโยชน์จากการผนึกกัน (synergy) ถ้ามีการแปลงสภาพ

ตราสารหน้ีเป็นหุ้นสามัญ ผู้ลงทุน ก มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน เน่ืองจากถือสทิธอิอกเสยีง

ของผู้ได้รับการลงทุนร่วมกับการมีสิทธิออกเสียงที่เป็นไปได้ที่สาํคัญทาํให้มีความสามารถใน

ปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

 

อ านาจเมื่อการออกเสียงหรือสิทธิที่คลา้ยคลึงกันไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ผลตอบแทนของผูไ้ดร้บัการลงทุน 

 

ข51 ในการประเมินวัตถุประสงค์หรือการออกแบบของผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข8)  

ผู้ลงทุนต้องพิจารณาความเกี่ยวข้องและการตัดสินใจ ณ จุดที่มีการเร่ิมต้ังกิจการของผู้ได้รับ               

การลงทุนเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบและประเมินว่าข้อตกลงของรายการและลักษณะของ

ความเกี่ยวข้องที่ให้สิทธิเพียงพอแก่ผู้ลงทุนทําให้มีอํานาจหรือไม่ การมีความเกี่ยวข้องใน         

การออกแบบผู้ได้รับการลงทุนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอทาํให้มีการควบคุม อย่างไรกต็าม    

ความเกี่ยวข้องในการออกแบบอาจจะเป็นข้อบ่งช้ีว่าผู้ลงทุนมีโอกาสในการได้รับสิทธทิี่เพียงพอที่

ทาํให้มีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน  

ข52 นอกจากน้ัน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาข้อตกลงตามสัญญา เช่น สิทธิซ้ือ (call rights) สิทธิขาย  

(put rights) และสิทธิในการชาํระบัญชี ที่มีการกาํหนด ณ จุดที่มีการเร่ิมต้ังกิจการของผู้ได้รับ 

การลงทุนเมื่อข้อตกลงตามสัญญาเหล่านี้ เป็นกิจกรรมซ่ึงเกี่ยวข้องอย่างมากกับผู้ได้รับการลงทุน 

กจิกรรมเหล่านี้ โดยเน้ือหาถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของกจิกรรมโดยรวมของผู้ได้รับการลงทุน ถึงแม้ว่า

อาจอยู่นอกกรอบตามกฎหมายของผู้ได้รับการลงทุน ดังน้ันสิทธิในการตัดสินใจที่มองเห็นได้

หรือไม่ก็ตาม ซ่ึงถูกแฝงอยู่ในข้อตกลงตามสัญญาซ่ึงเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ได้รับการลงทุน

จาํเป็นต้องมีการพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเม่ือมีการกาํหนดการมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับ

การลงทุน  
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ข53 สาํหรับผู้ได้รับการลงทุนบางราย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเกิดข้ึนเม่ือมีสถานการณ์เฉพาะน้ันหรือมี

เหตุการณ์เกิดขึ้ น ผู้ได้รับการลงทุนอาจจะมีการออกแบบเพ่ือว่าทิศทางของกิจกรรมและ

ผลตอบแทนมีการกาํหนดไว้ล่วงหน้านอกเสียจากว่าหรือจนกว่ามีสถานการณ์เฉพาะน้ันหรือมี

เหตุการณ์เกดิขึ้น ในกรณีน้ีการตัดสนิใจในกจิกรรมของผู้ได้รับการลงทุน ในสถานการณ์น้ันหรือ

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนและดังน้ันถือเป็นกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง สถานการณ์หรือเหตุการณ์ไม่จาํเป็นต้องเกดิขึ้นเพ่ือทาํให้ผู้ลงทุนซ่ึงมีความสามารถใน

การตัดสินใจจะถือว่ามีอาํนาจ ข้อเทจ็จริงที่ว่าสิทธิในการตัดสินใจขึ้ นอยู่กับสถานการณ์หรือ

เหตุการณ์ที่อาจจะเกดิขึ้นไม่ได้ทาํให้สทิธน้ัินเป็นเพียงสิทธเิพ่ือการคุ้มครอง 

 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่11 

กจิกรรมทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวของผู้ได้รับการลงทุน ที่ระบุไว้ในเอกสารจัดต้ังคือการซ้ือลูกหน้ี

และการให้บริการรายวันสําหรับผู้ลงทุน การให้บริการรายวันรวมถึงการเก็บหน้ีเงินต้นและ

ดอกเบ้ียเมื่อครบกาํหนดชาํระ เมื่อลูกหน้ีผิดนัดชาํระเงิน ผู้ได้รับการลงทุนจะขายคืนลูกหน้ีให้กับ

ผู้ลงทุนตามที่ตกลงกันในสิทธิในการขายคืน (put agreement) ระหว่างผู้ลงทุนและผู้ได้รับ 

การลงทุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวคือการจัดการลูกหน้ีที่ผิดนัดชาํระเงิน เน่ืองจากเป็น

กิจกรรมอย่างเดียวที่ มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน  

การจัดการลูกหน้ีก่อนที่จะผิดนัดการชําระเงินน้ันไม่ใช่กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากไม่ต้องใช้ 

การตัดสินใจที่สาํคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน 

กิจกรรมที่เกิดข้ึนก่อนการผิดนัดชาํระเงินน้ันมีการกาํหนดไว้ล่วงหน้าและเป็นเพียงการเรียกเกบ็

กระแสเงินสดเมื่อครบกาํหนดชาํระและเพ่ือส่งต่อไปยังผู้ลงทุนเทา่น้ัน ดังน้ัน สิทธิของผู้ลงทุนที่จะ

จัดการกับสินทรัพย์เมื่อมีการผิดนัดชาํระหน้ีต้องนาํมาพิจารณาในการประเมินกิจกรรมทั้งหมด

ของผู้ได้รับการลงทุนที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน  

ในตัวอย่างน้ีการออกแบบของผู้ได้รับการลงทุนทาํให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจในการตัดสนิใจใน

กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนเฉพาะในเวลาที่จาํเป็นต้องใช้อาํนาจ 

ในการตัดสินใจเท่าน้ัน เง่ือนไขของข้อตกลงสิทธิในการขายคืนน้ันเป็นส่วนหน่ึงของรายการ

โดยรวมและการจัดตั้งกิจการของผู้ได้รับการลงทุน ดังน้ัน เง่ือนไขของข้อตกลงสิทธิในการขายคืน

และเอกสารจัดตั้งของผู้ได้รับการลงทุนนาํไปสู่ข้อสรุปว่าผู้ลงทุนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะเป็นเจ้าของของลูกหน้ีเฉพาะเวลาที่ผิดนัดชาํระหน้ีและมีการจัดการลูกหน้ีที่

ผิดนัดชาํระหน้ีนอกกรอบตามกฎหมายของผู้ได้รับการลงทุน 
 

ตวัอย่างที ่12  

สินทรัพย์เพียงอย่างเดียวของผู้ได้รับการลงทุนคือ ลูกหน้ี เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และ 

การออกแบบผู้ได้รับการลงทุนมีการกาํหนดว่ากจิกรรมที่เกี่ยวข้องคือการจัดการกบัลูกหน้ีเม่ือมี

การผิดนัดชาํระหน้ี ผู้ที่มีความสามารถในการจัดการลูกหน้ีเม่ือการผิดนัดชาํระหน้ีมีอาํนาจเหนือ

ผู้ได้รับการลงทุน โดยไม่คาํนึงถึงว่าผู้กู้ยืมมีการผิดนัดชาํระหน้ีหรือไม่ 
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ข54  ผู้ลงทุนอาจจะมีภาระผูกพันอย่างชัดเจนหรือโดยนัยเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ได้รับการลงทุนดาํเนินงาน

ไปตามที่มีการออกแบบไว้ ภาระผูกพันดังกล่าวอาจเพ่ิมฐานะเปิดของผู้ลงทุนต่อความผันแปร

ของผลตอบแทน และดังน้ันสร้างแรงจูงใจให้ผู้ลงทุนได้มาซ่ึงสิทธิที่เพียงพอเพ่ือทาํให้มีอาํนาจ 

ดังน้ัน ภาระผูกพันให้แน่ใจว่าผู้ได้รับการลงทุนดาํเนินงานไปตามที่มีการออกแบบไว้อาจบ่งช้ีถึง

อาํนาจของผู้ลงทุน แต่ภาระผูกพันดังกล่าวเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้อาํนาจผู้ลงทุนหรือป้องกัน

ผู้อื่นจากการมีอาํนาจ 

 

ฐานะเปิดต่อหรือสิทธิในผลตอบแทนทีผ่นัแปรจากผูไ้ดร้บัการลงทุน 

 

ข55  ในการประเมินว่าผู้ลงทุนมีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ให้ผู้ลงทุนกาํหนดว่าผู้ลงทุนมี

ฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าไปความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับ 

การลงทุนหรือไม่ 

ข56 ผลตอบแทนที่ผันแปรคือผลตอบแทนที่ ไม่เป็นจํานวนคงที่  และมีโอกาสที่จะเปล่ียนแปลง 

ขึ้ นอยู่กับผลการดําเนินงานของผู้ ได้ รับการลงทุน  ผลตอบแทนที่ ผั นแปรอาจจะเป็น 

ผลตอบแทนเชิงบวกเพียงอย่างเดียว ผลตอบแทนเชิงลบ หรือทั้งผลตอบแทนเชิงบวกและ

ผลตอบแทนเชิงลบ (ดูย่อหน้าที่ 15) ผู้ลงทุนประเมินว่าผลตอบแทนจากผู้ได้รับการลงทุนผัน

แปรหรือไม่และผันแปรอย่างใด โดยดูจากเน้ือหาไม่ว่ารูปแบบทางกฎหมายของผลตอบแทน 

จะเป็นเช่นใด เช่น ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีการจ่ายดอกเบ้ียคงที่ ดอกเบ้ียคงที่ถือเป็นผลตอบแทน 

ที่ผันแปรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี เน่ืองจากว่าดอกเบ้ียมีความเสี่ยงจาก 

การไม่ได้รับชาํระ และทาํให้ผู้ลงทุนมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ จาํนวน

ที่ผันแปร (คือ ผลตอบแทนมีความผันแปรอย่างไร) ข้ึนอยู่กับความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้  

ในทํานองคล้ายคลึงกันกับ ค่าธรรมเนียมคงที่ สําหรับการจัดการสินทรัพย์ของผู้ได้ รับ 

การลงทุน คือ ผลตอบแทนที่ผันแปร เน่ืองจากผู้ลงทุน มีฐานะเปิดต่อความเสี่ ยงจาก 

ผลการดาํเนินงานของผู้ได้รับการลงทุน จํานวนที่ผันแปรขึ้ นอยู่กับความสามารถของผู้ได้รับ 

การลงทุนในการสร้างรายได้ให้พอเพียงเพ่ือจ่ายค่าธรรมเนียม 

ข57 ตัวอย่างของผลตอบแทน รวมถึง 

ข57.1 เงินปันผล หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิอื่นจากผู้ได้รับการลงทุน (เช่น ดอกเบ้ียจาก

ตราสารหน้ีซ่ึงออกโดยผู้ได้รับการลงทุน) และการเปล่ียนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนของ

ผู้ลงทุนในผู้ได้รับการลงทุน 

ข57.2 ค่าตอบแทนในการจัดการสินทรัพย์ หรือหน้ีสินของผู้ได้รับการลงทุน ค่าธรรมเนียม 

และฐานะเปิดต่อผลขาดทุนจากการให้การสนับสนุนด้านเครดิตหรือความช่วยเหลือ

สภาพคล่อง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์และหน้ีสินของผู้ได้รับการลงทุนในกรณี

เลิกกิจการ ผลประโยชน์ทางภาษี และการเข้าถึงสภาพคล่องในอนาคตซ่ึงผู้ลงทุนได้รับ

จากความเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุน 
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ข57.3 ผลตอบแทนนอกเหนือจากที่ให้ผู้ถือส่วนได้เสียรายอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนอาจจะได้

ใช้สินทรัพย์ร่วมกับผู้ได้รับการลงทุน เช่น การรวมการดาํเนินงานเพ่ือได้รับประโยชน์

จากขนาด การลดต้นทุน การจัดหาผลิตภัณฑ์หายาก การเข้าถึงความรู้ที่มีกรรมสิทธิ์ 

หรือจํากัดการดําเนินงานหรือสินทรัพย์ ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินทรัพย์อื่นของ 

ผู้ลงทุน 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างอ านาจและผลตอบแทน 

 

อ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

ข58  เมื่อผู้ลงทุนซ่ึงมีสิทธิในการตัดสินใจ (ผู้ตัดสินใจ) ประเมินว่าตนควบคุมผู้ได้รับการลงทุน

หรือไม่ ต้องกาํหนดว่าผู้ลงทุนน้ันเป็นตัวการหรือตัวแทน ผู้ลงทุนต้องกาํหนดว่าอีกกิจการหน่ึง

ซ่ึงมีสิทธิในการตัดสนิใจน้ันทาํหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ลงทุนหรือไม่ อน่ึง ตัวแทนคือผู้ที่มีหน้าที่หลัก

ในการปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชน์ของอีกฝ่าย (ตัวการ) ดังน้ันตัวแทนไม่ ได้ควบคุม 

ผู้ได้ รับการลงทุนเมื่ อมีการใช้อํานาจในการตัดสินใจ (ดูย่อหน้าที่  17 และ 18) ดังน้ัน  

ในบางคร้ังอาํนาจของตัวการอาจจะถือโดยหรือใช้สิทธิผ่านตัวแทนเพ่ือประโยชน์ของตัวการ 

อย่างไรก็ดี  ผู้ตัดสินใจไม่ใช่ตัวแทนเพียงเพราะเหตุผลว่าอีกฝ่ายได้รับผลประโยชน์จาก 

การตัดสนิใจน้ัน 

ข59   ผู้ลงทุนอาจจะมอบหมายอาํนาจในการตัดสินใจให้กับตัวแทนในบางเร่ืองที่ระบุหรือกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการประเมินว่ามีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ผู้ลงทุนต้องถือว่าสิทธิ

ในการตัดสินใจที่มอบหมายให้ตัวแทนเปรียบเสมือนมาจากผู้ลงทุนโดยตรง ในสถานการณ์ที่มี

ตัวการมากกว่าสองคน ตัวการแต่ละคนต้องประเมินว่าตนมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ 

โดยพิจารณาตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข54 อน่ึงย่อหน้าที่ ข60 ถึง ข72 ให้แนวทาง 

ในการกาํหนดว่าผู้ตัดสนิใจนั้นเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวการ 

ข60  ผู้ตัดสินใจต้องพิจารณาความสมัพันธ์โดยรวมระหว่างตนและผู้ได้รับการลงทุน และกิจการอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน ในการกาํหนดว่าตนเป็นตัวแทนหรือไม่โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้

พิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวต่อไปน้ี 

ข60.1   ขอบเขตของอาํนาจในการตัดสนิใจเหนือผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข62 และ ข63) 

ข60.2   สทิธทิี่กจิการอื่นถือครอง (ดูย่อหน้าที่ ข64 ถึง ข67) 

ข60.3   ค่าตอบแทนที่มีสทิธไิด้รับตามสญัญาผลตอบแทน (ดูย่อหน้าที่ ข68 ถึง ข70) 

ข60.4 ฐานะเปิดของผู้ตัดสินใจต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้เสยีอื่นๆ ที่ถือใน

ผู้ได้รับการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข71และ ข72)  

ในการนาํมาใช้ให้นํา้หนักที่แตกต่างกนัในแต่ละปัจจัยข้างต้นขึ้นอยู่กับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์

เฉพาะ 

ข61 ในการกาํหนดว่าผู้ตัดสินใจเป็นตัวแทนหรือไม่ ต้องมีการประเมินปัจจัยทั้งหมดตามที่กล่าว 

ในย่อหน้าที่ ข60 ยกเว้นในกรณีที่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายเดียวถือสิทธิที่มีความสาํคัญในการถอดถอน 
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ผู้ตัดสินใจ (สิทธิในการถอดถอน) และสามารถถอดถอนผู้ตัดสินใจได้อย่างไม่มีเง่ือนไข  

(ดูย่อหน้าที่ ข65) 

 

ขอบเขตของอ านาจในการตดัสินใจ 

 

ข62   ขอบเขตของอาํนาจในการตัดสนิใจประเมินโดยพิจารณาจาก 

ข62.1   กจิกรรมที่อนุญาตให้ทาํได้ตามสญัญาในการตัดสนิใจและตามที่กฎหมายระบุไว้ และ 

ข62.2   ผู้ตัดสนิใจสามารถใช้ดุลยพินิจเมื่อต้องตัดสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมเหล่าน้ัน 

ข63 ผู้ตัดสินใจต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และการออกแบบของผู้ได้รับการลงทุน ความเสี่ยงที่ มี 

การออกแบบเพ่ือให้ผู้ได้รับการลงทุนมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีการออกแบบให้

ส่งผ่านไปยังกิจการที่ มีความเกี่ยวข้อง และระดับของความเกี่ยวข้องกันของผู้ตัดสินใจ 

ในการออกแบบผู้ได้รับการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ตัดสนิใจมีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสาํคัญใน

การออกแบบผู้ได้รับการลงทุน (รวมถึงการกําหนดขอบเขตของอํานาจในการตัดสินใจ)        

ความเกี่ยวข้องดังกล่าวอาจบ่งช้ีว่าผู้ตัดสนิใจมีโอกาสและแรงจูงใจให้ได้มาซ่ึงสทิธทิี่ส่งผลทาํให้มี

ความสามารถในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

สิทธิทีกิ่จการอื่นถือครอง  

 

ข64  สิทธิที่มีความสาํคัญที่กิจการอื่นถือครองอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ตัดสินใจใน 

การสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการลงทุน สิทธิในการถอดถอนที่สาํคัญหรือสิทธิอื่นๆ 

อาจบ่งช้ีว่าว่าผู้ตัดสนิใจน้ันเป็นตัวแทน 

ข65 เมื่ อฝ่ายหน่ึงฝ่ายเดียวถือสิทธิในการถอดถอนที่สําคัญและสามารถถอดถอนผู้ตัดสินใจ 

ได้อย่างไม่มีเง่ือนไข กรณีน้ีเพียงอย่างเดียวเพียงพอที่สรุปได้ว่าผู้ตัดสินใจเป็นตัวแทน หากมี

มากกว่าหน่ึงฝ่ายถือสิทธิดังกล่าว (และไม่มีฝ่ายใดสามารถถอดถอนผู้ตัดสินใจได้หากไม่ได้รับ

ความเหน็ชอบจากอีกฝ่ายหน่ึง) สิทธิเหล่าน้ันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสรุปในการกาํหนดว่า 

ผู้ตัดสินใจกระทาํการแทนและเพ่ือประโยชน์ของฝ่ายอื่น นอกจากน้ี ย่ิงต้องใช้จาํนวนหลายฝ่าย

ในการตกลงร่วมกนัในการใช้สิทธิถอดถอนผู้ตัดสินใจและขนาดของส่วนได้เสยีทางเศรษฐกิจอื่น

ของผู้ตัดสินใจและความผันแปรที่ เกี่ยวข้องสาํหรับส่วนได้เสียน้ัน (เช่น ค่าตอบแทน และ 

ส่วนได้เสยีอื่นๆ) ย่ิงมีมาก นํา้หนักที่ให้กบัปัจจัยน้ีย่ิงต้องน้อยลง 

ข66 สิทธิที่มีความสาํคัญที่กิจการอื่นถือครองซ่ึงจํากัดการใช้ดุลยพินิจของผู้ตัดสินใจ ต้องนํามา

พิจารณาในลักษณะคล้ายคลึงกันกับสิทธิในการถอดถอนในการประเมินว่าผู้ตัดสินใจเป็น 

ตัวแทนหรือไม่ เช่น ผู้ตัดสินใจต้องได้รับความเห็นชอบจากกิจการอื่นที่มีจํานวนน้อยรายใน 

การดําเนินการ โดยทั่วไปแล้วผู้ตัดสินใจดังกล่าวน้ันคือตัวแทน (ดูย่อหน้าที่ ข22 ถึง ข25 

สาํหรับแนวทางเพ่ิมเติมเร่ืองสทิธแิละการพิจารณาว่าสทิธน้ัินมีความสาํคัญหรือไม่) 
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ข67 การพิจารณาสิทธิที่กิจการอื่นถือครองต้องรวมการประเมินถึงสิทธิอื่นใดที่คณะกรรมการ  

(หรือหน่วยกาํกับดูแลกิจการอื่น) ของผู้ได้รับการลงทุนสามารถใช้สิทธิ และผลกระทบที่มีต่อ

อาํนาจในการตัดสนิใจ (ดูย่อหน้าที่ ข23.2) 

 

ค่าตอบแทน  

 

ข68 ย่ิงขนาดของค่าตอบแทนและความผันแปรที่เกี่ยวข้องของผู้ตัดสินใจมีมาก เมื่อเปรียบเทยีบกับ

ผลตอบแทนที่คาดไว้จากกิจกรรมของผู้ได้รับการลงทุน ย่ิงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ตัดสินใจน้ันคือ

ตัวการ 

ข69 ในการกําหนดว่าผู้ตัดสินใจน้ันคือตัวการหรือตัวแทน ผู้ตัดสินใจต้องพิจารณาว่ามีเง่ือนไข

ดังต่อไปนี้หรือไม่ 

ข69.1    ค่าตอบแทนของผู้ตัดสนิใจเทยีบกนัได้กบังานที่ทาํ 

ข69.2 สัญญาค่าตอบแทนรวมเง่ือนไข สถานการณ์ หรือจํานวนเงิน ซ่ึงโดยปกติมีอยู่ใน

ข้อตกลงบริการที่คล้ายคลึงกันและระดับของความชํานาญซ่ึงมีการต่อรองกันได้ 

อย่างเป็นอสิระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั 

ข70 ผู้ตัดสินใจไม่สามารถเป็นตัวแทนยกเว้นตามเง่ือนไขที่กาํหนดในย่อหน้าที่ ข69.1 และ ข69.2 

อย่างไรกต็าม หากเข้าสถานการณ์เหล่าน้ันเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าผู้ตัดสินใจ

เป็นตัวแทน 

 

ฐานะเปิดต่อความผนัแปรของผลตอบแทนจากส่วนไดเ้สียอื่นๆ 

 

ข71 ผู้ตัดสินใจที่ถือส่วนได้เสียในผู้ได้รับการลงทุน (เช่น เงินลงทุนในผู้ได้รับการลงทุน หรือการให้ 

การประกนัผลการดาํเนินการของผู้ได้รับการลงทุน) ต้องพิจารณาฐานะเปิดต่อความผันแปรของ

ผลตอบแทนจากส่วนได้เสียอื่นๆ ในการประเมินว่าเป็นตัวแทนหรือไม่ การมีส่วนได้เสียอื่นๆ  

ในผู้ได้รับการลงทุนบ่งช้ีว่าผู้ตัดสนิใจอาจจะเป็นตัวการ 

ข72 ในการประเมินฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากส่วนได้เสียอื่นของผู้ได้รับ 

การลงทุน ผู้ตัดสนิใจต้องพิจารณาดังต่อไปนี้  

ข72.1 ย่ิงขนาดของส่วนได้เสียทางเศรษฐกิจ และผลตอบแทนที่ผันแปรที่เกี่ยวข้องย่ิงมาก

เท่าไร เมื่ อพิจารณาจากผลตอบแทนและส่วนได้เสียอื่น รวมกัน ย่ิงเป็นไปได้ว่า 

ผู้ตัดสนิใจนั้นคือตัวการ 

ข72.2 ผู้ตัดสินใจมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนแตกต่างจากผู้ลงทุนอื่นๆ

หรือไม่ และหากใช่สิ่งน้ีอาจมีอทิธพิลต่อการกระทาํของตนหรือไม่ เช่น อาจเป็นกรณีที่

ผู้ตัดสินใจถือส่วนได้เสียลาํดับรองในผู้ได้รับการลงทุน หรือจัดให้มีการเพ่ิมคุณภาพ

ด้านเครดิต (credit enhancement) แบบอื่นๆ ให้แก่ผู้ได้รับการลงทุน 

         ผู้ตัดสินใจต้องประเมินฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนของตนเมื่ อเทียบกับ               

ความผันแปรทั้งหมดของผู้ได้รับการลงทุน โดยประเมินบนเกณฑ์ของผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
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ได้รับจากกิจกรรมของผู้ได้รับการลงทุน แต่ต้องไม่ละเลยฐานะเปิดสูงสุดต่อความผันแปรของ

ผลตอบแทนของผู้ตัดสนิใจจากผู้ได้รับการลงทุนผ่านการถือครองส่วนอื่นๆ ของผู้ตัดสนิใจด้วย 

 

ตวัอย่างการน ามาใช ้

ตวัอย่างที ่13 

ผู้ตัดสินใจ (ผู้จัดการกองทุน) จัดตั้ ง ทําการตลาด และจัดการกองทุนที่ ซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์ตามที่ระบุเกี่ยวกับการลงทุนตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น กองทุนน้ีขายให้แก่

ผู้ลงทุนเป็นการลงทุนในกลุ่มการลงทุนที่หลากหลายในตราสารทุนของกจิการที่ซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์ ภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ (defined parameters) ผู้จัดการกองทุนมีการใช้ดุลยพินิจ

ในการพิจารณาเลือกว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ใด ผู้จัดการกองทุนลงทุนร้อยละ 10 ในกองทุน 

และได้รับค่าธรรมเนียมเท่ากับร้อยละ 1 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนตามอัตราตลาด 

ค่าธรรมเนียมเทยีบเท่ากับการบริการที่ให้ ผู้จัดการกองทุนไม่มีข้อผูกพันต่อผลขาดทุนที่เกินกว่า

เงินลงทุนร้อยละ 10 กองทุนไม่จําเป็นต้องมีและไม่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการอิสระ  

ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิที่มีความสาํคัญที่มีผลกระทบต่ออาํนาจในการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน  

แต่สามารถไถ่ถอนส่วนได้เสยีภายใต้ข้อจาํกดัที่กองทุนกาํหนดไว้ได้ 

แม้การดําเนินการจะเป็นไปตามขอบเขตการลงทุนที่ก ําหนดในตราสารการลงทุนและ 

ข้อกาํหนดอื่นๆ ผู้จัดการกองทุนมีสิทธิในการตัดสินใจที่ทาํให้มีความสามารถปัจจุบันในการสั่งการ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของกองทุนได้ ผู้ลงทุนไม่ได้ถือสิทธิที่มีความสาํคัญซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

อาํนาจในการตัดสนิใจของผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนได้รับค่าธรรมเนียมตามอตัราตลาด

และเทียบเท่ากับการบริการที่ให้และได้ลงทุนตามสัดส่วนของกองทุน ค่าตอบแทนและ 

เงินลงทุนทาํให้ผู้จัดการกองทุนมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของ

กองทุน โดยมิได้เป็นฐานะเปิดที่มีนัยสาํคัญที่จะบ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนนั้นคือตัวการ 

ในตัวอย่างดังกล่าว พิจารณาจากการที่ ผู้จัดการกองทุนมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของ

ผลตอบแทนจากกองทุนร่วมกับอาํนาจในการตัดสินใจภายในขอบเขตที่จาํกัดบ่งช้ีว่าผู้จัดการ

กองทุนนั้นคือตัวแทน ดังน้ัน จึงสรุปว่าผู้จัดการกองทุนไม่ได้ควบคุมกองทุน 

ตวัอย่างที ่14 

ผู้ตัดสินใจจัดตั้ง ทาํการตลาด และจัดการกองทุนที่ให้โอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุนจาํนวนหน่ึง  

ผู้ตัดสินใจ (ผู้จัดการกองทุน) ต้องตัดสินใจเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดสาํหรับผู้ลงทุนทั้งหมด 

และปฏิบัติตามสัญญาการกาํกับดูแลกองทุน อย่างไรกด็ี ผู้จัดการกองทุนมีความสามารถใช้ 

ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างกว้างขวาง ผู้จัดการกองทุนได้รับค่าธรรมเนียมการบริการ

เท่ากับอัตราตลาดร้อยละ 1 ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ และร้อยละ 20 ของกาํไรทั้งหมด

หากสามารถทาํผลกาํไรตามที่กาํหนดไว้ ค่าธรรมเนียมเทยีบเทา่กบัการบริการที่ให้ 
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แม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะต้องตัดสนิใจเพ่ือให้ได้ประโยชน์สงูสดุของผู้ลงทุนทั้งหมด แต่ผู้จัดการ

กองทุนมีอาํนาจในการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง (extensive) ในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ของกองทุน ผู้จัดการกองทุนได้รับค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมตามผลงานซ่ึงเทยีบเท่า

กับการบริการที่ให้ นอกจากน้ี ค่าตอบแทนทาํให้ส่วนได้เสียของผู้จัดการกองทุนมีจุดมุ่งหมาย

เดียวกับผู้ลงทุนคนอื่นๆ ในการเพ่ิมมูลค่าของกองทุน โดยมิได้สร้างฐานะเปิดต่อความผันแปร

ของผลตอบแทนจากกิจกรรมของกองทุนที่มีนัยสาํคัญซ่ึงจะบ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนเป็นตัวการ

หากพิจารณาค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว  

รูปแบบข้อเทจ็จริงข้างต้นและการวิเคราะห์ได้นาํมาใช้กับตัวอย่าง 14ก ถึง 14ค ตามที่อธิบาย

ข้างล่างน้ี แต่ละตัวอย่างจะนาํมาพิจารณาโดยแยกจากกนั 

 

ตวัอย่างที ่14ก 

ผู้จัดการกองทุนมีเงินลงทุนร้อยละ 2 ในกองทุนที่ทาํให้ส่วนได้เสยีของตนมีจุดมุ่งหมายเดียวกับ

ผู้ลงทุนคนอื่น ผู้จัดการกองทุนไม่มีภาระผูกพันในผลขาดทุนที่มากกว่าร้อยละ 2 ซ่ึงเป็น 

เงินลงทุนในกองทุน ผู้ลงทุนสามารถถอดถอนผู้จัดการกองทุนโดยการออกเสียงข้างมาก  

แต่สามารถทาํได้ในกรณีที่ผิดสญัญาเทา่น้ัน 

เงินลงทุนร้อยละ 2 ของผู้จัดการกองทุนทาํให้ฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจาก

กจิกรรมของกองทุนเพ่ิมขึ้น โดยมิได้สร้างฐานะเปิดที่มีนัยสาํคัญที่จะบ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนคือ

ตัวการ สทิธทิี่ผู้ลงทุนอื่นจะถอดถอนผู้จัดการกองทุนถือเป็นสิทธิเพ่ือการคุ้มครอง เน่ืองจากจะ

สามารถใช้สิทธิได้กต่็อเมื่อมีการผิดสัญญาเท่าน้ัน ในตัวอย่างน้ี ถึงแม้ผู้จัดการกองทุนจะมี

อาํนาจในการตัดสินใจอย่างกว้างขวางและมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจาก  

ส่วนได้เสียการลงทุนและค่าตอบแทน แต่ฐานะเปิดต่อของผู้จัดการกองทุนบ่งช้ีว่าผู้จัดการ

กองทุนเป็นตัวแทน ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าผู้จัดการกองทุนมิได้ควบคุมกองทุน 

 

ตวัอย่างที ่14ข 

ผู้จัดการกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนอย่างเป็นสาระสาํคัญมากในกองทุน แต่ไม่ได้มีข้อผูกพันต่อ

ผลขาดทุนในส่วนที่เกินกว่าเงินลงทุน ผู้ลงทุนสามารถถอดถอนผู้จัดการกองทุนได้โดยการ 

ออกเสยีงข้างมาก แต่สามารถทาํได้ในกรณีที่ผิดสญัญาเทา่น้ัน 

ในตัวอย่างน้ี สิทธิของผู้ลงทุนอื่นจะถอดถอนผู้จัดการกองทุนถือเป็นสิทธิเพ่ือการคุ้มครอง

เน่ืองจากจะสามารถกระทาํได้กต่็อเมื่อมีการผิดสัญญาเท่าน้ัน แม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะได้รับ

ค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมตามผลงานซ่ึงเทียบเท่ากับการบริการที่ให้เงินลงทุนที่

ผู้จัดการกองทุนลงทุนรวมกับค่าตอบแทนอาจทาํให้ฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทน

จากกิจกรรมของกองทุนซ่ึงมีความมีนัยสาํคัญมากพอที่จะบ่งช้ีว่า ผู้จัดการกองทุนคือตัวการ  
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ย่ิงส่วนได้เสยีทางเศรษฐกิจ (พิจารณาค่าตอบแทนและส่วนได้เสียอื่นรวมกนั) และความผันแปร

ที่เกี่ยวข้องย่ิงมากเท่าไร ย่ิงช้ีเน้นว่าผู้จัดการกองทุนจะให้ความสาํคัญกับส่วนได้เสียทางเศรษฐกิจ 

น้ีในการวิเคราะห์ และยิ่งเป็นไปได้ว่าผู้จัดการกองทุนนั้นคือตัวการ 

ตัวอย่างเช่น หลังการพิจารณาค่าตอบแทนและปัจจัยอื่น ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาว่า 

เงินลงทุนร้อยละ 20 เพียงพอที่จะสรุปได้ว่ามีการควบคุมกองทุน อย่างไรกต็าม ในสถานการณ์

ที่แตกต่าง (กล่าวคือ เมื่อค่าตอบแทนและปัจจัยอื่นแตกต่างออกไป) การควบคุมอาจเกดิขึ้นได้

เมื่อระดับการลงทุนนั้นแตกต่างไป 

 

ตวัอย่างที ่14ค 

ผู้จัดการกองทุนมีเงินลงทุนร้อยละ 20 ในกองทุน แต่ไม่มีภาระผูกพันในผลขาดทุนที่มากกว่า

ร้อยละ 20 ของเงินลงทุน กองทุนมีคณะกรรมการ ซ่ึงทุกคนเป็นกรรมการอิสระและแต่งตั้งโดย

ผู้ลงทุนอื่น คณะกรรมการเลือกผู้จัดการกองทุนในแต่ละปี โดยถ้าหากคณะกรรมการไม่ต่อ

สญัญาผู้จัดการกองทุน งานบริการของผู้จัดการกองทุนสามารถดาํเนินการได้โดยผู้จัดการคนอื่น

ในธุรกจิลักษณะเดียวกนั 

แม้ผู้จัดการกองทุนจะได้รับค่าตอบแทนจาํนวนเงินคงที่ตามผลงานซ่ึงเทยีบเทา่กบัการบริการที่ให้ 

แต่เงินลงทุนร้อยละ 20 ของผู้จัดการกองทุนรวมกับค่าตอบแทนทาํให้มีฐานะเปิดต่อความผันแปร

ของผลตอบแทนจากกิจกรรมของกองทุนซ่ึงมีความมีนัยสาํคัญที่บ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนน้ันคือ

ตัวการ อย่างไรกต็าม ผู้ลงทุนมีสทิธิที่มีความสาํคัญในการถอดถอนผู้จัดการกองทุน คณะกรรมการ

กองทุนเป็นกลไกให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนสามารถถอดถอนผู้จัดการกองทุนได้หากตัดสนิใจเช่นนั้น 

ในตัวอย่างน้ี ผู้จัดการกองทุนเน้นเร่ืองสิทธิที่มีความสาํคัญในการถอดถอนในการวิเคราะห์ 

ดังน้ัน ถึงแม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะมีอาํนาจในการตัดสินใจอย่างกว้างขวางและมีฐานะเปิดต่อ

ความผันแปรของผลตอบแทนของกองทุนจากค่าตอบแทนและเงินลงทุน  แต่สิทธิที่ มี

ความสาํคัญที่ถือโดยผู้ลงทุนอื่นบ่งช้ีว่าผู้จัดการกองทุนน้ันเป็นตัวแทน ดังน้ัน ผู้จัดการกองทุน

จึงมิได้ควบคุมกองทุน 

 

ตวัอย่างที ่15 

ผู้ได้รับการลงทุนถูกก่อต้ังข้ึนเพ่ือซ้ือกลุ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงมีอัตราคงที่และมีสินทรัพย์

เป็นหลักประกัน (fixed rate asset - backed securities) โดยได้รับเงินทุนจากตราสารหน้ีอัตรา

คงที่และตราสารทุน ตราสารทุนมีการออกแบบเพ่ือคุ้มครองผู้ถือตราสารหน้ีจากผลขาดทุนแรก

และรับผลตอบแทนคงเหลือของผู้ได้รับการลงทุน รายการน้ีขายให้แก่ผู้ลงทุนในตราสารหน้ี

เป็นการลงทุนในกลุ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน โดยมีฐานะเปิดต่อ

ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกันซ่ึงอาจผิดนัดชาํระหน้ี 

และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกลุ่มการลงทุน ในการจัดตั้งตราสารทุน
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คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ซ้ือ ผู้ตัดสินใจ (ผู้จัดการสินทรัพย์) จัดการกลุ่มการลงทุน

ในสินทรัพย์โดยตัดสินใจลงทุนภายใต้ขอบเขตที่กาํหนดไว้ในหนังสือช้ีชวนของผู้ได้รับการลงทุน 

ผู้จัดการสินทรัพย์ได้รับค่าธรรมเนียมคงที่ตามอัตราตลาด (คือ ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์ที่จัดการ) 

และค่าธรรมเนียมตามผลงาน (คือ ร้อยละ 10 ของกําไร) หากกําไรของผู้ได้รับการลงทุนเกิน

เป้าหมายที่ระบุไว้ ค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับการบริการที่ให้ ผู้จัดการสินทรัพย์ถือตราสารทุน 

ร้อยละ 35 ในผู้ได้รับการลงทุน ร้อยละ 65 ที่เหลือของตราสารทุนและตราสารหน้ีทั้งหมดถือโดย 

ผู้ลงทุนซ่ึงเป็นบุคคลที่สามซ่ึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันจํานวนมากซ่ึงกระจัดกระจาย ผู้จัดการ

สนิทรัพย์สามารถถูกถอดถอนโดยไม่ต้องมีสาเหตุจากการออกเสียงข้างมากของผู้ลงทุนอื่น 

ผู้จัดการสินทรัพย์ได้รับค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมตามผลงานซ่ึงเทียบเท่ากับการบริการ

ที่ให้ ค่าตอบแทนทําให้ส่วนได้เสียของผู้จัดการสินทรัพย์มีจุดมุ่งหมายเดียวกับผู้ลงทุนอื่นใน 

การเพ่ิมมูลค่ากองทุน ผู้จัดการสินทรัพย์มีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรม

ของกองทุนเน่ืองจากผู้จัดการสนิทรัพย์ถือตราสารทุนร้อยละ 35 และจากค่าตอบแทน  

แม้ว่าจะดาํเนินการตามขอบเขตที่กาํหนดไว้ในหนังสือช้ีชวนของผู้ได้รับการลงทุน แต่ผู้จัดการ

สินทรัพย์มีความสามารถในปัจจุบันในการตัดสินใจลงทุนซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อ

ผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุน สิทธิในการถอดถอนของผู้ลงทุนอื่นได้รับนํ้าหนักน้อยใน 

การวิเคราะห์กรณีน้ี เน่ืองจากสิทธิดังกล่าวถือโดยผู้ลงทุนซ่ึงมีจํานวนมากซ่ึงกระจัดกระจาย  

ในตัวอย่างน้ี ผู้จัดการสนิทรัพย์เน้นฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนของกองทุนจาก

ส่วนได้เสียในตราสารทุนที่ตนมีซ่ึงถือเป็นรองตราสารหน้ี การถือตราสารทุนร้อยละ 35 ของ

ตราสารทุนทาํให้ฐานะเปิดต่อผลขาดทุนและสิทธิในผลตอบแทนจากผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงทาํให้

มีนัยสาํคัญในการบ่งช้ีได้ว่าผู้จัดการสินทรัพย์น้ันคือตัวการ ดังน้ัน ในที่น้ีสามารถสรุปได้ว่า

ผู้จัดการสนิทรัพย์ควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

ตวัอย่างที ่16 

ผู้ตัดสินใจ (ผู้สนับสนุน) สนับสนุนบริษัทขายหลักทรัพย์ (a multi-seller conduit) โดยออก

ตราสารหน้ีระยะสั้นให้กับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลที่สามซ่ึงไม่มีความเกี่ยวข้องกัน รายการน้ีขาย

ให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการลงทุนในกลุ่มการลงทุนของสินทรัพย์ระยะกลางที่มีความน่าเช่ือถือสูง 

และมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตตํ่าเกี่ยวกับการผิดนัดชาํระของผู้ออกสินทรัพย์ในกลุ่ม

การลงทุน ผู้โอนหลายรายขายกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์ระยะกลางที่มีคุณภาพดีให้กับบริษัท

ขายหลักทรัพย์ ผู้โอนแต่ละรายให้บริการกลุ่มการลงทุนที่ขายให้กับบริษัทหลักทรัพย์และ

จัดการกับลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระหน้ีโดยได้รับค่าบริการตามราคาตลาด ผู้โอนให้การคุ้มครอง

สาํหรับผลขาดทุนแรกที่มีต่อผลขาดทุนด้านเครดิตของกลุ่มการลงทุนในสินทรัพย์โดยใช้

หลักประกนัเป็นสนิทรัพย์ที่โอนให้กับบริษัทขายหลักทรัพย์ ผู้สนับสนุนกาํหนดเงื่อนไขให้บริษัท

ขายหลักทรัพย์และเป็นผู้จัดการดาํเนินการเพ่ือแลกกบัค่าบริการตามราคาตลาด ค่าธรรมเนียม

เทียบเท่ากับการบริการที่ให้ ผู้สนับสนุนอนุมัติผู้ขายให้สามารถขายแก่บริษัทขายหลักทรัพย์ 
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อนุมัติการซ้ือสินทรัพย์โดยบริษัทขายหลักทรัพย์ และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนของ

บริษัทขายหลักทรัพย์ โดยผู้สนับสนุนต้องดาํเนินงานเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนทั้งหมด 

ผู้สนับสนุนได้รับผลตอบแทนคงเหลือจากบริษัทขายหลักทรัพย์และจัดการเพ่ิมคุณภาพด้านเครดิต

และจัดหาสภาพคล่องให้กับบริษัทขายหลักทรัพย์ การเพ่ิมคุณภาพด้านเครดิตโดยผู้สนับสนุน

ทาํให้ต้องรับภาระขาดทุนถึงร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทขายหลักทรัพย์ภายหลัง

จากผู้โอนรับภาระขาดทุนแล้ว สภาพคล่องที่จัดหาจะไม่นาํมาใช้ล่วงหน้าสาํหรับสินทรัพย์ที่ผิดนัด

ชาํระหน้ี ผู้ลงทุนไม่มีสทิธทิี่มีความสาํคัญที่มีผลกระทบต่ออาํนาจในการตัดสนิใจของผู้สนับสนุน 

แม้ว่าผู้สนับสนุนจะได้รับค่าธรรมเนียมตามราคาตลาดซ่ึงเทียบเท่ากับการบริการที่ ให้ 

ผู้สนับสนุนยังมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของบริษัทขาย

หลักทรัพย์ ทั้งน้ีมาจากสิทธิในผลตอบแทนคงเหลือในบริษัทขายหลักทรัพย์และการเพ่ิม

คุณภาพด้านเครดิตและการจัดให้มีสภาพคล่อง (กล่าวคือ บริษัทขายหลักทรัพย์ได้รับความเสี่ยง

จากสภาพคล่องในการใช้ตราสารหน้ีระยะสั้นเพ่ือการลงทุนในสนิทรัพย์ระยะกลาง) แม้ว่าผู้โอน

อาจมีสิทธิในการตัดสินใจที่ มีผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทขายหลักทรัพย์  

แต่ผู้สนับสนุนมีอาํนาจในการตัดสนิใจอย่างกว้างขวางที่ให้ความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการ

กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญที่สุดต่อผลตอบแทนของบริษัทขายหลักทรัพย์ (คือ 

ผู้สนับสนุนกาํหนดเง่ือนไขของบริษัทขายหลักทรัพย์ มีสิทธิที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ 

(อนุมัติการซ้ือและอนุมัติผู้โอนสินทรัพย์) และจัดหาทุนให้กับบริษัทขายสินทรัพย์ (โดยที่ 

เงินลงทุนใหม่ต้องจัดให้มีอย่างสมํ่าเสมอ))  

สิทธิในผลตอบแทนคงเหลือของบริษัทขายหลักทรัพย์และการเพ่ิมคุณภาพด้านเครดิตและ  

การจัดหาสภาพคล่องทาํให้ผู้สนับสนุนได้รับความผันแปรของผลตอบแทนจากกิจกรรมของ

บริษัทขายหลักทรัพย์ซ่ึงแตกต่างออกไปจากผู้ลงทุนอื่น ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ผู้สนับสนุนนั้นเป็น

ตัวการ และผู้สนับสนุนควบคุมบริษัทขายหลักทรัพย์ ภาระผูกพันของผู้สนับสนุนที่ ต้อง

ดาํเนินการเพ่ือให้ได้ประโยชน์สงูสดุของผู้ลงทุนทั้งหมดมิได้ป้องกนัผู้สนับสนุนจากการเป็นตัวการ 

 

ความสมัพนัธก์บักิจการอื่น 

 

ข73 ในการประเมินการควบคุม ผู้ลงทุนต้องพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการอื่นและกิจการอื่น

เหล่าน้ันกระทาํการแทนผู้ลงทุนหรือไม่ (คือ กิจการอื่นเป็นตัวแทนโดยพฤตินัย (de facto 

agent)) ในการกาํหนดว่ากิจการอื่นเป็นตัวแทนโดยพฤตินัยหรือไม่ ไม่เพียงแต่พิจารณาลักษณะ

ของความสมัพันธแ์ต่ต้องดูลักษณะการที่กจิการเหล่าน้ันปฏบัิติต่อกนัและต่อผู้ลงทุน 

ข74 ความสมัพันธด์ังกล่าวไม่จาํเป็นต้องมีข้อตกลงตามสญัญา กจิการน้ันเป็นตัวแทนโดยพฤตินัยเมื่อ

ผู้ลงทุนหรือผู้ที่สั่งการกิจกรรมของผู้ลงทุนมีความสามารถในการสั่งการกิจการน้ันให้กระทาํการ

แทนผู้ลงทุน ในสถานการณ์เหล่าน้ีผู้ลงทุนต้องพิจารณาสิทธิในการตัดสินใจของตัวแทนโดย 
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พฤตินัย และฐานะเปิดทางอ้อมต่อ หรือสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรของผู้ลงทุนผ่านตัวแทน

โดยพฤตินัยรวมกบัสทิธขิองผู้ลงทุนในการประเมินเร่ืองการควบคุมในผู้ได้รับการลงทุน 

ข75 ตัวอย่างของกจิการอื่น ซ่ึงโดยลักษณะความสมัพันธอ์าจจะเป็นตัวแทนโดยพฤตินัยของผู้ลงทุน 

ข75.1 บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องของผู้ลงทุน 

ข75.2 กจิการที่ได้รับส่วนได้เสยีในผู้ได้รับการลงทุนหรือได้รับเงินกู้ยืมจากผู้ลงทุน 

ข75.3 กิจการที่ตกลงที่จะไม่ขาย โอน หรือก่อให้เกิดภาระสําหรับส่วนได้เสียในผู้ได้รับ 

การลงทุน หากไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ลงทุนก่อน (ยกเว้นในสถานการณ์ที่ผู้ลงทุน

หรือกิจการอื่นมีสิทธิที่จะให้การอนุมัติก่อนและสิทธิน้ันเป็นไปตามเง่ือนไขที่ตกลง 

อย่างเตม็ใจของทั้งสองฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกนั) 

ข75.4 กิจการที่ไม่สามารถจัดหาทุนเพ่ือการดาํเนินงานหากไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

จากผู้ลงทุน 

ข75.5 ผู้ได้รับการลงทุนซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่ในการกาํกับดูแลหรือผู้บริหารสาํคัญเป็นบุคคล

เดียวกบัผู้ลงทุน 

ข75.6 กิจการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดกับผู้ลงทุน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ให้การบริการทางวิชาชีพและลูกค้ารายที่มีนัยสาํคัญ 

 

การควบคุมสินทรพัยที์ร่ะบุไว ้

 

ข76 ผู้ลงทุนต้องพิจารณาว่า ส่วนหน่ึงของผู้ได้รับการลงทุนมีการปฏิบัติเปรียบเสมือนกิจการที่แยก

ออกมาหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้นพิจารณาว่าตนได้ควบคุมกจิการที่เสมือนแยกออกมาหรือไม่ 

ข77   ผู้ลงทุนต้องถือว่าส่วนหน่ึงของผู้ได้รับการลงทุนเปรียบเสมือนกิจการที่แยกออกมา เมื่อเข้า

เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

สินทรัพย์ที่ระบุไว้ของผู้ได้รับการลงทุน (และการเพ่ิมคุณภาพด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง 

ถ้ามี) เป็นเพียงแหล่งเดียวที่สามารถนาํไปชาํระหน้ีสินที่ระบุได้ หรือเป็นส่วนได้เสียอื่น

ที่ระบุไว้ในผู้ได้รับการลงทุน กิจการอื่นนอกเหนือจากเจ้าหน้ีที่ระบุไม่มีสิทธิหรือภาระ

ผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ระบุไว้น้ัน หรือสิทธิในกระแสเงินสดคงเหลือจาก

สินทรัพย์น้ัน ในทางเน้ือหาผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้จะไม่มีส่วนใดที่ 

ผู้ได้รับการลงทุนสามารถนํามาใช้ได้  และไม่มีหน้ีสินใดของกิจการที่ เสมือนแยก

ออกมาจะมีการจ่ายชําระจากสินทรัพย์ของผู้ได้รับการลงทุนที่คงเหลืออยู่ ดังน้ัน 

ในทางเน้ือหา สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของทั้งหมดของผู้ได้รับการลงทุนที่

เสมือนหน่ึงแยกออกมาน้ันถูกสกัดแยกออกมาจากผู้ได้รับการลงทุน ส่วนของกจิการที่

เสมือนแยกออกมานั้นเรียกว่า Silo 

ข78 เมื่อครบตามเง่ือนไขในย่อหน้าที่ ข77 ผู้ลงทุนต้องระบุกิจกรรมที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อ

ผลตอบแทนของกิจการที่เสมือนแยกออกมา และกิจกรรมน้ันมีการสั่งการอย่างไรเพ่ือประเมินว่า

ตนมีอาํนาจเหนือส่วนน้ันของผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ เมื่อประเมินการควบคุมกิจการที่เสมือน
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แยกออกมา ผู้ลงทุนต้องพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีฐานะเปิดต่อหรือมีสทิธใินผลตอบแทนที่ผันแปรจาก

การเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการที่เสมือนแยกออกมาหรือไม่ และการมีความสามารถในการใช้ 

อาํนาจเหนือส่วนน้ันของผู้ได้รับการลงทุนเพ่ือให้ได้จาํนวนผลตอบแทนของผู้ลงทุนหรือไม่ 

ข79 หากผู้ลงทุนควบคุมกิจการที่เสมือนแยกออกมา ผู้ลงทุนต้องนาํส่วนหน่ึงของกิจการน้ันไปจัดทาํ 

งบการเงินรวม ในกรณีน้ี กิจการอื่นจะไม่รวมส่วนน้ันของผู้ได้รับการลงทุนเมื่อมีการประเมิน 

การควบคุมและไม่นาํมาจัดทาํงบการเงินรวม 

 

การประเมินอย่างต่อเนือ่ง 

 

ข80 ผู้ลงทุนต้องทบทวนว่าตนมีการควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ หากข้อเทจ็จริงหรือสถานการณ์

บ่งช้ีว่า มีการเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงในสาม

องค์ประกอบของการควบคุมตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 7 

ข81 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในลักษณะการใช้อาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน การเปล่ียนแปลงน้ันต้อง

นําไปสะท้อนในการที่ ผู้ลงทุนประเมินอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลง 

ในสิทธกิารตัดสนิใจสามารถหมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการสั่งการผ่านทางสิทธใิน

การออกเสียงอีกต่อไป แต่ผ่านข้อตกลงอื่นแทน เช่น สัญญาที่ทาํให้อีกฝ่ายหน่ึงหรือหลายฝ่ายมี

ความสามารถในปัจจุบันในการสั่งการกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ข82 เหตุการณ์หน่ึงสามารถทาํให้ผู้ลงทุนได้รับหรือสูญเสียอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนแม้ว่า 

ผู้ลงทุนจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ัน เช่น ผู้ลงทุนสามารถได้รับอาํนาจเหนือผู้ได้รับ

การลงทุนเน่ืองจากสิทธิในการตัดสินใจที่ถือโดยบุคคลหน่ึงหรือหลายคนอื่นซ่ึงเดิมเคยป้องกัน 

ผู้ลงทุนจากการควบคุมผู้ได้รับการลงทุนน้ันได้สิ้นสดุลงแล้ว 

ข83 ผู้ลงทุนพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงที่กระทบต่อฐานะเปิดต่อหรือสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปร           

จากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน เช่น ผู้ลงทุนซ่ึงมีอาํนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน

สามารถสูญเสียการควบคุมผู้ได้รับการลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างที่เคยได้รับ 

หรือไม่ได้มีฐานะเปิดต่อภาระผูกพัน เน่ืองจากผู้ลงทุนไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 7.2 

(เช่น หากสญัญาที่จะได้รับค่าธรรมเนียมตามผลงานถูกยกเลิก) 

ข84 ผู้ลงทุนต้องพิจารณาว่าในการประเมินว่าตนกระทาํเป็นตัวแทนหรือตัวการมีการเปล่ียนแปลงไป

หรือไม่ การเปล่ียนแปลงของความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างผู้ลงทุนและกิจการอื่นอีกหลายฝ่าย

สามารถหมายถึงผู้ลงทุนไม่ใช่ตัวแทนอีกต่อไป แม้ว่าก่อนหน้านี้ จะเคยเป็นตัวแทนกต็าม และใน

ทํานองกลับกันเช่นกัน เช่น หากเกิดการเปล่ียนแปลงในสิทธิของผู้ลงทุน หรือของกิจการอื่น 

หลายฝ่ายผู้ลงทุนต้องทบทวนสถานะของตนว่าเป็นตัวการหรือตัวแทน 

ข85 การประเมินการควบคุมของผู้ลงทุนเมื่อเร่ิมแรก หรือสถานะการเป็นตัวการหรือตัวแทนจะ 

ไม่เปล่ียนแปลงเพียงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในสภาพตลาด (เช่น การเปล่ียนแปลง 

ในผลตอบแทนของผู้ได้รับการลงทุนที่ เกิดจากสภาพตลาด) นอกจากว่าการเปล่ียนแปลง 

ในสภาพตลาดทาํให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงในสามองค์ประกอบของ
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การควบคุมตามย่อหน้าที่ 7 เปล่ียนแปลงไปหรือการเปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์โดยรวม

ระหว่างตัวการและตัวแทน 

 

การก าหนดว่ากิจการเป็นกิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุนหรือไม่ 
 

ข85ก กจิการต้องพิจารณาถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ทั้งหมด ในการประเมินว่ากิจการเป็นกจิการที่

ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือไม่ ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และการออกแบบของกิจการ กิจการที่

มีองค์ประกอบทั้งสามของคาํนิยามของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนตามที่ได้กล่าวถึงใน            

ย่อหน้าที่ 27 ถือเป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน โดยย่อหน้าที่ ข85ข ถึง ข85ฐ ได้

อธบิายองค์ประกอบของคาํนิยามดังกล่าวในรายละเอยีดเพ่ิมเติม 

 

วตัถุประสงคท์างธุรกิจ 

 

ข85ข คาํนิยามของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนกาํหนดว่าวัตถุประสงค์ของกิจการต้องเป็น           

การลงทุนเพ่ือให้ได้มาเฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพ่ิมมูลค่าของทุน รายได้จากการลงทุน 

(เช่น เงินปันผล ดอกเบ้ีย หรือ รายได้ค่าเช่า) หรือทั้งสองกรณี เอกสารที่บ่งช้ีถึงวัตถุประสงค์ใน

การลงทุนของกิจการ มีตัวอย่างเช่น หนังสือช้ีชวนของกิจการ สิ่งพิมพ์ที่แจกจ่ายโดยกจิการ และ

เอกสารของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ซ่ึงเป็นเอกสารที่ มักให้หลักฐานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 

ในทางธุรกิจของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน หลักฐานอื่นอาจเป็นรูปแบบการนาํเสนอ

ตัวเองของกิจการต่อกิจการอื่น (เช่น ผู้ที่ มีโอกาสเป็นผู้ลงทุน หรือผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ได้รับ 

การลงทุน) ตัวอย่างเช่น กิจการอาจนําเสนอว่าธุรกิจของกิจการคือการลงทุนระยะกลาง 

(Medium-term investment) เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนจากการเพ่ิมมูลค่าเงินทุน ในทางตรงข้าม 

กิจการที่นําเสนอตนเองว่าเป็นผู้ลงทุนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือร่วมพัฒนา ผลิต หรือทาํการตลาด

ให้กับผลิตภัณฑ์  ร่วมกับ ผู้ได้รับการลงทุน  มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ ไม่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน ทั้งน้ี เน่ืองจากกิจการจะได้รับ

ผลตอบแทนจากกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมการผลิต หรือกิจกรรมการทาํการตลาดดังกล่าว 

รวมทั้งจากการลงทุนของกจิการ (ดูย่อหน้าที่ ข85ฌ) 

ข85ค กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนอาจจัดให้มีบริการเกี่ยวเน่ืองกับการลงทุน (เช่น บริการให้

คาํแนะนําในการลงทุน การบริหารเงินลงทุน บริการสนับสนุนและจัดการการลงทุน) ไม่ว่าจะ

เป็นโดยทางตรงหรือผ่านทางบริษัทย่อย ให้แก่บุคคลที่สามและผู้ลงทุนของกิจการ แม้ว่า

กจิกรรมเหล่านั้นจะมีความสาํคัญต่อกจิการ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบักิจการน้ันมีสถานะเข้าคาํนิยามของ

กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนอยู่ต่อไป 

ข85ง กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนอาจเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการลงทุนดังต่อไปน้ี 

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือผ่านทางบริษัทย่อย ถ้ากิจกรรมเหล่าน้ีทาํเพ่ือสร้างผลตอบแทนจาก 

การลงทุนให้สูงที่สุด (การเพ่ิมมูลค่าเงินทุน หรือรายได้จากการลงทุน) จากผู้ได้รับการลงทุน
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ของกิจการ และกิจการเหล่าน้ีไม่ได้เป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่สาํคัญที่แยกออกมา หรือเป็นแหล่ง

รายได้ที่สาํคัญที่แยกออกมาของกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

ข85ง.1 จัดให้มีบริการด้านการบริหารและให้คาํแนะนาํด้านกลยุทธแ์ก่ผู้ได้รับการลงทุน และ 

ข85ง.2 จัดให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ได้รับการลงทุน เช่น เงินกู้ ภาระผูกพันรายจ่าย 

ฝ่ายทุน หรือ การคํา้ประกนั 

ข85จ หากกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนมีบริษัทย่อยซ่ึงบริษัทย่อยดังกล่าวมิได้เป็นกิจการที่

ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน และมีวัตถุประสงค์หลักและกิจกรรมหลักในการให้บริการหรือมี

กิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการลงทุน ดังเช่น ที่อธิบายในย่อหน้าที่ ข85ค ถึง ข85ง แก่กิจการที่

ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนหรือกิจการอื่น กิจการต้องรวมบริษัทย่อยในการจัดทาํงบการเงินรวม

ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่  32 แต่หากบริษัทย่อยซ่ึงให้บริการหรือมีกิจกรรมที่ เกี่ยวเน่ืองกับ 

การลงทุน โดยบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนด้วย บริษัทใหญ่ที่เป็น

กจิการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องวัดมูลค่าบริษัทย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุนตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 31 

 

กลยุทธท์างออก 

 

ข85ฉ แผนการลงทุนของกิจการให้หลักฐานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกิจการ ลักษณะหน่ึง 

ทาํให้กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนแตกต่างจากกิจการอื่นคือการที่กิจการที่ดาํเนินธุรกิจ 

ด้านการลงทุนไม่ได้วางแผนที่จะถือเงินลงทุนไปอย่างไม่มีกาํหนด แต่จะถือในรอบระยะเวลา 

ที่จํากัด ทั้งน้ี เงินลงทุนในตราสารทุน และเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

มีความเป็นไปได้ที่จะถือไว้อย่างไม่มีกาํหนด ดังน้ัน กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องมี

กลยุทธ์ทางออกซ่ึงบันทึกเกี่ยวกับแผนการของกิจการในการขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่สนิทรัพย์ทางการเงินเกอืบจะทั้งหมดเพ่ือให้ได้กาํไรจากการเพ่ิมมูลค่า

เงินทุน กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนยังต้องมีกลยุทธ์ทางออกสําหรับตราสารหน้ีที่ มี 

ความเป็นไปได้ที่จะถือไปอย่างไม่มีกาํหนดด้วย ตัวอย่างเช่น ตราสารหน้ีที่ไม่มีวันครบกาํหนด 

(Perpetual debt investments) กิจการไม่จําเป็นต้องบันทึกกลยุทธ์ทางออกเฉพาะสําหรับ 

เงินลงทุนแต่ละรายการ แต่ต้องระบุกลยุทธ์ที่แตกต่างกันที่อาจเป็นไปได้สําหรับเงินลงทุน 

ต่างชนิดหรือต่างกลุ่มการลงทุนกัน ซ่ึงรวมถึงกรอบระยะเวลาที่เป็นไปได้จริงสาํหรับการออกจาก

การลงทุน ทั้งน้ีกระบวนการออกจากการลงทุน ซ่ึงนาํมาใช้เฉพาะในสถานการณ์การผิดสญัญา เช่น 

การละเมิดสัญญา หรือการผิดนัดจ่ายชาํระหน้ี ไม่ถือเป็นกลยุทธ์ทางออกตามวัตถุประสงค์ของ 

การประเมินน้ี 

ข85ช กลยุทธ์ทางออกสามารถแตกต่างกันไปตามประเภทของการลงทุน ในกรณีเงินลงทุนในตราสารทุน

ของภาคเอกชน ตัวอย่างของกลยุทธ์ทางออก จะรวมถึง การเสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณะ

เป็นคร้ังแรก การขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง การเสนอขายธุรกิจ การจ่ายคืนส่วนได้เสียใน 

ส่วนของเจ้าของในผู้ได้รับการลงทุน (ให้แก่ผู้ลงทุน) และ การขายสินทรัพย์ (ซ่ึงรวมถึงการขาย
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สินทรัพย์ของผู้ได้รับการลงทุนตามด้วยการเลิกกิจการของผู้ได้รับการลงทุน) ในกรณีเงินลงทุน

ในตราสารทุนที่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ ตัวอย่างของกลยุทธ์ทางออก รวมถึง การขาย 

เงินลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง หรือในตลาดสาธารณะ สาํหรับเงินลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ 

ตัวอย่างของกลยุทธ์ทางออก จะรวมถึง การขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านนายหน้าผู้ชํานาญการ 

ด้านการค้าอสงัหาริมทรัพย์หรือในตลาดเปิด 

ข85ซ กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนอาจมีการลงทุนในอีกกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนซ่ึง

ตั้งขึ้ นเพ่ือกิจการด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษี หรือเหตุผลในเชิงธุรกิจที่

คล้ายคลึง ในกรณีน้ี กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนไม่จาํเป็นต้องมีกลยุทธ์

ทางออกสําหรับการลงทุนดังกล่าว ถ้ากิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่ เป็นผู้ได้รับ 

การลงทุนมีกลยุทธท์างออกที่เหมาะสมสาํหรับการลงทุนของกจิการเองแล้ว 

 

รายไดจ้ากการลงทุน 

 

ข85ฌ กจิการถือว่าไม่ได้ลงทุนเพ่ือให้ได้มาเฉพาะเพียงผลตอบแทนจากการเพ่ิมมูลค่าเงินทุน รายได้จาก

การลงทุน หรือทั้ งสองกรณี  ถ้ากิจการหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มกิจการซ่ึงกิจการเป็นสมาชิก 

(กล่าวคือ กลุ่มกิจการซ่ึงควบคุมโดยบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้าน 

การลงทุน) ได้มาหรือมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนของกิจการที่มิได้

มีไว้สาํหรับบริษัทอื่นที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุน ผลประโยชน์อื่นดังกล่าวรวมถึง 

ข85ฌ.1 การได้มา การใช้ การแลกเปล่ียน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ซ่ึงกระบวนการ 

สินทรัพย์หรือ เทคโนโลยีของผู้ได้รับการลงทุน กรณีดังกล่าวหมายความรวมถึงการที่

กิจการหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มกิจการมีสิทธิแบบไม่เท่าเทียม หรือแต่เพียงผู้เดียวใน 

การได้มาซ่ึงสินทรัพย์ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้ได้รับการลงทุน 

ตัวอย่างเช่น โดยการถือตราสารสิทธทิี่ให้สิทธิในการซ้ือสินทรัพย์จากผู้ได้รับการลงทุน

ถ้าการพัฒนาสนิทรัพย์น้ันเช่ือว่าจะสาํเรจ็ลุล่วง 

ข85ฌ.2 การร่วมการงาน (ตามคํานิยามในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  11 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) หรือข้อตกลงอื่น

ระหว่างกจิการหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มกิจการกับผู้ได้รับการลงทุน เพ่ือพัฒนา ผลิต ทาํ

การตลาดหรือจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ  

ข85ฌ.3 การคํ้าประกันทางการเงินหรือสินทรัพย์ที่ ผู้ได้รับการลงทุนจัดหามาเพ่ือใช้เป็น

หลักประกันสําหรับสัญญาการกู้ยืมของกิจก าร หรือสมาชิกอื่ นในกลุ่มกิจการ  

(อย่างไรก็ตาม กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนยังคงสามารถนําเงินลงทุนใน 

ผู้ได้รับการลงทุนไปใช้เป็นหลักประกนัสาํหรับการกู้ยืมของกจิการเองได้) 

ข85ฌ.4 ตราสารสิทธิที่ถือโดยบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการซ่ึงให้สิทธิในการซ้ือ 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในผู้ได้ รับการลงทุนของกิจการจากกิจการหรือ 

สมาชิกอื่นในกลุ่มกจิการ 
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ข85ฌ.5 ยกเว้นที่ได้กล่าวในย่อหน้าที่ ข85ญ รายการระหว่างกิจการหรือสมาชิกอื่นในกลุ่ม

กจิการ กบัผู้ได้รับการลงทุนซ่ึง 

(1) มีเง่ือนไขที่กิจการที่มิใช่กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการหรือสมาชิกอื่นใน

กลุ่มกจิการ หรือ ผู้ได้รับการลงทุนไม่มีสทิธไิด้รับ 

(2) ไม่ได้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม หรือ 

(3) ถือเป็นสดัส่วนที่สาํคัญของกิจกรรมทางธุรกจิของผู้ได้รับการลงทุน หรือของ

กจิการ ซ่ึงรวมถึงกจิกรรมทางธุรกจิของกลุ่มกจิการอื่น 

ข85ญ กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนอาจมีกลยุทธ์ที่จะลงทุนในผู้ได้รับการลงทุนมากกว่าหน่ึงราย

ในอุตสาหกรรม ตลาดหรือพ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์เดียวกนั เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการผนึกกนัของ

ธุรกจิ (Synergies) ซ่ึงเพ่ิมผลตอบแทนจากการเพ่ิมมูลค่าเงินทุน และรายได้จากการลงทุน ทั้งน้ี

แม้ว่าจะมีข้อกําหนดในย่อหน้าที่  ข85ฌ.5 กิจการไม่ถือว่าถูกตัดสิทธิจากการจัดประเภท             

เป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนเพียงเพราะเหตุผลว่าผู้ได้รับการลงทุนเหล่าน้ันมี 

รายการค้าระหว่างกนัและกนั 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

ข85ฎ องค์ประกอบที่สาํคัญของคํานิยามของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนคือกิจการวัดและ

ประเมินผลการดําเนินงานจากเงินลงทุนเกือบจะทั้งหมดด้วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม เน่ืองจาก 

การใช้มูลค่ายุติธรรมทาํให้ได้รับข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากกว่า อย่างเช่น  

การรวมบริษัทย่อยของกิจการเหล่าน้ันในการจัดทาํงบการเงินรวม หรือการใช้วิธีส่วนได้เสีย

สาํหรับส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า เพ่ือแสดงว่ากิจการเป็นไปตามองค์ประกอบ

น้ีของคาํนิยามของกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนจะ 

ข85ฎ.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมแก่ผู้ลงทุน และวัดมูลค่าเงินลงทุนเกอืบจะทั้งหมดด้วย

มูลค่ายุติธรรมในงบการเงินของกจิการเม่ือใดกต็ามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กาํหนดหรืออนุญาตให้ใช้มูลค่ายุติธรรม และ 

ข85ฎ.2 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมเป็นการภายในแก่ผู้บริหารสาํคัญของกิจการ  

(ตามคาํนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ซ่ึงเป็นผู้ใช้

มูลค่ายุติธรรมเป็นตัววัดที่สําคัญในการประเมินผลการดําเนินงานจากเงินลงทุน

เกอืบจะทั้งหมด และดาํเนินการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการลงทุน 

ข85ฏ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ข85ฎ.1 กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนจะ 

ข85ฏ.1 เลือกวิธีการทางบัญชีสาํหรับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม             

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อ      

การลงทนุ (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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ข85ฏ.2 เลือกใช้ข้อยกเว้นในการถือปฏบัิติตามวิธีส่วนได้เสียในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

สาํหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และ 

ข85ฏ.3 วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของกิจการด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อกําหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) 

ข85ฐ กจิการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนอาจมีสนิทรัพย์ที่มิใช่เงินลงทุน เช่น อสงัหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็น

สํานักงานใหญ่ และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง และอาจมีหน้ีสินทางการเงินด้วย องค์ประกอบ 

ด้านการวัดมูลค่ายุติธรรมตามคาํนิยามของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนตามที่กาํหนด 

ในย่อหน้าที่ 27.3 ให้ถือปฏิบัติกับเงินลงทุนของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน ดังน้ัน 

กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนไม่จาํเป็นต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่มิใช่เงินลงทุนของกิจการ

หรือหน้ีสนิของกจิการด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ลกัษณะปกติของกิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 

 

ข85ฑ ในการกาํหนดว่ากิจการเป็นไปตามคํานิยามของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือไม่ 

กิจการต้องพิจารณาว่ากิจการมีการแสดงถึงลักษณะปกติของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน

หรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ 28) การขาดหายไปของลักษณะปกติดังกล่าวข้อใดข้อหน่ึงหรือมากกว่า 

ไม่จาํเป็นที่จะทาํให้กิจการไม่เข้าเง่ือนไขที่จะได้รับการจัดประเภทเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้าน

การลงทุนแต่เป็นการบ่งช้ีว่าต้องใช้ดุลยพินิจเพ่ิมเติมในการกาํหนดว่ากิจการเป็นกจิการที่ดาํเนิน

ธุรกจิด้านการลงทุนหรือไม่ 

 

เงินลงทุนมากกว่าหนึง่แห่ง 

 

ข85ฒ โดยปกติ กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะถือครองเงินลงทุนที่หลากหลายเพ่ือกระจาย

ความเสี่ยงของกิจการ และเพ่ิมผลตอบเเทนให้สูงที่สุด กิจการอาจถือกลุ่มการลงทุนของ 

เงินลงทุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างเช่น การถือครองเงินลงทุนเพียงหน่ึงแห่งแต่เป็น

กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนซ่ึงถือครองเงินลงทุนที่หลากหลาย 

ข85ณ ในหลายกรณี กิจการอาจถือครองเงินลงทุนเพียงหน่ึงแห่ง อย่างไรกต็าม การถือครองเงินลงทุน

เพียงหน่ึงแห่งไม่จําเป็นที่จะทาํให้กิจการใดกิจการหน่ึงไม่เป็นไปตามคํานิยามของกิจการที่

ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน ตัวอย่างเช่น กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนอาจถือครองเงินลงทุน

เพียงหน่ึงแห่ง เมื่อกจิการ 

ข85ณ.1 อยู่ในช่วงเร่ิมต้นดาํเนินธุรกิจ และยังไม่ได้ระบุเงินลงทุนที่เหมาะสม จึงยังไม่ได้ปฏบัิติ

ตามแผนการลงทุนของกจิการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนที่หลากหลาย 

ข85ณ.2 ยังไม่ได้ลงทุนในเงินลงทุนอื่น เพ่ือทดแทนเงินลงทุนที่ได้จาํหน่ายออกไป 
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ข85ณ.3 ได้รับการจัดตั้งขึ้ นเพ่ือรวบรวมเงินทุนของผู้ลงทุน เพ่ือไปลงทุนในเงินลงทุนเพียง 

หน่ึงแห่ง ในกรณีที่ผู้ลงทุนแต่ละรายไม่สามารถได้มาซ่ึงเงินลงทุนแห่งน้ัน (เช่น เมื่อจาํนวน

เงินลงทุนข้ันตํ่าที่กาํหนดสูงเกินไปสาํหรับผู้ลงทุนแต่ละรายจะลงทุนได้) หรือ 

ข85ณ.4 อยู่ในกระบวนการเลิกกจิการ 

 

ผูล้งทุนมากกว่าหนึง่ราย 

 

ข85ด โดยปกติ กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะมีผู้ลงทุนที่หลากหลาย ซ่ึงรวบรวมเงินทุนของ 

ผู้ลงทุนเหล่าน้ันเพ่ือเข้าถึงบริการด้านการบริหารเงินลงทุน และโอกาสในการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุน

เหล่าน้ันอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเองโดยลาํพัง การมีผู้ลงทุนที่หลากหลายจะทาํให้มี

โอกาสน้อยลงที่กิจการหรือสมาชิกอื่นของกลุ่มกิจการซ่ึงกิจการเป็นสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน

นอกเหนือไปจากการเพ่ิมมูลค่าเงินทุน หรือรายได้จากการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข85ฌ) 

ข85ต ในอีกทางหน่ึง กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนอาจจัดต้ังโดยผู้ลงทุนรายหน่ึงหรือจัดตั้ง 

เพ่ือผู้ลงทุนรายหน่ึงที่ เป็นตัวแทนหรือที่สนับสนุนส่วนได้เสียของกลุ่มผู้ลงทุนขนาดใหญ่  

(เช่น กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญ กองทุนการลงทุนภาครัฐ หรือ กองทรัสต์ของครอบครัว) 

ข85ถ ในหลายกรณี กิจการอาจมีผู้ลงทุนเพียงหน่ึงรายเป็นการช่ัวคราว ตัวอย่างเช่น กิจการที่ดาํเนินธุรกิจ

ด้านการลงทุนอาจมีผู้ลงทุนเพียงหน่ึงรายเม่ือกจิการ 

ข85ถ.1 อยู่ในช่วงระยะเวลาออกเสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรก ซ่ึงยังไม่สิ้นสดุลง และกจิการอยู่

ในระหว่างดาํเนินการอย่างจริงจังเพ่ือระบุผู้ลงทุนที่เหมาะสม  

ข85ถ.2 ยังไม่สามารถระบุผู้ลงทุนที่เหมาะสมเพ่ือมาแทนส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่

ได้รับการไถ่ถอนไป หรือ 

ข85ถ.3 อยู่ในกระบวนการเลิกกจิการ 

 

ผูล้งทุนทีไ่ม่มีความเกีย่วขอ้งกนั 

 

ข85ท โดยปกติ กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนมีผู้ลงทุนที่หลากหลายซ่ึงมิใช่บุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน (ตามคาํนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เมื่อมีการประกาศใช้)) กับกิจการหรือสมาชิกอื่น

ในกลุ่มกิจการซ่ึงกิจการเป็นสมาชิก การมีผู้ลงทุนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันจะทาํให้มีโอกาส

น้อยลงที่กิจการหรือสมาชิกอื่นของกลุ่มกิจการซ่ึงกิจการเป็นสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน

นอกเหนือไปจากการเพ่ิมมูลค่าเงินทุน หรือรายได้จากการลงทุน (ดูย่อหน้าที่ ข85ฌ) 

ข85ธ อย่างไรกต็าม กิจการอาจถือเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนแม้ว่าผู้ลงทุนของกิจการมี

ความเกี่ยวข้องกันกับกิจการ ตัวอย่างเช่น กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนอาจจัดต้ังกองทุน

คู่ขนานแยกต่างหากสาํหรับพนักงานของกิจการกลุ่มหน่ึง (เช่น ผู้บริหารสาํคัญ) หรือ สาํหรับ 

ผู้ลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกันอื่น ซ่ึงกองทุนดังกล่าวมีการลงทุนเหมือนกับการลงทุนของกองทุน
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เพ่ือการลงทุนหลักของกิจการ กองทุนคู่ขนานน้ีอาจถือเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน

แม้ว่าผู้ลงทุนทั้งหมดจะมีความเกี่ยวข้องกนั 

 

ส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ 

 

ข85น กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนโดยปกติมักเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก แต่ทั้งน้ีไม่ถือเป็น

ข้อกาํหนด ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนโดยปกติมี

รูปแบบเป็นส่วนของเจ้าของหรือส่วนได้เสียที่คล้ายคลึง (เช่น ส่วนได้เสียของหุ้นส่วน) ซ่ึงจะมี

การแบ่งสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนให้ตามสัดส่วนของส่วนได้เสีย  

อย่างไรกต็าม การมีลาํดับช้ันของผู้ลงทุนที่แตกต่างกัน โดยบางรายอาจมีสิทธิเพียงในเงินลงทุน

เฉพาะรายการ หรือกลุ่มของเงินลงทุน หรือบางรายอาจมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิในสัดส่วน          

ที่แตกต่างกนั มิได้ทาํให้กจิการถูกตัดสทิธจิากการเป็นกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

ข85บ นอกจากน้ี กิจการที่มีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่มีนัยสาํคัญในรูปแบบของหน้ีสิน ซ่ึงตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามคาํนิยามของส่วนของเจ้าของ

อาจยังคงถือเป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนได้หากผู้ถือตราสารหน้ีมีฐานะเปิดต่อ 

ความเสี่ยงจากผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ

ของกจิการ 

 

ขอ้ก าหนดทางการบญัชี 
 

ขั้นตอนในการจดัท างบการเงินรวม 

 

ข86  งบการเงินรวม 

ข86.1 การรวมรายการที่เหมือนกันของสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย 

และกระแสเงินสดของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย 

ข86.2 หักกลบ (ตัด) มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยแต่ละราย และส่วนของ

เจ้าของในบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่ถืออยู่ (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) อธบิายการบัญชีเกี่ยวกับ

ค่าความนิยม) 

ข86.3 ตัดรายการแบบเตม็จาํนวนสาํหรับสนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย

และกระแสเงินสด สาํหรับรายการระหว่างกันในกลุ่มกิจการ (กาํไรหรือขาดทุนที่เกิด

จากรายการระหว่างกันที่รับรู้ในสินทรัพย์ เช่น สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ต้องตัดรายการแบบเต็มจํานวน) ขาดทุนในรายการระหว่างกันอาจบ่งช้ี 

ถึงการด้อยค่าที่ต้องรับรู้ในงบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) นาํมาใช้กับผลแตกต่างช่ัวคราว ซ่ึง

เกดิจากการตัดรายการกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับรายการระหว่างกนั) 
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นโยบายการบญัชีเดียวกนั 

 

ข87 ถ้าสมาชิกในกลุ่มกิจการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างไปจากที่ใช้ในงบการเงินรวมสาํหรับ

รายการที่เหมือนกนัหรือเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกนั ในการจัดทาํงบการเงินรวมต้อง

มีการปรับปรุงให้เหมาะสมในงบการเงินของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย 

การบัญชีของกลุ่มกจิการ 

 

การวดัมูลค่า 

 

ข88 กิจการรวมรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมนับต้ังแต่วันที่มีการควบคุม

บริษัทย่อยจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับจาํนวนเงิน

ของสินทรัพย์ และหน้ีสินที่ได้มีการรับรู้ในงบการเงินรวมในวันที่ได้มาซ่ึงบริษัทย่อย เช่น  

ค่าเสื่อมราคาในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมหลังวันที่ได้มาซ่ึงบริษัทย่อยคิดจากมูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรัพย์ที่ได้รับรู้ในงบการเงินรวมในวันที่ได้มาซ่ึงบริษัทย่อย 

 

สิทธิในการการออกเสียงทีเ่ป็นไปได ้

 

ข89 เมื่อมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้หรือตราสารอนุพันธ์อื่นที่มีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ 

สัดส่วนของกาํไรขาดทุน และการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของที่มีการปันส่วนไปยังบริษัทใหญ่

และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในการจัดทาํงบการเงินรวม กาํหนดตามเกณฑ์ของส่วนได้เสีย

ในความเป็นเจ้าของที่มีอยู่ และไม่สะท้อนถึงความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิ หรือการแปลงสภาพ

ของสทิธใินการออกเสียงที่เป็นไปได้หรือตราสารอนุพันธอ์ื่น ยกเว้นตามข้อกาํหนดย่อหน้าที่ ข90 

ข90 ในบางสถานการณ์ ในเชิงเน้ือหา ส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของที่มีอยู่ของกิจการอนัเป็นผลของ

รายการซ่ึงทาํให้ในปัจจุบันกิจการเข้าถึงผลตอบแทนซ่ึงสัมพันธ์กับส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของ ในสถานการณ์ดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินรวม สัดส่วนที่ ปันส่วนให้กับบริษัทใหญ่และ 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ได้กาํหนดจากการใช้สิทธิในที่สุดของสิทธิในการออกเสียงที่

เป็นไปได้และตราสารอนุพันธอ์ื่นซ่ึงทาํให้กจิการเข้าถึงผลตอบแทนในปัจจุบัน 

ข91 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ไม่นํามาใช้กับส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่นํามาจัดทาํงบการเงินรวม เมื่อเคร่ืองมือซ่ึงมีสิทธ ิ

ในการออกเสียงที่เป็นไปได้น้ันในทางเน้ือหาทาํให้ในปัจจุบันกิจการเข้าถึงผลตอบแทนซ่ึง

สัมพันธ์กับส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย สิทธิดังกล่าวไม่เข้าข้อกาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

ในกรณีอื่นๆ เคร่ืองมือซ่ึงมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ในบริษัทย่อยมีการบันทกึบัญชีตาม

มาตรฐานการรายงานการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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วนัทีใ่นงบการเงิน 

 

ข92   งบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยที่ ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมต้องใช้วันที่ ใน 

งบการเงินวันเดียวกัน เมื่อวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทใหญ่ต่างจากบริษัทย่อย  

บริษัทย่อยจัดทาํข้อมูลทางการเงินเพ่ิมเติมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงินรวมตามวันที่

ในงบการเงินของบริษัทใหญ่เพ่ือให้บริษัทใหญ่สามารถรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อย 

นอกจากว่าไม่สามารถปฏบัิติได้ 

ข93 หากไม่สามารถจัดทาํได้ในทางปฏบัิติ บริษัทใหญ่ต้องรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยโดย

ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยล่าสุดหลังจากปรับปรุงผลกระทบของรายการที่มีนัยสาํคัญ  

หรือเหตุการณ์ที่ มี นัยสําคัญที่ เกิดข้ึนระหว่างวันที่ ในงบการเงินของบริษัทย่อยและวันที่ ใน 

งบการเงินรวม ในทุกกรณี วันที่ในงบการเงินของบริษัทย่อยและวันที่ในงบการเงินรวมต้องไม่

แตกต่างกันเกินสามเดือน และรอบระยะเวลาการรายงานและความแตกต่างระหว่างวันที่ของ 

งบการเงินต้องเหมือนกนัในทุกงวด 

 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

 

ข94 กิจการต้องปันส่วนกาํไรหรือขาดทุนและแต่ละองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นให้กับ 

ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม กิจการต้องปันส่วนของกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมให้กับผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

แม้ว่าจะทาํให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมติดลบ 

ข95 หากบริษัทย่อยมีหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมที่จัดเป็นส่วนของเจ้าของ และถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มี

อาํนาจควบคุม กิจการต้องคาํนวณส่วนแบ่งในกาํไรหรือขาดทุนหลังจากปรับปรุงเงินปันผลใน            

หุ้นบุริมสทิธ ิไม่ว่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลหรือไม่ 

 

การเปลีย่นแปลงในสดัส่วนทีถ่อืโดยส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

 

ข96 เมื่อสัดส่วนของเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเปล่ียนแปลง กิจการต้องมี 

การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสยีที่มีอาํนาจควบคุมและส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

เพ่ือสะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย กิจการต้องรับรู้โดยตรงในส่วนของ

เจ้าของสาํหรับส่วนต่างระหว่างส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีการปรับปรุงแล้วและมูลค่า

ยุติธรรมของผลตอบแทนที่จ่ายหรือรับ และแสดงเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

 

การสูญเสียการควบคุม 

 

ข97 บริษัทใหญ่อาจสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยจากสองข้อตกลงหรือมากกว่าน้ัน (รายการ) 

อย่างไรก็ตาม บางสถานการณ์ บ่งช้ีว่าข้อตกลงหลายรายการต้องจัดเป็นรายการเดียวกัน  
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ในการกาํหนดว่าการบันทึกบัญชีข้อตกลงดังกล่าวเป็นรายการเดียวกันหรือไม่ บริษัทใหญ่ต้อง

พิจารณาเง่ือนไขและสถานการณ์ของข้อตกลงทั้งหมดและผลกระทบทางเศรษฐกิจ บริษัทใหญ่

ต้องพิจารณาข้อตกลงหลายรายการเป็นรายการเดียวกัน หากตรงกับข้อกาํหนดข้อใดข้อหน่ึง

หรือมากกว่า ดังต่อไปนี้  

ข97.1 รายการน้ันเกดิขึ้นพร้อมกนัหรือพิจารณาร่วมกนั 

ข97.2 รายการมีลักษณะเป็นรายการเดียวโดยมีการออกแบบเพ่ือบรรลุผลทางพาณิชย์โดยรวม 

ข97.3 ข้อตกลงหน่ึงจะเกดิขึ้นได้ขึ้นอยู่กบัการเกดิขึ้นของข้อตกลงอื่นอย่างน้อยหน่ึงรายการ 

ข97.4 เมื่อพิจารณาข้อตกลงเดียวเพียงอย่างเดียวน้ันไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ แต่จะมี

ความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจเมื่อพิจารณาหลายรายการรวมกัน เช่น การจาํหน่ายหุ้น

ในราคาที่ตํ่ากว่าตลาดและมีการชดเชยจากราคาจาํหน่ายในภายหลังซ่ึงสูงกว่าตลาด 

ข98   หากบริษัทใหญ่สญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ต้อง 

ข98.1 ตัดรายการ 

ข98.1.1 สินทรัพย์ (รวมค่าความนิยม) และหน้ีสินของบริษัทย่อยในมูลค่าตามบัญชี 

ในวันที่สญูเสยีการควบคุม และ 

ข98.1.2 มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อยเดิม  

ในวันที่สูญเสียการควบคุม (รวมองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

ที่เป็นส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยเดิม) 

ข98.2   รับรู้ 

ข98.2.1 มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ (ถ้ามี) จากรายการ เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่ทาํให้สญูเสยีการควบคุม  

ข98.2.2 จาํนวนที่มีการจัดสรรน้ัน หากรายการ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทาํให้

สญูเสียการควบคุมเกี่ยวข้องกับการกระจายหุ้นของบริษัทย่อยให้กับเจ้าของ

ในฐานะที่เป็นเจ้าของ และ 

ข98.2.3 เงินลงทุนที่ เหลืออยู่ในบริษัทย่อยเดิมในมูลค่ายุติธรรม ในวันที่สูญเสีย 

การควบคุม 

ข98.3    จัดประเภทใหม่สาํหรับจาํนวนเงินที่เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นไปยังกาํไรหรือ

ขาดทุน หรือโอนโดยตรงไปที่กาํไรสะสมตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับอื่นๆ สาํหรับส่วนของบริษัทย่อยตามเกณฑท์ี่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข99 

ข98.4 รับรู้ส่วนต่างเป็นกาํไรหรือขาดทุน ในกาํไรหรือขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนของผู้เป็น

เจ้าของของบริษัทใหญ่ 

ข99 หากบริษัทใหญ่สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย ทุกจํานวนเงินที่ เคยรับรู้ในกําไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอื่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยต้องบันทึกบัญชีในลักษณะเดียวกันกับกรณีที่บริษัทใหญ่

จําหน่ายสินทรัพย์หรือหน้ีสินโดยตรง ดังน้ัน กําไรหรือขาดทุนที่เคยรับรู้ไว้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นต้องมีการจัดประเภทใหม่ไปยังกาํไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจาํหน่ายสินทรัพย์หรือ

หน้ีสิน บริษัทใหญ่ต้องจัดประเภทกาํไรหรือขาดทุนจากส่วนของเจ้าของไปยังกาํไรหรือขาดทุน 
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(เป็นรายการปรับปรุงจากการจัดประเภทใหม่) เมื่อบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย  

ในกรณีส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ที่เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและมีการโอนไปยัง

กาํไรสะสมโดยตรงเมื่อจาํหน่ายสินทรัพย์ บริษัทใหญ่ต้องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไป

ยังกาํไรสะสมโดยตรงเม่ือบริษัทสญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อย 

ข99ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การบญัชีส าหรบัการเปลีย่นแปลงสถานะของกิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน 
 

ข100 เมื่อกิจการสิ้ นสุดการเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติ

กับบริษัทย่อยที่ เคยวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามข้อกําหนดใน 

ย่อหน้าที่ 31 วันที่ที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะต้องถือเสมือนเป็นวันที่ ซ้ือ มูลค่ายุติธรรมของ

บริษัทย่อย ณ วันเสมือนวันที่ซ้ือต้องถือเป็นเสมือนสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกิจเมื่อมี

การวัดค่าความนิยมหรือกาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่เกดิข้ึนจากการเสมือนซ้ือ

ธุรกิจ บริษัทย่อยทั้งหมดต้องนาํมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวม ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 19 

ถึง 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้ังแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะ 

ข101 เมื่อกิจการกลายเป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องหยุดรวมบริษัทย่อยใน      

การจัดทาํงบการเงินรวม ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะ ยกเว้นบริษัทย่อยที่ต้องรวมใน       

การจัดทาํงบการเงินรวมต่อไปตามย่อหน้าที่ 32 กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องถือ

ปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 25 และ 26 สาํหรับบริษัทย่อยเหล่าน้ันที่กิจการหยุดนาํมารวม

ในการจัดทาํงบการเงินรวม ประหน่ึงว่ากิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนได้สูญเสียการควบคุม

ในบริษัทย่อยเหล่านั้น ณ วันดังกล่าว 
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ภาคผนวก ค  
 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีความเทียบเท่ากับส่วนอื่นของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

ค1 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

นาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

สาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏบัิติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน (เมื่อมี

การประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่  27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

(เมื่อมีการประกาศใช้) พร้อมกนั 

ค1ก     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค1ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค1ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค1ง กิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน: การถือปฏิบัติตามขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวม  

(ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนได้เสียในกิจการอื่น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุน

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทาํให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 4 32 ภาคผนวก ข85ค ข85จ 

และค2ก และเพ่ิมย่อหน้าที่ 4ก ถึง 4ข กิจการต้องถือปฏิบัติการปรับปรุงดังกล่าวสาํหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

นาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

สาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย  
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

ค2 กิจการต้องถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการปรับย้อนหลัง ตามที่

กําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ยกเว้นที่ระบุไว้

ในย่อหน้าที่ ค2ข ถึง ค6 

ค2ก   (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค2ข   เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  วันที่นํามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก

หมายถึงวันที่ เร่ิมต้นของรอบระยะเวลารายงานประจําปีซ่ึงมีการนํามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม มาปฏบัิติใช้คร้ังแรก 

ค3 ณ วันที่นํามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก กิจการไม่ต้องทาํการปรับปรุงการบัญชีในงวดก่อนสําหรับ 

ความเกี่ยวข้องดังน้ี 

ค3.1    กิจการที่นํามารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และยังคงนํามา

จัดทาํงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี หรือ 

ค3.2 กิจการที่ก่อนหน้าน้ันไม่มีการจัดทาํงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และยังคงไม่ต้อง

นาํมาจัดทาํงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ค3ก ณ วันที่ถือปฏบัิติตามการปรับปรุงเร่ืองกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนเป็นคร้ังแรก กิจการ

ต้องประเมินว่ากิจการเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือไม่ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ณ วันดังกล่าว หาก ณ วันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก กิจการ

สรุปได้ว่ากิจการเป็นกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องถือปฏิบัติตามข้อกาํหนด

ของย่อหน้าที่ ค3ข ถึง ค3ฉ แทนย่อหน้าที่ ค5 ถึง ค5ก 

ค3ข ยกเว้นกรณีบริษัทย่อยที่นํามารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 32 

(โดยให้นําย่อหน้าที่ ค3 และ ค6 หรือย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค4ค มาถือปฏิบัติ แล้วแต่ย่อหน้าใด

เกี่ยวข้อง) กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยแต่ละแห่ง

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนเสมือนว่าข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีมีผลใช้บังคับมาโดยตลอด กิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องปรับปรุง

ย้อนหลังทั้งงวดประจาํปีก่อนหน้าวันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกและส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวด

ของงวดก่อนหน้าด้วยผลต่างระหว่าง 

1) มูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยตามที่เคยแสดงไว้ และ 

2) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของกจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

 จาํนวนเงินสะสมของการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นต้องโอน

ไปยังกาํไรสะสม ณ วันต้นงวดของงวดประจาํปีก่อนหน้าวันที่ถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก 
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ค3ค ก่อนวันที่นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวดัมูลค่า

ยุติธรรม (เมื่ อมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติ  กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องใช้ 

จาํนวนเงินตามมูลค่ายุติธรรมที่เคยรายงานแก่ผู้ลงทุน หรือฝ่ายบริหาร ถ้าจาํนวนเงินที่นาํเสนอ

ดังกล่าวเป็นจาํนวนเงินที่ใช้ในการแลกเปล่ียนเงินลงทุนดังกล่าวระหว่างผู้ที่มีความรอบรู้ และ

เตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองกนัได้อย่างเป็นอสิระ ณ วันที่มีการวัดมูลค่า 

ค3ง หากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ ค3ข ถึง ค3ค ไม่สามารถทาํ

ได้ในทางปฏบัิติ (ตามคาํนิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบาย

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)) กิจการที่

ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับน้ี ณ วันเร่ิมต้นของงวดแรกสุดที่สามารถปฏบัิติได้ตามย่อหน้าที่ ค3ข ถึง ค3ค ซ่ึงอาจเป็น

งวดปัจจุบัน ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังงวดประจําปีก่อนหน้าวันที่ถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก  

เว้นแต่วันเร่ิมต้นของงวดแรกสุดที่ปฏิบัติได้ตามย่อหน้าน้ีคืองวดปัจจุบัน หากวันเร่ิมต้นของงวด

แรกสุดที่ปฏิบัติได้ของกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนคืองวดปัจจุบัน ผู้ลงทุนต้องปรับปรุง

ส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวดของงวดปัจจุบัน 

ค3จ หากกิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนจาํหน่ายหรือสูญเสียการควบคุมในเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ก่อนวันที่มีการถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  กิจการที่

ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนไม่ต้องทาํการปรับปรุงการบันทกึบัญชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยน้ัน

จากที่เคยบันทกึไว้ 

ค3ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)   

ค4 หาก ณ วันที่นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม มาปฏบัิติใช้ 

คร้ังแรก ผู้ลงทุนสรุปว่าต้องรวมกิจการซ่ึงก่อนหน้าน้ันไม่ได้นาํมารวมตามมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ผู้ลงทุนต้อง 

ค4.1    หากผู้ได้รับการลงทุนเป็นธุรกิจ (ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ให้วัดมูลค่าสนิทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมที่ก่อนหน้าน้ีไม่ได้นํามารวมเปรียบเสมือนผู้ได้รับการลงทุนได้ถูกนํามารวม 

ตั้งแต่แรก (และใช้วิธีการซ้ือกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

เร่ือง การรวมธุรกิจ) นับต้ังแต่วันที่ผู้ลงทุนได้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุนตามข้อกาํหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังสาํหรับงวด

ก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก หากวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมเกิดข้ึนก่อนวันที่เร่ิมต้น

ของงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก ผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุงส่วนของเจ้าของ

ต้นงวด ณ วันที่เร่ิมต้นของงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรกด้วยผลต่างระหว่าง 

1) จาํนวนเงินของ สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่รับรู้ 

และ 

2)  มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าน้ีจากการมีความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนของ 

ผู้ลงทุน 
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 ค4.2   หากผู้ได้รับการลงทุนไม่ใช่ธุรกิจ (ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ) ให้วัดมูลค่าสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มี

อาํนาจควบคุมที่ก่อนหน้านี้ ไม่ได้นาํมารวมเปรียบเสมือนผู้ได้รับการลงทุนได้ถูกนาํมา

รวมมาตั้ งแต่แรก (โดยใช้วิธีการซ้ือกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่  3 เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยไม่รับรู้ค่าความนิยมสําหรับผู้ได้รับการลงทุน) 

นับต้ังแต่วันที่ ผู้ลงทุนได้ควบคุมผู้ได้รับการลงทุนตามข้อกําหนดของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังสาํหรับงวดก่อนหน้างวดที่

นาํมาใช้คร้ังแรก หากวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมเกิดข้ึนก่อนวันที่เร่ิมต้นของงวดก่อนหน้า

งวดที่นํามาใช้คร้ังแรก ผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุงส่วนของเจ้าของต้นงวด ณ วันที่

เร่ิมต้นของงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรกด้วยผลต่างระหว่าง 

1)   จาํนวนเงินของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่รับรู้  

และ 

2) มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าน้ีจากการมีความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนของ 

ผู้ลงทุน 

ค4ก   หากการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ ไม่มีอํานาจควบคุมของผู้ได้รับ 

การลงทุนตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ ค4.1 หรือ ค4.2 ไม่สามารถกระทาํในทางปฏิบัติ (ตามที่

ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้)) ผู้ลงทุนต้อง 

ค4ก.1  หากผู้ได้รับการลงทุนเป็นธุรกจิ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง 

การรวมธุรกิจ ณ วันที่ประหน่ึงเป็นวันที่ซ้ือกจิการ โดยต้องเป็นต้นงวดของงวดแรกสุด

ที่การถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ ค4.1 สามารถนาํมาปฏบัิติได้ ซ่ึงอาจเป็นงวดปัจจุบัน 

ค4ก.2  หากผู้ได้รับการลงทุนไม่ใช่ธุรกิจ ให้ใช้วิธีการซ้ือกิจการตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยไม่รับรู้ค่าความนิยมของผู้ได้รับการลงทุน 

ณ วันที่ประหน่ึงเป็นวันที่ซ้ือกิจการ วันที่ประหน่ึงเป็นวันที่ซ้ือกิจการต้องเป็นต้นงวด

ของงวดแรกสดุที่สามารถนาํย่อหน้าที่ ค4.2 มาปฏบัิติได้ ซ่ึงอาจเป็นงวดปัจจุบัน  

ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังสาํหรับงวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรก ยกเว้นงวดแรกสุด               

ที่สามารถนาํมาปฏบัิติใช้ตามย่อหน้าน้ีเป็นงวดปัจจุบัน เม่ือวันที่ประหน่ึงเป็นวันที่ซ้ือกิจการเป็น

วันที่ก่อนต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรก ผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุง 

ส่วนของเจ้าของกบัต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก สาํหรับผลต่างระหว่าง 

ค4ก.3  จาํนวนเงินสนิทรัพย์ หน้ีสนิ และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่รับรู้ และ 

ค4ก.4  มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้านี้ จากการมีความเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รับการลงทุนของผู้ลงทุน 

หากงวดแรกสุดของการนาํย่อหน้าน้ีมาปฏิบัติใช้เป็นงวดปัจจุบัน การปรับปรุงส่วนของเจ้าของ

ต้องรับรู้ ณ วันต้นงวดปัจจุบัน 

ค4ข  เมื่อผู้ลงทุน นาํย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค4ก มาปฏิบัติใช้ และวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี เป็นวันที่หลังวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
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(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ มีผลบังคับใช้ การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ในย่อหน้าที่ ค4 และ ค4ก ต้องหมายถึงฉบับปรับปรุง

ปี 2552 ถ้าการควบคุมเกิดข้ึนก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ มีผลบังคับใช้ผู้ลงทุนต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง  2552) เร่ือง การรวมธุรกจิ หรือฉบับก่อนหน้านั้น 

ค4ค  เม่ือผู้ลงทุนนําย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค4ก มาปฏิบัติใช้ และวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี เป็นวันที่หลังวันที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มีผลบังคับใช้ ผู้ลงทุนต้องนํา 

ข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติสาํหรับทุกงวดที่มีการจัดทาํ 

งบการเงินรวมตามข้อกาํหนดของย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค4ก แต่ถ้าวันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมเป็น 

วันก่อนที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกจิการ มีผลบังคับใช้ ผู้ลงทุนต้องปฏบัิติดังน้ี 

ค4ค.1    ปฏบัิติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับทุกงวดย้อนหลัง

ที่มีการนาํกจิการไปจัดทาํงบการเงินรวมตามข้อกาํหนดย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค4ก หรือ 

ค4ค.2    ปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 ฉบับเดิม สาํหรับทุกงวดก่อนวันที่มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการ มีผลบังคับใช้ และหลังจากน้ันปฏบัิติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี 

ค5 หาก ณ วันที่นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรก ผู้ลงทุนสรุปว่า 

ไม่ต้องรวมผู้ได้รับการลงทุน ซ่ึงเคยนํามาจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้ลงทุนต้อง 

วัดส่วนได้เสียในผู้ได้รับการลงทุนด้วยจาํนวนเงินที่หากมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี ในวันที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน (แต่ไม่ได้มาซ่ึงการควบคุมตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี) หรือการสูญเสียการควบคุมในผู้ได้รับการลงทุน  

ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงย้อนหลังสาํหรับงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก หากวันที่ผู้ลงทุนเข้าไป

เกี่ ยวข้องกับ ผู้ได้ รับการลงทุน (แต่ไม่ได้มาซ่ึงการควบคุมตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ี) หรือการสูญเสียการควบคุมในผู้ได้รับการลงทุนเป็นวันที่ก่อนต้นงวดของ

งวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรกผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุงส่วนได้เสียต้นงวดของ 

งวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรกสาํหรับผลต่างระหว่าง  

1)   มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่รับรู้ก่อน

หน้านี้  และ 

2)   ส่วนได้เสยีของผู้ลงทุนในผู้ได้รับการลงทุนที่มีการรับรู้ 

ค5ก   หากการวัดส่วนได้เสียในผู้ได้รับการลงทุนตามย่อหน้าที่ ค5 ไม่สามารถปฏบัิติได้ (ตามที่ระบุใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้)) ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตาม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีในงวดแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ตามย่อหน้าที่ ค5  

ซ่ึงอาจจะเป็นงวดปัจจุบัน ผู้ลงทุนต้องปรับย้อนหลังงวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรก  

ยกเว้นวันต้นงวดแรกสุดที่สามารถนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติได้เป็น

งวดปัจจุบัน หากวันที่ ผู้ลงทุนเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน (แต่ไม่ได้มาซ่ึงการควบคุมตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี) หรือการสูญเสียการควบคุมในผู้ได้รับการลงทุน  

เป็นวันที่ก่อนต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรก ผู้ลงทุนต้องรับรู้การปรับปรุง 

ในส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรก สาํหรับผลต่างระหว่าง 

1) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนได้เสียที่ ไม่มีอํานาจควบคุมที่ รับรู้ 

ก่อนหน้าน้ี และ 

2)   ส่วนได้เสยีของผู้ลงทุนในผู้ได้รับการลงทุนที่มีการรับรู้ 

หากงวดแรกสุดที่สามารถปฏิบัติได้ตามย่อหน้าน้ีเป็นงวดปัจจุบัน การปรับปรุงในส่วนของ

เจ้าของต้องมีการรับรู้ ณ วันต้นงวดของงวดปัจจุบัน 

ค6 ย่อหน้าที่  23 25 ข94 และ ข96 ถึง ข99 เป็นการแก้ไขปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงได้นาํมารวม

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ยกเว้นเมื่อกิจการปฏิบัติ

ตามย่อหน้าที่ ค3 หรือต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ค4 ถึง ค5ก กิจการต้องปฏิบัติ

ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าเหล่านั้นดังต่อไปน้ี 

ค6.1    กิจการต้องไม่ปรับปรุงย้อนหลังการจัดสรรกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดก่อนที่จะนํา 

การแก้ไขปรับปรุงตามย่อหน้าที่ ข94 มาใช้คร้ังแรก 

ค6.2    ข้อกําหนดตามย่อหน้าที่  23 และ ข96 สําหรับการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสีย 

ในบริษัทย่อยภายหลังจากการได้มาซ่ึงการควบคุม จะไม่นํามาปฏิบัติ ใช้กับ 

การเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนก่อนที่กจิการจะนาํการแก้ไขปรับปรุงเหล่านี้มาใช้คร้ังแรก 

ค6.3    กิจการต้องไม่ปรับปรุงย้อนหลังมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเดิม 

หากการสูญเสียการควบคุมเกิดขึ้ นก่อนนําการแก้ไขปรับปรุงในย่อหน้าที่ 25 และ  

ย่อหน้าที่ ข97 ถึง ข99 มาใช้คร้ังแรก นอกจากน้ี กิจการต้องไม่คํานวณกาํไรหรือ

ขาดทุนใหม่จากการสูญเสยีการควบคุมบริษัทย่อยที่เกิดก่อนการนาํการแก้ไขปรับปรุง

ในย่อหน้าที่ 25 และ ย่อหน้าที่ ข97 ถึง ข99 มาใช้คร้ังแรก 

 

การอา้งอิง “งวดก่อนหนา้งวดทีน่ ามาใชค้รั้งแรก” 

 

ค6ก   การอ้างอิงถึงงวดก่อนหน้างวดที่นาํมาใช้คร้ังแรกตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ ค3ข ถึง ค5ก กิจการ

อาจนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบสําหรับงวดก่อนหน้าใดๆ  ที่ มีการนําเสนอ แต่ไม่เป็น 

ข้อกาํหนดให้ต้องปฏิบัติ หากกิจการนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบซ่ึงปรับปรุงงวดก่อนหน้าใดๆ  

การอ้างอิงถึงงวดก่อนหน้างวดที่นํามาใช้คร้ังแรกตามย่อหน้าที่ ค3ข ถึง ค5ก ให้หมายถึง  

“งวดเปรียบเทยีบล่าสดุที่มีการปรับปรุงใหม่ที่มีการนาํเสนอ” 
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ค6ข   หากกิจการนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ ที่ยังมิได้มีการปรับปรุงสาํหรับงวดก่อนใดๆ ต้องระบุให้

ชัดเจนว่าข้อมูลยังมิได้มีการปรับปรุง และระบุว่าข้อมูลน้ันใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน และอธิบาย

เกณฑเ์หล่านั้นด้วย 

 

การอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช)้ 

 

ค7 ถ้ากิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ  แต่ยังไม่ได้นํามาตรฐาน         

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาปฏบัิติใช้ 

การอ้างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

(เมื่อมีการประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่า

เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน่ 
 

ค8 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค9     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

    

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา  

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางวราภรณ์     วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา      ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์     เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวจงจิตต์    หลีกภัย   ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายเกรียงศักด์ิ    ประสงค์สกุาญจน์) ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์    ศรีประเสริฐ)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา    กจิศรีนภดล)  ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์    อทิธผิลิน)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ   จริยะจินดา)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

(นางสาวหน่ึงฤทยั   เฮ้งบริบูรณ์พงศ์) ที่ปรึกษา 

(นางสาวญาดา    สขุเกษม)  ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา  อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล    วิเศษสรรพ์  อนุกรรมการ 

นายเกรียง    วงศ์หนองเตย  อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์    เทพหัสดิน  อนุกรรมการ 

นายพิชิต    ลีละพันธเ์มธา  อนุกรรมการ 

นายวินิจ    ศิลามงคล  อนุกรรมการ 

นายศิระ     อนิทรก าธรชัย  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช   จึงประเสริฐ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน    เรืองฤทธิ์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางโสรดา    เลิศอาภาจิตร์)  อนุกรรมการ  

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวสภุาพร    บุญแทน)  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560 

นางสาวยุวนุช    เทพทรงวัจจ  ประธานอนุกรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม    คุณติสขุ   อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา    สมัฤทธิ์ประดิษฐ์  อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา    ตันติโอฬาร  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาวจิตรา    ณีศะนันท)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวจารวี    ชยสมบัติ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวศุภมัทนา   โสภณรัตนโภคิน ) อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ    จันทรโมลี)  อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)  อนุกรรมการ 

นางสาวสาวิตรี    องค์สริิมีมงคล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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เรือ่ง 

การร่วมการงาน 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (IFRS 11: Joint Arrangements 

(Bound volume 2017 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก 

และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

 

2 

สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์ 1 

การบรรลุวตัถุประสงค ์ 2 

ขอบเขต 3 

การร่วมการงาน 4 

การควบคุมร่วม 7 

ประเภทของการร่วมการงาน 14 

งบการเงินของผูเ้ขา้ร่วมการงาน 20 

การด าเนนิงานร่วมกนั 20 

การร่วมคา้ 24 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 26 

ภาคผนวก  

ก ค านยิาม  

ข แนวทางปฏิบติั  

ค วันถือปฏิบัติ  การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน ประกอบด้วย 

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 27 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนา

ถือเป็นหลักการส าคัญ  ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึง

ข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ ไม่ได้ให้ 

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง การร่วมการงาน 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ มีวตัถุประสงคเ์พือ่ก าหนดหลกัการในการรายงาน 

ทางการเงินของกิจการที่มีส่วนไดเ้สียในการงานซ่ึงมีการควบคุมร่วมกัน  (ซ่ึงเรียกว่า  

การร่วมการงาน)  

 

การบรรลุวตัถุประสงค ์

 

2 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้นิยามของ 

การควบคุมร่วมไว้ และก าหนดให้ผูเ้ขา้ร่วมการงานต้องก าหนดประเภทของการร่วมการงาน 

ที่ตนเข้าร่วมโดยประเมินจากสิทธิและภาระผูกพันของตน และต้องรับรู้สิทธิและภาระผูกพัน

เหล่านั้นให้สอดคล้องกบัประเภทของการร่วมการงานน้ัน 

 

ขอบเขต 
 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบักิจการทุกกิจการทีเ่ขา้ร่วมการงาน 

 

การร่วมการงาน 
 

4 การร่วมการงาน หมายถึง การงานซ่ึงบุคคลหรือกิจการตั้ งแต่สองหรือมากกว่าสองราย      

มีการควบคุมร่วมกนั 

5 การร่วมการงานมีลกัษณะดงัต่อไปนี้  

5.1 ผูเ้ขา้ร่วมการงานมีภาระผูกพนัตามขอ้ตกลงตามสญัญา (ดูย่อหนา้ที ่ข2 ถงึ ข4) 
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5.2 ขอ้ตกลงตามสญัญาดงักล่าวก าหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมการงานตั้งแต่สองหรือมากกว่า 

สองรายมีการควบคุมร่วมกนั (ดูย่อหนา้ที ่7 ถงึ 13) 

6 การร่วมการงานเป็นไดท้ั้งการด าเนินงานร่วมกันหรือการร่วมคา้ 

 

การควบคุมร่วม 

 

7 การควบคุมร่วม หมายถึง การร่วมกันควบคุมการงานซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญาซ่ึง 

การควบคุมร่วมจะมีไดก้็ต่อเมือ่การตดัสินใจใดๆ เกีย่วกบักิจกรรมที่เกีย่วขอ้งจะตอ้งไดร้บั

ความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉนัทจ์ากผูที้ร่่วมกนัควบคุมการงานแลว้เท่านั้น 

8 กิจการที่เป็นผู้เข้าร่วมการงานต้องประเมินว่าข้อตกลงตามสัญญาได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมการงานทุกราย

หรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมร่วมกันหรือไม่ ผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของ

ผู้เข้าร่วมการงานจะมีการควบคุมร่วมกนักต่็อเมื่อบุคคลหรือกจิการเหล่าน้ันจะต้องร่วมกนัก ากบัดูแล

กิจกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลตอบแทนที่การงานน้ันจะได้รับ (กล่าวคือ กิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง)  

9 หากได้ก าหนดแล้วว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานร่วมกันควบคุม 

การงานน้ัน การควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเมื่อการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

จะต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้ที่ร่วมกนัควบคุมการงานแล้วเทา่นั้น 

10 ในการร่วมการงานใดๆ จะไม่มีบุคคลหรือกิจการใดที่ควบคุมการร่วมการงานน้ันได้แต่เพียง 

ผู้เดียว ผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานสามารถกดีกนัไม่ให้ผู้เข้าร่วมการงานรายหน่ึงรายใดหรือ

กลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานเข้ามาควบคุมการงานน้ันได้ 

11 การร่วมการงานสามารถมีขึ้นได้ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมร่วมในการงานนั้นไม่ครบ

ทุกคน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีการควบคุมร่วม  

ในการร่วมการงาน (ผูร่้วมด าเนินงานหรือผูร่้วมคา้) กบัผู้เข้าร่วมการงานแต่ไม่มีการควบคุมร่วม 

12 กิจการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงาน 

มีการควบคุมร่วมในการงานน้ันหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อม

ทั้งหมด (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข11) 

13 ในกรณีที่ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมเปล่ียนแปลงไป กิจการต้องประเมินใหม่ว่ากิจการ

ยังคงมีการควบคุมร่วมในการงานน้ันอยู่อกีหรือไม่ 

 

ประเภทของการร่วมการงาน 

 

14 กิจการต้องก าหนดประเภทของการร่วมการงานที่ตนเข้าร่วม  การจัดประเภทการร่วม 

การงานว่าเป็นการด าเนินงานร่วมกนัหรือเป็นการร่วมคา้นั้นข้ึนอยู่กบัสิทธิและภาระผูกพนั

ของผูเ้ขา้ร่วมการงานนั้น 
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15 การด าเนินงานร่วมกนั หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผูที้่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมี

สิทธิในสินทรพัยแ์ละมีภาระผูกพนัในหนี้ สินทีเ่กีย่วขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น โดยเรียกผูที้่มี

การควบคุมร่วมดงักล่าวว่าผูร่้วมด าเนนิงาน 

16 การร่วมค้า หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผูที้่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมีสิทธิใน

สินทรพัยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น โดยเรียกผูที้ม่ีการควบคุมร่วมดงักล่าวว่าผูร่้วมคา้ 

17 กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการร่วมการงานเป็นการด าเนินงานร่วมกันหรือเป็น  

การร่วมค้า กิจการต้องก าหนดประเภทของการร่วมการงานที่ตนเข้าร่วมโดยพิจารณาจากสิทธิ

และภาระผูกพันของตนที่ เกิดจากการร่วมการงานน้ัน กิจการสามารถประเมินสิทธิและ 

ภาระผูกพันของตนได้โดยพิจารณาจากโครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 

ตลอดจนเง่ือนไขที่ ผู้ เข้าร่วมในข้อตกลงตามสัญญาได้ตกลงกัน รวมทั้ งข้อเท็จจริงและ

สถานการณ์แวดล้อมอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข12 ถึง ข33) 

18 ในบางคร้ัง ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันตามข้อตกลงแม่บทซ่ึงก าหนดเง่ือนไขตามสัญญาเป็น  

การทั่วไปเพ่ือร่วมกนัด าเนินกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงหรือหลายๆ กิจกรรม ข้อตกลงแม่บทน้ีอาจ

ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมการงานต้องจัดต้ังการร่วมการงานที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การด าเนินกิจกรรมที่ เฉพาะเจาะจงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงแม่บทดังกล่าว ถึงแม้ว่า 

การร่วมการงานเหล่าน้ันจะเกี่ยวข้องกับข้อตกลงแม่บทเดียวกัน แต่กอ็าจจัดอยู่ในประเภทของ

การร่วมการงานที่แตกต่างกันได้ หากสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานน้ันมีความ

แตกต่างกันเม่ือต้องด าเนินกิจกรรมที่ต่างกันตามข้อตกลงแม่บทน้ัน ดังน้ัน การด าเนินงาน

ร่วมกันและการร่วมค้าจึงสามารถมีอยู่พร้อมกันได้หากผู้เข้าร่วมการงานมีการด าเนินกิจกรรมที่

แตกต่างกนัแม้กจิกรรมน้ันเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงแม่บทเดียวกนั  

19 ในกรณีที่ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมเปล่ียนแปลงไป กจิการต้องประเมินใหม่ว่าประเภท 

ของการร่วมการงานที่ตนเข้าร่วมน้ันได้เปล่ียนแปลงไปด้วยหรือไม่ 

 

งบการเงินของผูเ้ขา้ร่วมการงาน 
 

 การด าเนนิงานร่วมกนั 

 

20 ผูร่้วมด าเนนิงานตอ้งรบัรูร้ายการดงัต่อไปนี้ ตามส่วนไดเ้สียของตนในการด าเนินงานร่วมกนั 

20.1 สินทรพัย ์รวมทั้งส่วนแบ่งในสินทรพัยใ์ดๆ ทีร่่วมกนัถอืครอง 

20.2 หนี้ สิน รวมทั้งส่วนแบ่งในหนี้ สินใดๆ ทีร่่วมกนัก่อข้ึน 

20.3 รายไดจ้ากการขายส่วนแบ่งผลผลิตทีเ่กิดจากการด าเนนิงานร่วมกนั 

20.4 ส่วนแบ่งของรายไดจ้ากการขายผลผลิตโดยการด าเนนิงานร่วมกนั และ 

20.5 ค่าใชจ่้าย รวมทั้งส่วนแบ่งในค่าใชจ่้ายใดๆ ทีร่่วมกนัก่อข้ึน 
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21 ผู้ร่วมด าเนินงานต้องรับรู้สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสียของตน  

ในการด าเนินงานร่วมกนัให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ 

หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายน้ัน 

21ก เม่ือกิจการซ้ือส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกันน้ัน

ประกอบกันขึ้ นเป็นธุรกิจตามนิยามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการต้องน าหลักการบัญชีที่

เกี่ยวกับการรวมธุรกจิทั้งหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ 

มาถือปฏบัิตกิบัส่วนได้เสยีที่มีอยู่ตามย่อหน้าที่ 20 ซ่ึงไม่ขัดแย้งกบัแนวทางของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี และต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เหล่าน้ันส าหรับรายการการรวมธุรกิจของกิจการด้วย ซ่ึงหลักการดังกล่าวให้น ามาถือปฏบัิติกับ

ทั้งการซ้ือส่วนได้เสียเมื่อเร่ิมแรกและส่วนได้เสยีส่วนเพ่ิมในการด าเนินงานร่วมกนัที่กิจกรรมของ

การด าเนินงานร่วมกันน้ันประกอบกันขึ้ นเป็นธุรกิจ การบัญชีส าหรับการซ้ือส่วนได้เสียใน 

การด าเนินงานร่วมกนัน้ีได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข33ก ถึง ข33ง 

22 การบัญชีส าหรับรายการที่เกิดข้ึนระหว่างกิจการและการด าเนินงานร่วมกันซ่ึงกิจการเป็นผู้ร่วม

ด าเนินงาน เช่น การขาย การโอนให้ หรือการซ้ือสนิทรัพย์ ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข37 

23 ผู้ เข้าร่วมในการด าเนินงานร่วมกันแต่ไม่มีการควบคุมร่วมต้องรับ รู้ส่วนได้เสียของตน 

ในการด าเนินงานร่วมกนัน้ันตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 20 ถึง 22 หากตนมีสทิธใินสินทรัพย์และ

มีภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานร่วมกันน้ัน อย่างไรกต็าม หากผู้เข้าร่วมใน

การด าเนินงานร่วมกันแต่ไม่มีการควบคุมร่วมไม่ได้มีสิทธใินสนิทรัพย์และไม่ได้มีภาระผูกพันใน

หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานร่วมกนัน้ัน ผู้น้ันต้องรับรู้ส่วนได้เสยีของตนในการด าเนินงาน

ร่วมกนัให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสยีน้ัน 

 

การร่วมคา้ 

 

24 ผูร่้วมคา้ตอ้งรบัรูส่้วนไดเ้สียของตนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุน และรบัรูเ้งินลงทุนนั้นโดยใช้

วิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมคา้ (เมื่อมีการประกาศใช)้ เวน้แต่กิจการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้ง

ปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สียตามทีร่ะบุในมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

25 ผู้เข้าร่วมในการร่วมค้าแต่ไม่มีการควบคุมร่วมต้องรับรู้ส่วนได้เสียของตนในการร่วมค้าน้ันตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

เว้นแต่ผู้น้ันมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือการร่วมค้าน้ันซ่ึงในกรณีน้ีผู้เข้าร่วมในการร่วมค้า

ดังกล่าวต้องรับรู้ส่วนได้เสียของตนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

26 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูร่้วมด าเนนิงานหรือผูร่้วมคา้ตอ้งรบัรูส่้วนไดเ้สียของตน ดงันี้   

26.1 ส่วนไดเ้สียในการด าเนนิงานร่วมกนั ใหร้บัรูต้ามย่อหนา้ที ่20 ถงึ 22 

26.2 ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ใหร้บัรูต้ามย่อหนา้ที่ 10 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่

27 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

27 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู ้เข้าร่วมการงานแต่ไม่มีการควบคุมร่วมต้องรับรู ้ส่วนได้เสีย 

ของตน ดงันี้  

27.1 ส่วนไดเ้สียในการด าเนนิงานร่วมกนั ใหร้บัรูต้ามย่อหนา้ที ่23 

27.2 ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ให้รบัรูต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ เวน้แต่กิจการมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญเหนือการร่วมค้านั้น ซ่ึงในกรณีนี้ ต ้องปฏิบัติตามย่อหนา้ที่  10 ของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 
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ภาคผนวก ก  
 

ค านยิาม 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

การร่วมการงาน หมายถึง การงานซ่ึงบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองหรือมากกว่าสองราย

มีการควบคุมร่วมกนั 

   

การควบคุมร่วม หมายถึง การร่วมกันควบคุมการงานซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซ่ึง

การควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเมื่อการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็น 

เอกฉันทจ์ากผู้ที่ร่วมกนัควบคุมการงานแล้วเทา่น้ัน 

   

การด าเนินงานร่วมกนั หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผู้ที่ มีการควบคุมร่วมในการงานน้ันมี

สิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับ

การร่วมการงานน้ัน 

   

ผูร่้วมด าเนนิงาน หมายถึง ผู้เข้าร่วมในการด าเนินงานร่วมกนั ซ่ึงมีการควบคุมร่วม 

ในการด าเนินงานร่วมกนันั้น 

   

การร่วมคา้ หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานน้ันมี

สทิธใินสนิทรัพย์สทุธขิองการร่วมการงานน้ัน  

   

ผูร่้วมคา้ หมายถึง ผู้เข้าร่วมในการร่วมคา้ซ่ึงมีการควบคุมร่วมในการร่วมค้า

น้ัน 

   

ผูเ้ขา้ร่วมการงาน หมายถึง กิจการที่เข้าร่วมในการร่วมการงาน ไม่ว่ากิจการน้ันจะมี 

การควบคุมร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่ 
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หน่วยงานแยกต่างหาก หมายถึง หน่วยงานทางการเงินที่สามารถระบุเป็นหน่วยงานที่แยก

ต่างหากได้ ซ่ึงรวมทั้งกจิการที่แยกต่างหากโดยการจัดต้ังข้ึน

ตามกฎหมาย หรือกจิการที่กฎหมายยอมรับว่าเป็นกิจการที่

แยกต่างหาก ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะมีสภาพนิติบุคคลตาม

กฎหมายหรือไม่ 

   

ค านิยามของค าศัพทต่์อไปน้ีได้ก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงิน

เฉพาะกจิการ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) และได้น ามาใช้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีโดยมีความหมายเช่นเดียวกบัที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ัน 

•    การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

•    วิธส่ีวนได้เสยี 

•    อ านาจ 

•    สทิธเิพ่ือการคุ้มครอง 

•    กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

•    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

•    อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ 
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ภาคผนวก ข  
 

แนวทางปฏิบติั 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  ซึง่อธิบายแนวทางปฏิบัติของ 

ย่อหนา้ที ่1 ถึง 27 และมีความเทียบเท่ากบัส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

ข1 ตัวอย่างในภาคผนวกน้ีแสดงให้เห็นสถานการณ์สมมติ ถึงแม้ว่าบางแง่มุมของตัวอย่างน้ีอาจ

น าเสนอในรูปแบบตามความเป็นจริง ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรูปแบบ

ข้อเท็จจริงบางอย่างจะต้องน ามาประเมินเมื่ อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  11 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน มาประยุกต์ใช้ 

 

การร่วมการงาน 
 

ขอ้ตกลงตามสญัญา (ย่อหนา้ที ่5) 

 

ข2 ข้อตกลงตามสัญญาสามารถพบได้ในหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่แล้วข้อตกลงตามสญัญาที่สามารถ

ใช้บังคับได้มักจะเป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงอยู่ในรูปแบบของสัญญาหรือบันทึกการหารือระหว่าง

ผู้เข้าร่วมการงานแต่กอ็าจจะไม่ใช่ในทุกกรณี กลไกทางกฎหมายอาจจะสามารถสร้างข้อตกลงที่

สามารถบังคับใช้ได้ด้วยตัวกลไกดังกล่าวเองหรือร่วมกบัสัญญาที่ท  าระหว่างผู้เข้าร่วมการงาน 

ข3 เมื่อการร่วมการงานได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก (ดูย่อหน้าที่ ข19 ถึง ข33) ข้อตกลง

ตามสัญญาหรือบางส่วนของข้อตกลงตามสัญญาอาจจะระบุรวมอยู่ในข้อบังคับ กฎบัตร หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานแยกต่างหากน้ันกไ็ด้ 

ข4 ข้อตกลงตามสัญญาจะระบุข้อก าหนดให้ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ 

การร่วมการงานน้ันซ่ึงโดยทั่วไปข้อตกลงตามสญัญามักจะประกอบด้วยเร่ืองดังต่อไปนี้  

ข4.1 จุดประสงค์ กจิกรรม และระยะเวลาของการร่วมการงาน 

ข4.2 วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการของการร่วมการงาน หรือคณะผู้บริหารอื่นที่มี

อ านาจเทยีบเทา่กบัคณะกรรมการดังกล่าว 

ข4.3 กระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงประกอบด้วยเร่ืองที่ต้องได้รับการตัดสินใจจากผู้เข้าร่วม 

การงาน สิทธิในการออกเสียงของผู้เข้าร่วมการงาน และระดับของการสนับสนุนที่

ต้องการส าหรับเร่ืองดังกล่าว กระบวนการตัดสินใจตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงตาม

สัญญาน้ีท าให้เกดิการควบคุมร่วมในการร่วมการงานน้ัน (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข11) 

ข4.4 ทุนหรือการจ่ายสมทบอื่นๆ ที่ต้องการจากผู้เข้าร่วมการงาน 

ข4.5 วิธีการแบ่งสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ ค่าใช้จ่าย หรือก าไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับ 

การร่วมการงานให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน 
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การควบคุมร่วม (ย่อหนา้ที ่7 ถงึ 13) 

 

ข5 ในการประเมินว่ากจิการมีการควบคุมร่วมในการงานหรือไม่น้ัน อันดับแรก กิจการต้องประเมิน

ว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมการงานน้ันหรือไม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมี 

การประกาศใช้) ได้ให้นิยามของการควบคุมไว้ และกิจการต้องน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วม 

การงานเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่ 

รวมทั้งสามารถเปล่ียนแปลงผลตอบแทนเหล่าน้ันโดยใช้อ านาจของตนที่มีอยู่ในการงานดังกล่าว

ได้หรือไม่ เมื่อผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานสามารถร่วมกันก ากับดูแล

กิจกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลตอบแทนที่การงานน้ันจะได้รับ (กล่าวคือ 

กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง) ผู้เข้าร่วมการงานดังกล่าวจึงมีการควบคุมการงานน้ันร่วมกนั 

ข6 หลังจากได้ข้อสรุปว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมการงาน

น้ันร่วมกันแล้ว กิจการต้องประเมินว่ากิจการมีการควบคุมร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่  

การควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเมื่อการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับ 

ความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ที่ร่วมกันควบคุมการงานแล้วเท่าน้ัน ทั้งน้ี กิจการต้องใช้

ดุลยพินิจในการประเมินว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานได้ร่วมกัน

ควบคุมการงานน้ัน หรือว่ามีเพียงผู้เข้าร่วมการงานรายเดียวเป็นผู้ควบคุมการงานน้ัน 

ข7 ในบางคร้ัง กระบวนการตัดสินใจที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เข้าร่วมการงานซ่ึงระบุไว้ใน

ข้อตกลงตามสัญญาท าให้เกิดการควบคุมร่วมโดยปริยาย ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากิจการสองแห่ง

ได้จัดตั้งการงานขึ้ น ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 50 และข้อตกลงตามสัญญา

ระหว่างสองกจิการน้ีระบุว่าการตัดสนิใจใดๆ เกี่ยวกับกจิกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเหน็ชอบ

อย่างน้อยร้อยละ 51 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด ดังน้ัน ในกรณีน้ีจึงมีการตกลงร่วมกัน

โดยปริยายว่าทั้งสองฝ่ายมีการควบคุมร่วมในการงานน้ัน เน่ืองจากการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

กจิกรรมที่เกี่ยวข้องไม่สามารถท าได้โดยปราศจากความเหน็ชอบของทั้งสองฝ่าย 

ข8 ในสถานการณ์แวดล้อมอื่นๆ ข้อตกลงตามสัญญาได้ก าหนดสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียง 

ข้ันต ่าที่ต้องใช้ในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเอาไว้ในกรณีที่สามารถจัดกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมการงานที่ตกลงร่วมกันได้มากกว่าหน่ึงกลุ่มเพ่ือให้ได้ตามสัดส่วนของสิทธิในการออก

เสียงขั้นต ่า ที่ต้องการจะท าให้การงานน้ันไม่ถือว่าเป็นการร่วมการงาน ยกเว้นข้อตกลงตามสัญญา

จะระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันต้องได้รับความเหน็ชอบ

อย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้เข้าร่วมการงานรายใดบ้าง (หรือจากผู้เข้าร่วมการงานรายใดรวมกนั)  
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ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ตวัอย่างที ่1 

สมมติว่ากิจการสามแห่งได้จัดตั้งการงานขึ้ น ซ่ึงสิทธิในการออกเสียงในการงานดังกล่าวของ

กิจการ ก เท่ากับร้อยละ 50 กิจการ ข เท่ากับร้อยละ 30 และกิจการ ค เท่ากับร้อยละ 20 

ข้อตกลงตามสัญญาระหว่างกิจการ ก กจิการ ข และกจิการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องของการงานต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของสิทธิใน 

การออกเสยีงทั้งหมด ถึงแม้ว่ากิจการ ก สามารถขัดขวางการตัดสนิใจใดๆ กไ็ด้ แต่กไ็ม่ได้แสดง

ว่ากิจการ ก มีการควบคุมการงานดังกล่าวเน่ืองจากกิจการ  ข ต้องให้ความเห็นชอบกับ 

การตัดสินใจน้ันด้วย กล่าวคือเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาที่ก  าหนดว่าการตัดสินใจใดๆ

เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของสิทธิในการออก

เสียงทั้งหมดได้ให้ความหมายโดยนัยว่ากิจการ ก และกิจการ ข มีการควบคุมร่วมในการงาน

ดังกล่าว เน่ืองจากการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกบักิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันไม่สามารถท าได้

โดยปราศจากความเหน็ชอบของทั้งกจิการ ก และกจิการ ข 

 

ตวัอย่างที ่2 

สมมติว่ากิจการสามแห่งได้จัดตั้งการงานขึ้ นซ่ึงสิทธิในการออกเสียงในการงานดังกล่าวของ

กิจการ ก เท่ากับร้อยละ 50 กิจการ ข เท่ากับร้อยละ 25 และกิจการ ค เท่ากับร้อยละ 25 

ข้อตกลงตามสัญญาระหว่างกิจการ ก กจิการ ข และกจิการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของสิทธิใน

การออกเสยีงทั้งหมด ถึงแม้ว่ากิจการ ก สามารถขัดขวางการตัดสนิใจใดๆ กไ็ด้ แต่กไ็ม่ได้แสดง

ว่ากิจการ ก มีการควบคุมการงานดังกล่าว เน่ืองจากกิจการ ข หรือกิจการ ค ต้องให้ความเหน็ชอบ

กบัการตัดสินใจนั้นด้วย ดังน้ัน กจิการ ก กิจการ ข และกจิการ ค ตามตัวอย่างน้ีจึงมีการควบคุม

การงานน้ีร่วมกัน อย่างไรกต็าม การที่จะได้สิทธิในการออกเสียงถึงร้อยละ 75 น้ันสามารถเกิดจาก

การจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมการงานได้มากกว่าหน่ึงกลุ่ม (กล่าวคือ การรวมกิจการ ก และกิจการ ข หรือ

การรวมกิจการ ก และกิจการ ค) ซ่ึงในสถานการณ์เช่นน้ีการงานดังกล่าวจะจัดเป็นการร่วมการงาน

ได้ ก็ต่อเมื่ อข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมการงานจะต้องระบุว่าการตัดสินใจใดๆ 

เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จาก

ผู้เข้าร่วมการงานรายใดบ้าง 

 

ตวัอย่างที ่3 

สมมติว่ากิจการ ก และกิจการ ข ต่างกม็ีสิทธิในการออกเสียงในการงานเท่ากับร้อยละ 35  

ส่วนอีกร้อยละ 30 ที่เหลืออยู่เป็นสิทธิของผู้อื่นที่กระจายกันไป การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเหน็ชอบจากเสียงส่วนใหญ่ ดังน้ัน กิจการ ก และกิจการ ข  

มีการควบคุมร่วมในการงานเฉพาะในกรณีที่ ข้อตกลงตามสัญญาระบุว่าการตัดสินใจใดๆ

เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันต้องได้รับความเหน็ชอบจากทั้งกจิการ ก และกจิการ ข 
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ข9 การได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการงานรายใดกต็ามที่มี   

การควบคุมร่วมสามารถกีดกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมการงานรายหน่ึงรายใดหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วม 

การงานท าการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว (เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง) โดยปราศจากความ

เห็นชอบของตน ทั้งน้ี หากการได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์น้ันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ให้

สทิธิแก่ผู้เข้าร่วมการงานเพ่ือการคุ้มครองตนเองเท่าน้ัน และไม่ใช่การตัดสนิใจที่เกี่ยวกบักิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องของการงาน ผู้เข้าร่วมการงานรายน้ันจะไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงาน

ดังกล่าว 

ข10 ข้อตกลงตามสัญญาอาจเป็นค าสั่งของกระบวนการระงับข้อพิพาทก็ได้ เช่น ค าตัดสินโดย

อนุญาโตตุลาการซ่ึงค าสั่งดังกล่าวอาจอนุญาตให้มีการตัดสินใจได้โดยปราศจากความเหน็ชอบ

อย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ที่มีการควบคุมร่วมแต่การมีค าสั่งดังกล่าวกไ็ม่ได้มีผลให้การงานน้ันไม่

เกดิการควบคุมร่วมกนั ดังน้ัน จึงไม่มีผลให้การงานน้ันไม่ถือว่าเป็นการร่วมการงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินการควบคุมร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข11 เมื่อการงานไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การร่วมการงาน กิจการต้องรับรู้ส่วนได้เสียของตนในการงานดังกล่าวให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 

การงานดงักล่าวมกีารควบคุมร่วมกนั  

ดงันั้น การงานดงักล่าวเป็นการร่วมการงาน 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ข้อตกลงตามสญัญาก าหนดให้ผู้เข้าร่วม 

การงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงาน

ร่วมกนัควบคุมในการงานนั้นหรอืไม่ 

การตดัสนิใจใดๆ เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องต้อง

ได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้เข้าร่วม

การงานทุกรายหรือจากกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานซึ่ง

ร่วมกนัควบคุมการงานนั้นหรือไม่ 
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ประเภทของการร่วมการงาน (ย่อหนา้ที ่14 ถงึ 19) 
 

ข12 การร่วมการงานจัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย (เช่น เพ่ือแบ่งปันต้นทุนและความเสี่ยง

ระหว่างผู้เข้าร่วมการงาน หรือเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการงานเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือตลาดใหม่ๆ) 

และสามารถจัดต้ังโดยใช้โครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายที่แตกต่างกนัได้ 

ข13 การร่วมการงานบางส่วนไม่ได้ก าหนดให้กิจกรรมของการร่วมการงานน้ันต้องด าเนินการโดยใช้

หน่วยงานแยกต่างหาก อย่างไรกต็าม การร่วมการงานบางส่วนกไ็ด้ก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน 

แยกต่างหากขึ้น 

ข14 การจัดประเภทการร่วมการงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีขึ้ นอยู่กับสิทธิและ

ภาระผูกพันของผู้ เข้าร่วมการงานซ่ึงเกิดจากการร่วมการงานตามปกติธุรกิจ มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีได้แบ่งประเภทของการร่วมการงานออกเป็นการด าเนินงานร่วมกันหรือเป็น

การร่วมค้า ในกรณีที่กิจการมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วม

การงาน การร่วมการงานดังกล่าวจะถือว่าเป็นการด าเนินงานร่วมกนั ส่วนในกรณีที่กิจการมีสิทธิ

ในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงาน การงานดังกล่าวจะถือว่าเป็นการร่วมค้า ย่อหน้าที่ ข16 

ถึง ข33 ระบุถึงวิธีการประเมินที่กิจการต้องใช้ในการก าหนดว่ากิจการมีส่วนได้เสียในการด าเนินงาน 

ร่วมกนัหรือมีส่วนได้เสยีในการร่วมค้า 

 

การจดัประเภทการร่วมการงาน 

 

ข15 ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข14 ผู้เข้าร่วมการงานต้องประเมินสิทธิและภาระผูกพันของตนที่

เกิดขึ้ นจากการร่วมการงาน เพ่ือใช้ในการจัดประเภทการร่วมการงาน ซ่ึงกิจการต้องพิจารณา

เร่ืองดังต่อไปนี้ ในการประเมินดังกล่าว 

ข15.1 โครงสร้างของการร่วมการงาน (ดูย่อหน้าที่ ข16 ถึง ข21) 

ข15.2 ในกรณีที่การร่วมการงานได้จัดต้ังข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก ให้พิจารณาเร่ือง

ดังต่อไปนี้  

ข15.2.1 รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก (ดูย่อหน้าที่ ข22 ถึง ข24) 

ข15.2.2 เง่ือนไขของข้อตกลงตามสญัญา (ดูย่อหน้าที่ ข25 ถึง ข28) และ 

ข15.2.3 ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง (ดูย่อหน้าที่ ข29 ถึง  

ข33) 

 

โครงสรา้งของการร่วมการงาน 

 

การร่วมการงานทีไ่ม่ไดจ้ดัตัง้ขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

 

ข16 การร่วมการงานที่ไม่ได้จัดต้ังข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหากถือว่าเป็นการด าเนินงานร่วมกัน  

ในกรณีดังกล่าว ข้อตกลงตามสัญญาจะก าหนดสิทธิของผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์และ 
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ภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานน้ัน รวมทั้งสิทธิของ

ผู้เข้าร่วมการงานในรายได้และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับ 

การร่วมการงานน้ัน 

ข17 ข้อตกลงตามสัญญามักจะอธิบายถึงลักษณะกิจกรรมของการร่วมการงาน และวิธีการที่ ผู้เข้าร่วม 

การงานใช้ในการด าเนินกจิกรรมเหล่านั้นร่วมกนั ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมการงานตกลงที่จะร่วมกัน

ผลิตสินค้า โดยมีการก าหนดงานที่แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบเอาไว้ ซ่ึงแต่ละฝ่ายต้องใช้สินทรัพย์

ของตนและรับผิดชอบหน้ีสินที่ตนได้ก่อข้ึน นอกจากน้ี ข้อตกลงตามสัญญายังได้ระบุถึงวิธีการ 

ในการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายที่ เกิดข้ึนร่วมกันให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน ในกรณีดังกล่าว  

งบการเงินของผู้ร่วมด าเนินงานแต่ละรายต้องรับรู้สินทรัพย์ที่น ามาใช้และหน้ีสินที่ได้ก่อข้ึนใน

งานที่ตนรับผิดชอบและรับรู้ส่วนแบ่งของตนในรายได้และค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงตามสญัญาน้ัน 

ข18 ในกรณีอื่นๆ เช่น ผู้เข้าร่วมการงานอาจตกลงที่จะแบ่งปันและร่วมกันใช้สินทรัพย์ ซ่ึงในกรณี

ดังกล่าว ข้อตกลงตามสัญญาได้ก าหนดสิทธิของผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์ที่ใช้งานร่วมกัน 

และก าหนดวิธีการในการแบ่งผลผลิตหรือรายได้ที่ ได้ รับจากสินทรัพย์น้ันและต้นทุน 

ในการด าเนินงานให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน ผู้ร่วมด าเนินงานแต่ละรายต้องรับรู้ส่วนแบ่งของตน 

ในสินทรัพย์ที่ใช้งานร่วมกันและส่วนแบ่งของตนในหน้ีสินใดๆ ตามที่ได้ตกลงกัน และรับรู้ 

ส่วนแบ่งของตนในผลผลิต รายได้ และค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงตามสญัญาน้ัน 

 

 การร่วมการงานทีจ่ดัตัง้ขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

 

ข19 การร่วมการงานซ่ึงสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานน้ันดูแลโดยหน่วยงานแยก

ต่างหากสามารถเป็นได้ทั้งการร่วมค้าหรือการด าเนินงานร่วมกนั 

ข20 การก าหนดว่าผู้เข้าร่วมการงานเป็นผู้ร่วมด าเนินงานหรือเป็นผู้ร่วมค้าน้ันขึ้ นอยู่กับสิทธิของ 

ผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับ

การร่วมการงานน้ันซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก 

ข21 ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข15 เมื่อผู้เข้าร่วมการงานได้จัดตั้งการร่วมการงานขึ้ นเป็นหน่วยงาน   

แยกต่างหาก ผู้เข้าร่วมการงานต้องประเมินว่ารูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก 

ตลอดจนเง่ือนไขของข้อตกลงตามสญัญา รวมทั้งข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นได้ท าให้

ผู้เข้าร่วมการงานมีลักษณะใดดังต่อไปนี้หรือไม่ 

ข21.1 มีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่ เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานน้ัน  

(กล่าวคือ การร่วมการงานดังกล่าวจัดประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนั) หรือ 

ข21.2 มีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานน้ัน (กล่าวคือ การร่วมการงานดังกล่าว 

จัดประเภทเป็นการร่วมค้า) 
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การจดัประเภทการร่วมการงาน : การประเมินสิทธิและภาระผูกพนัของผูเ้ขา้ร่วมการงาน 

ทีเ่กิดจากการร่วมการงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก 

 

ข22 รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินประเภทของ 

การร่วมการงาน โดยรูปแบบทางกฎหมายน้ีช่วยในการประเมินเบ้ืองต้นเกี่ยวกับสิทธิของ

ผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสินซ่ึงดูแลโดยหน่วยงาน

แยกต่างหาก เช่น ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนได้เสียในสินทรัพย์ซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก

หรือไม่ และผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหน้ีสนิซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหากหรือไม่ 

ข23 ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมการงานอาจจัดการการร่วมการงานโดยใช้หน่วยงานแยกต่างหาก ซ่ึงมี

รูปแบบทางกฎหมายที่ท  าให้ต้องพิจารณาหน่วยงานแยกต่างหากเป็นเอกเทศ (กล่าวคือ 

สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหากถือว่าเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของ

หน่วยงานแยกต่างหาก ไม่ใช่สินทรัพย์และหน้ีสินของผู้เข้าร่วมการงาน) ในกรณีดังกล่าว  

การประเมินสทิธแิละภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานโดยพิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของ

หน่วยงานแยกต่างหากแสดงให้เห็นว่าการร่วมการงานน้ันจัดเป็นการร่วมค้า  อย่างไรกต็าม 

เง่ือนไขที่ ผู้เข้าร่วมการงานได้ตกลงกันไว้ในข้อตกลงตามสัญญา (ดูย่อหน้าที่ ข25 ถึง ข28) 

รวมทั้งข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่น (ดูย่อหน้าที่  ข29 ถึง ข33) สามารถลบล้าง 

การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมาย 

ของหน่วยงานแยกต่างหากได้ 

โครงสร้างของการร่วมการงาน 

ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

การด าเนนิงานร่วมกนั การร่วมค้า 

กจิการต้องพิจารณาเรื่องดงัต่อไปนี้  

1) รปูแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก 

2) เงื่อนไขของข้อตกลงตามสญัญา และ 

3) ข้อเทจ็จริงและสถานการณแ์วดล้อมอื่น 
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ข24 การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของ

หน่วยงานแยกต่างหากน้ันมีความเพียงพอที่ จะสรุปว่าการร่วมการงานดังกล่าวจัดเป็น 

การด าเนินงานร่วมกัน กต่็อเมื่อผู้เข้าร่วมการงานต้องจัดการการร่วมการงานโดยใช้หน่วยงานแยก

ต่างหาก ซ่ึงรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากไม่ได้ท าให้มีการแบ่งแยกกันระหว่าง

ผู้เข้าร่วมการงานและหน่วยงานแยกต่างหาก (กล่าวคือ สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงดูแลโดย

หน่วยงานแยกต่างหากถือว่าเป็นสนิทรัพย์และหน้ีสนิของผู้เข้าร่วมการงาน) 

 

 การประเมินเงือ่นไขของขอ้ตกลงตามสญัญา 

 

ข25 ในหลายกรณี สิทธิและภาระผูกพันที่ผู้เข้าร่วมการงานได้ตกลงกันไว้ในข้อตกลงตามสัญญามี 

ความสอดคล้องหรือไม่มีความขัดแย้งกับสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่พิจารณา

จากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซ่ึงการร่วมการงานน้ันได้จัดตั้งขึ้น 

ข26 ในกรณีอื่น ผู้เข้าร่วมการงานใช้ข้อตกลงตามสญัญาเพ่ือยกเลิกหรือปรับปรุงสิทธแิละภาระผูกพัน

ที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซ่ึงการร่วมการงานน้ันได้จัดต้ังข้ึน 

 

ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ตวัอย่างที ่4 

สมมติว่ากิจการสองแห่งจัดตั้งการร่วมการงานขึ้ นในรูปแบบของบริษัท ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีส่วน 

ได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทน้ันจ านวนร้อยละ 50 การจัดตั้ งขึ้ นเป็นบริษัทท าให้

สามารถแยกกิจการจากผู้เป็นเจ้าของได้ จึงท าให้สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงดูแลโดยกิจการถือว่า

เป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทน้ัน ในกรณีดังกล่าว การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของ

ผู้เข้าร่วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากแสดงให้เหน็

ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสทิธใินสนิทรัพย์สทุธขิองการร่วมการงานน้ัน 

อย่างไรกต็าม ผู้เข้าร่วมการงานใช้ข้อตกลงตามสัญญาในการปรับปรุงรูปแบบของบริษัทเพ่ือ 

ท าให้ผู้เข้าร่วมการงานแต่ละรายมีส่วนได้เสียในสินทรัพย์ของบริษัทและรับผิดชอบหน้ีสินของ

บริษัทน้ันตามสัดส่วนที่ก  าหนดไว้ การปรับปรุงตามสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับรูปแบบของบริษัท

สามารถท าให้จัดประเภทการงานเป็นการด าเนินงานร่วมกนัได้ 

 

ข27 ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปรียบเทยีบเง่ือนไขโดยทั่วไปที่มีอยู่ในข้อตกลงตามสญัญาของผู้เข้าร่วม

ในการด าเนินงานร่วมกัน และเง่ือนไขโดยทั่วไปที่มีอยู่ในข้อตกลงตามสัญญาของผู้เข้าร่วมใน 

การร่วมค้า ทั้งน้ี ตัวอย่างเกี่ยวกับเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาที่แสดงในตารางน้ีไม่ได้แสดง

ไว้อย่างครบถ้วนส าหรับทุกกรณี 
  



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

 

18 

การประเมินเงือ่นไขของขอ้ตกลงตามสญัญา 

 การด าเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ 

เงือ่นไขของขอ้ตกลง

ตามสญัญา 

 

 

 

 

 

ข้อตกลงตามสัญญาได้ให้สิทธิ 

แก่ผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์

และท าให้ ผู้ เข้าร่วมการงานมี

ภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง

กบัการร่วมการงานน้ัน 

ข้อตกลงตามสัญญาได้ให้สิทธิแก่

ผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์สุทธิ

ของการร่วมการงานน้ัน (กล่าวคือ 

หน่วยงานแยกต่างหาก (แต่ไม่ใช่

ผู้เข้าร่วมการงาน) เป็นผู้มีสิทธิใน

สินทรัพย์และมีภาระผูกพันใน

ห น้ีสินที่ เกี่ ยวข้องกับการ ร่วม 

การงานน้ัน) 

สิทธิในสินทรพัย ์

 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้

ผู้ เข้าร่วมการงานมี ส่วนแบ่งใน 

ส่วนได้ เสียทั้ งหมด (เช่น สิทธ ิ

กรรมสิทธิ์ หรือความเป็นเจ้าของ) 

ในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการร่วม

การงานน้ันตามสัดส่วนที่ก  าหนดไว้ 

(เช่น ตามสัดส่วนของส่วนได้เสีย

ในความเป็นเจ้าของของผู้เข้าร่วม

การงานน้ัน หรือตามสัดส่วนของ

กิจกรรมที่ด าเนินการโดยการร่วม

การงานซ่ึงเป็นส่วนของผู้เข้าร่วม

การงานโดยตรง) 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้

สินทรัพย์ที่ น ามาใช้ในการร่วม 

การงานหรือสินทรัพย์ที่ การร่วม 

การงานได้มาในภายหลังถือว่าเป็น

สินทรัพย์ของการร่วมการงานน้ัน 

โดยผู้เข้าร่วมการงานไม่มีส่วนได้

เสี ยใดๆ  (กล่ าวคื อ  ไม่ มี สิ ทธิ 

กรรมสิทธิ์ หรือความเป็นเจ้าของ)

ในสนิทรัพย์ของการร่วมการงานน้ัน 

ภาระผูกพนัในหนี้ สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้

ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนแบ่งใน

หน้ีสิน ภาระผูกพัน ต้นทุน และ

ค่าใช้จ่ายที่ เกิดข้ึนทั้ งหมดตาม

สัดส่วนที่ก  าหนดไว้ (เช่น ตาม

สัดส่วนของส่วนได้เสียในความ

เป็นเจ้าของของผู้เข้าร่วมการงาน 

หรือตามสัดส่วนของกิจกรรมที่

ด าเนินการโดยการร่วมการงานซ่ึง

เป็นส่วนของผู้เข้าร่วมการงาน

โดยตรง) 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้ 

การร่วมการงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

หน้ีสินและภาระผูกพันของการร่วม

การงาน 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้

ผู้เข้าร่วมการงานต้องรับผิดชอบต่อ

การร่วมการงานเพียงแค่เงินลงทุน

ของตนในการร่วมการงานดังกล่าว 

หรือภาระผูกพันของตนเกี่ยวกบัทุน

ที่ค้างช าระหรือทุนที่เพ่ิมในการร่วม

การงาน หรือทั้งสองกรณี 
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การประเมินเงือ่นไขของขอ้ตกลงตามสญัญา 

 การด าเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ 

ภาระผูกพนัในหนี้ สิน 

(ต่อ) 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้

ผู้เข้าร่วมการงานต้องรับผิดชอบ

เกี่ ยวกับการเรียกร้องจากบุคคล 

ภายนอก 

 

ข้อตกลงตามสัญญาระบุว่าเจ้าหน้ี

ของการร่วมการงานไม่มีสิทธิ 

ไล่เบ้ียผู้เข้าร่วมการงานให้ช าระ

ห น้ี สิ น ห รือภ าระ ผู ก พั น ขอ ง 

การร่วมการงาน 

รายได ้ค่าใชจ่้าย ก าไร

หรือขาดทุน 

 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้มี

การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่าย

ตามเกณฑ์ของผลการด าเนินงาน

ของผู้เข้าร่วมการงานแต่ละราย 

ตัวอย่าง เช่น ข้อตกลงตามสัญญา

อาจก าหนดให้มีการปันส่วนรายได้

และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ของก าลัง

การผลิตที่ผู้เข้าร่วมการงานแต่ละ

รายใช้ในโรงงานที่ใช้งานร่วมกัน

ซ่ึงสามารถแตกต่างจากส่วนได้เสีย

ในความเป็นเจ้าของของตนใน 

การร่วมการงานได้ ตัวอย่างอื่ น 

เช่น ผู้เข้าร่วมการงานอาจตกลงกัน

ที่ จ ะแ บ่ งก าไรห รื อขาด ทุ นที่

เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานน้ัน

ตามเกณฑ์การปันส่วนที่ก  าหนดไว้ 

เช่น ตามส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของของผู้เข้าร่วมการงาน ทั้งน้ี 

ข้อก าหนดดั งกล่าวไม่ได้ท าให้ 

การร่วมการงานน้ันไม่ถือว่าเป็น

การด าเนิ น งาน ร่ วมกั น  ห าก

ผู้ เข้ า ร่ วม ก าร งาน มี สิ ท ธิ ใ น

สินทรัพย์และมีภาระผูกพันใน

หน้ี สินที่ เกี่ ยวข้องกับการร่วม 

การงานน้ัน 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้

ผู้ เข้ า ร่วมการงานแ ต่ละรายมี 

ส่วนแบ่งในก าไรหรือขาดทุนที่

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของการร่วม

การงานน้ัน 
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การประเมินเงือ่นไขของขอ้ตกลงตามสญัญา 

 การด าเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ 

การค ้ าประกนั 

 

ผู้เข้าร่วมการงานมักจะต้องให้การค า้ประกันแก่บุคคลภายนอก เช่น 

ผู้ที่ได้รับบริการจากการร่วมการงาน หรือผู้ที่ให้เงินทุนแก่การร่วมการงาน 

การให้การค า้ประกันดังกล่าวหรือการที่ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพัน

ที่จะต้องให้การค า้ประกันน้ันไม่ได้เป็นตัวก าหนดว่าต้องจัดประเภท

ของการร่วมการงานน้ันเป็นการด าเนินงานร่วมกัน ทั้งน้ี ลักษณะที่

ก าหนดว่าการร่วมการงานดังกล่าวเป็นการด าเนินงานร่วมกันหรือเป็น

การร่วมค้า คือ ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกับ

การร่วมการงานน้ันหรือไม่ (ซ่ึงผู้เข้าร่วมการงานอาจจะให้หรืออาจจะ

ไม่ให้การค า้ประกนัส าหรับภาระผูกพันในหน้ีสนิบางอย่างกไ็ด้) 

 

ข28 เมื่อข้อตกลงตามสัญญาระบุว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสิน 

ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงาน ผู้เข้าร่วมการงานจึงถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมในการด าเนินงานร่วมกัน 

โดยไม่จ าเป็นต้องพิจารณาถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่น (ย่อหน้าที่ ข29 ถึง ข33)    

ในการจัดประเภทการร่วมการงานน้ัน 

 

ประเมินขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มอื่น 

 

ข29 เมื่อเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาไม่ได้ระบุว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระ

ผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงาน ผู้เข้าร่วมการงานต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์แวดล้อมอื่นเพ่ือประเมินว่าการร่วมการงานดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นการด าเนินงาน

ร่วมกนัหรือเป็นการร่วมค้า 

ข30 การร่วมการงานอาจจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก ซ่ึงรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงาน   

แยกต่างหากท าให้มีการแบ่งแยกกันระหว่างผู้เข้าร่วมการงานและหน่วยงานแยกต่างหาก ทั้งน้ี

เง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาที่ผู้เข้าร่วมการงานตกลงกันอาจไม่ระบุถึงสิทธิของผู้เข้าร่วม

การงานในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสิน แต่การพิจารณาข้อเทจ็จริง

และสถานการณ์แวดล้อมอื่ นสามารถท าให้จัดประเภทการร่วมการงานดังกล่าวเป็นการด าเนินงาน 

ร่วมกันได้ก็ต่อเมื่ อข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นให้สิทธิแก่ผู้เข้าร่วมการงานใน

สนิทรัพย์และท าให้ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานน้ัน 

ข31 เมื่อกิจกรรมของการงานได้ถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือการจัดหาผลผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมการงานเป็นหลัก 

แสดงให้เหน็ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์

ของการงานน้ัน ผู้เข้าร่วมการงานมักจะสร้างความม่ันใจเกี่ยวกับการเข้าถึงผลผลิตที่การงานน้ัน

จัดหาให้โดยการกดีกนัไม่ให้การงานดังกล่าวขายผลผลิตไปให้แก่บุคคลภายนอก 
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ข32 ผลกระทบของการงานที่มีโครงสร้างและวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ การงานต้องใช้กระแสเงินสดรับ

จากผู้เข้าร่วมการงานที่ซ้ือผลผลิตจากการงานน้ันเพ่ือช าระหน้ีสินที่การงานน้ันได้ก่อขึ้ น ดังน้ัน  

ในกรณีที่การงานต้องพ่ึงพิงกระแสเงินสดของผู้เข้าร่วมการงานแต่เพียงอย่างเดียวเพ่ือให้การงาน

น้ันสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง จึงแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันใน

หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการงานน้ัน 

 

ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ตวัอย่างที ่5 

สมมติว่ากิจการสองแห่งจัดตั้งการร่วมการงานขึ้ นในรูปแบบของบริษัท (กิจการ ค) ซ่ึงแต่ละ

ฝ่ายมีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของเท่ากับร้อยละ 50 วัตถุประสงค์ของการร่วมการงานน้ี คือ 

การผลิต วัตถุ ดิ บที่ ต้ องน ามาใช้ ในกระบวนการผลิตของผู้ เข้ าร่ วมการงานแต่ ละราย 

การร่วมการงานน้ีช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้าร่วมการงานได้น าสินทรัพย์มาใช้ในการผลิตวัตถุดิบตาม

ข้อก าหนดของผู้เข้าร่วมการงานเกี่ยวกบัปริมาณและคุณภาพแล้ว 

รูปแบบทางกฎหมายของกิจการ ค (กิจการที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัท) ซ่ึงกิจการ ค เป็น

ผู้จัดการกิจกรรมต่างๆ ในเบ้ืองต้น แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงดูแลโดยกิจการ ค 

เป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการ ค นอกจากน้ี ข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมการงาน

ไม่ได้ระบุว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์หรือมีภาระผูกพันในหน้ีสินของกิจการ ค ดังน้ัน 

รูปแบบทางกฎหมายของกิจการ ค และเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาจึงแสดงให้เห็นว่า 

การร่วมการงานน้ีเป็นการร่วมค้า 

อย่างไรกต็าม ผู้เข้าร่วมการงานยังคงต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปน้ีที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานน้ัน 

• ผู้เข้าร่วมการงานได้ตกลงกันที่จะซ้ือผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกจิการ ค ในสดัส่วน 50:50 

โดยกิจการ ค ไม่สามารถขายผลผลิตใดๆ ไปให้แก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่ได้รับ 

ความเหน็ชอบจากผู้เข้าร่วมการงานทั้งสองฝ่าย แต่เน่ืองจากการร่วมการงานน้ีมีวัตถุประสงค์

เพ่ือจัดหาผลผลิตตามที่ผู้เข้าร่วมการงานต้องการ ดังน้ันจึงคาดว่าการขายผลผลิตให้แก่

บุคคลภายนอกน้ีจะเป็นรายการที่ไม่ปกติและไม่มีสาระส าคัญ  

•    ผู้เข้าร่วมการงานทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันก าหนดราคาของผลผลิตที่ขายให้แก่ผู้เข้าร่วม 

การงาน ณ ระดับราคาที่ครอบคลุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกดิข้ึนของ

กิจการ ค ซ่ึงตามเกณฑ์การด าเนินงานน้ี การร่วมการงานดังกล่าวต้ังใจที่จะด าเนินงาน  

ณ ระดับจุดคุ้มทุน 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เหน็ถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมดังต่อไปนี้  

• ภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่จะต้องซ้ือผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกิจการ ค แสดงให้

เหน็ว่ากิจการ ค ต้องพ่ึงพิงผู้เข้าร่วมการงานแต่เพียงอย่างเดียวในการสร้างกระแสเงินสด 

ดังน้ัน ผู้เข้าร่วมการงานจึงมีภาระผูกพันที่จะต้องจัดหาเงินเพ่ือช าระหน้ีสนิของกจิการ ค 

• ข้อเท็จจริงที่ ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในผลผลิตทั้ งหมดที่ผลิตโดยกิจการ ค หมายความว่า 

ผู้เข้าร่วมงานก าลังใช้และมีสทิธใินผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิทั้งหมดของสนิทรัพย์ของกจิการ ค 
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ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมเหล่านี้แสดงให้เหน็ว่าต้องจัดประเภทการร่วมการงานน้ีเป็น 

การด าเนินงานร่วมกัน โดยข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดประเภทการร่วมการงานในสถานการณ์

แวดล้อมเหล่าน้ีจะไม่เปล่ียนแปลงถ้าผู้เข้าร่วมการงานได้ขายส่วนแบ่งผลผลิตของตนให้แก่

บุคคลภายนอกแทนที่จะใช้ส่วนแบ่งผลผลิตดังกล่าวในกระบวนการผลิตคร้ังต่อไปของตน 

หากผู้เข้าร่วมการงานเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาเพ่ือท าให้การร่วมการงานน้ัน

สามารถขายผลผลิตไปให้แก่บุคคลภายนอกได้ จะท าให้กิจการ ค ต้องรับเอาความเสี่ยงเกี่ยวกับ

อุปสงค์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ และความเสี่ยงด้านเครดิตเอาไว้ ดังน้ัน ในกรณีที่มี

การเปล่ียนแปลงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมดังกล่าว จะต้องประเมินเพ่ือจัดประเภท

การร่วมการงานใหม่ ซ่ึงจากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่าจะต้อง

จัดประเภทการร่วมการงานน้ีเป็นการร่วมค้า 

 

ข33 แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงการประเมินที่กิจการต้องปฏิบัติตามในการจัดประเภทการงาน เมื่ อ 

การร่วมการงานได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 
 

การจดัประเภทการร่วมการงานที่จดัตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมการงานได้จัดต้ังการร่วมการงานขึ้นเพ่ือให้

เป็นไปตามกรณีดังต่อไปน้ีหรือไม่ 

ก) กจิกรรมของการร่วมการงานมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ

จัดหาผลผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน (กล่าวคือ 

ผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธใินผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ

เกอืบทั้งหมดของสินทรัพย์ที่ดูแลโดยหน่วยงานแยก

ต่างหาก) และ 

ข) การร่วมการงานต้องพ่ึงพิงผู้เข้าร่วมการงานอย่าง

ต่อเน่ืองในการช าระหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมที่

จัดการโดยการร่วมการงานน้ัน 

ข้อเทจ็จริงและ 

สถานการณ์แวดล้อมอื่น 

เง่ือนไขของข้อตกลงตาม

สัญญา 

รูปแบบทางกฎหมายของ

หน่วยงานแยกต่างหาก 

เง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาได้ระบุว่าผู้เข้าร่วม  

การงานมีสิทธใินสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินซ่ึง

เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานหรือไม่ 

รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากได้ให้สิทธิ

แก่ผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์และท าให้ผู้เข้าร่วมการ

งานมีภาระผูกพันในหน้ีสินซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการร่วมการงาน

น้ันหรือไม่ 

การ

ด าเนินงาน

ร่วมกนั 

การร่วมค้า 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

 

23 

งบการเงินของผูเ้ขา้ร่วมการงาน (ย่อหนา้ที ่21ก ถงึ 22) 
 

การบญัชีส าหรบัการซ้ือส่วนไดเ้สียในการด าเนนิงานร่วมกนั  

 

ข33ก เม่ือกิจการเข้าซ้ือส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกันน้ัน

ประกอบกันขึ้ นเป็นธุรกิจตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการต้องน าหลักการบัญชีที่เกี่ยวกับ 

การรวมธุรกิจทั้งหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ มาถือ

ปฏบัิติตามส่วนได้เสยีที่มีอยู่ตามย่อหน้าที่ 20 ซ่ึงไม่ขัดแย้งกบัแนวทางของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี และต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินเหล่าน้ันส าหรับรายการการรวมธุรกิจของกิจการด้วย  หลักการบัญชีเกี่ยวกับ 

การรวมธุรกิจที่ไม่ขัดแย้งกับแนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีรวมถึง แต่ไม่

จ ากดัเพียงเร่ืองดังต่อไปนี้   

ข33ก.1 วัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ด้วยมูลค่ายุติธรรมส าหรับรายการที่ไม่ได้รับ 

การยกเว้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

การรวมธุรกจิ (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ  

ข33ก.2 รับรู้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดข้ึนและได้รับ

บริการ ยกเว้นต้นทุนในการออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนซ่ึงต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)1 

 ข33ก.3 รับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดขึ้ นจากการรับรู้รายการเมื่อ

เร่ิมแรกของสินทรัพย์หรือหน้ีสินจากการรวมธุรกิจตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

ยกเว้นหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกดิจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของค่าความนิยม  

ข33ก.4 รับรู้ส่วนเกินของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่มากกว่าจ านวนสุทธิ ณ วันซ้ือของสินทรัพย์ที่

ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสนิที่รับมา (หากมี) เป็นค่าความนิยม และ 

ข33ก.5  ทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วน 

อย่างน้อยปีละคร้ังและเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าหน่วยสินทรัพย์น้ันๆ อาจจะด้อยค่า ตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมื่อมีการประกาศใช้) ในส่วนที่เกี่ยวกบัค่าความนิยมที่เกดิจากการรวมธุรกจิ  

                                                           
1
  ถ้ากิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติ แต่ยังไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น 

ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาปฏิบัติใช้ การอ้างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เรื่อง การรบัรูแ้ละการวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมกีารประกาศใช้) 
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ข33ข ย่อหน้าที่ 21ก และ ข33ก น้ันให้น ามาปฏบัิติกับการจัดตั้งการด าเนินงานร่วมกันเฉพาะในกรณี

ที่ธุรกิจที่มีอยู่เดิมตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ถูกน ามาให้แก่การด าเนินงานร่วมกันในตอนจัดตั้ง

การด าเนินงานร่วมกันโดยผู้ร่วมด าเนินงานรายใดรายหน่ึง อย่างไรกต็าม สองย่อหน้าน้ีจะไม่ถูก

น ามาปฏิบัติส าหรับกรณีการจัดตั้งการด าเนินงานร่วมกันที่ผู้ร่วมด าเนินงานทุกรายที่ร่วมอยู่ใน

การด าเนินงานร่วมกันน้ีน าสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ประกอบกันขึ้ นเป็นธุรกิจมา

ให้แก่การด าเนินงานร่วมกนัในตอนจัดตั้ง 

ข33ค ผู้ร่วมด าเนินงานรายหน่ึงอาจจะเพ่ิมส่วนได้เสียของตนในการด าเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของ

การด าเนินงานร่วมกันน้ันประกอบกันขึ้ นเป็นธุรกิจตามนิยามของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) โดยผู้ร่วม

ด าเนินงานอาจซ้ือส่วนได้เสียเพ่ิมเติมในการด าเนินงานร่วมกนั ในกรณีดังกล่าว ส่วนได้เสียเดิมที่

มีอยู่ในการด าเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่หากผู้ร่วมด าเนินงานยังคงมีการควบคุมร่วมอยู่  

ข33ง ย่อหน้าที่ 21ก และ ข33ก ถึง ข33ค ไม่น ามาปฏบัิติส าหรับกรณีการซ้ือส่วนได้เสยีในการด าเนินงาน

ร่วมกนัที่ผู้เข้าร่วมน้ันมีส่วนในการควบคุมร่วม ซ่ึงรวมถึงกิจการที่เข้าซ้ือส่วนได้เสยีในการด าเนินงาน

ร่วมกันน้ันอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยบุคคล กิจการ กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มกิจการเดียวกัน

ที่มีการควบคุมสงูสดุทั้งก่อนและหลังการซ้ือ และการควบคุมน้ันไม่เป็นการช่ัวคราว  

 

การบญัชีส าหรบัการขายหรือการโอนสินทรพัยใ์หแ้ก่การด าเนินงานร่วมกนั 

 

ข34 เมื่อกิจการเข้าท ารายการกับการด าเนินงานร่วมกันซ่ึงกิจการเป็นผู้ร่วมด าเนินงาน เช่น การขาย 

หรือการโอนสินทรัพย์ให้ แสดงว่ากิจการมีรายการกับผู้เข้าร่วมในการด าเนินงานร่วมกันรายอื่น 

ดังน้ัน ผู้ร่วมด าเนินงานดังกล่าวต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากรายการน้ันเฉพาะส่วนได้เสีย

ของผู้เข้าร่วมในการด าเนินงานร่วมกนัรายอื่นเทา่นั้น 

ข35 เม่ือรายการดังกล่าวแสดงหลักฐานว่าเกิดการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ที่ขาย

หรือโอนให้แก่การด าเนินงานร่วมกัน หรือแสดงหลักฐานว่าเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์เหล่านั้น ผู้ร่วมด าเนินงานดังกล่าวต้องรับรู้ผลขาดทุนเหล่านั้นเตม็จ านวน 

 

การบญัชีส าหรบัการซ้ือสินทรพัยจ์ากการด าเนนิงานร่วมกนั 

 

ข36 เมื่อกิจการเข้าท ารายการกับการด าเนินงานร่วมกันซ่ึงกิจการเป็นผู้ร่วมด าเนินงาน เช่น การซ้ือ

สินทรัพย์ กิจการต้องไม่รับรู้ส่วนแบ่งของตนในผลก าไรหรือขาดทุนดังกล่าวจนกว่าจะขาย

สนิทรัพย์น้ันออกไปให้แก่บุคคลภายนอก 

ข37 เม่ือรายการดังกล่าวแสดงหลักฐานว่าเกิดการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ที่ซ้ือ

โดยผู้เข้าร่วมการงาน หรือแสดงหลักฐานว่าเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์เหล่าน้ัน 

ผู้ร่วมด าเนินงานแต่ละรายต้องรับรู้ส่วนแบ่งของตนในผลขาดทุนดังกล่าว 
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ภาคผนวก ค  
 

วนัถือปฏิบติั การปฏิบติัในช่วงการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัอื่น 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซึง่มีความเทียบเท่ากบัส่วนอื่น

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

ค1 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วม

การงาน น้ีเป็นคร้ังแรกกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 

มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกจิการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น 

(เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงิน

เฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) พร้อมกนั 

ค1ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค1กก การบญัชีส าหรบัการซ้ือส่วนไดเ้สียในการด าเนินงานร่วมกนั ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน น้ี มีการเพ่ิมหัวข้อหลังจาก 

ย่อหน้าที่  ข33 และเพ่ิมย่อหน้าที่  21ก ข33ก ถึง ข33ง และ ค14ก และหัวข้อที่ เกี่ยวข้อง 

กจิการต้องปฏบัิติตามการปรับปรุงน้ีโดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้  

หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผล

บังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 
 

การปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง 

 

ค1ข โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อม ี    

การประกาศใช้) เมื่อกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก

ให้กิจการน าเสนอเพียงข้อมูลเชิงปริมาณที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับงวดปีล่าสุดก่อนงวดปีแรกที่มีการปฏบัิติตามมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน (“งวดก่อนหน้า

งวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรก”) ทั้งน้ีกิจการอาจเลือกน าเสนอข้อมูลน้ีส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน

หรืองวดเปรียบเทยีบก่อนหน้าถ้ามีการแสดงเปรียบเทยีบกไ็ด้แต่ไม่ได้เป็นการบังคับ 

 

การร่วมคา้ – การเปลีย่นแปลงจากวิธีรวมตามสดัส่วนเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

ค2 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจากวิธรีวมตามสดัส่วนเป็นวิธส่ีวนได้เสยี กจิการต้องรับรู้เงินลงทุนของตน

ในการร่วมค้า ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรกโดยต้องวัดมูลค่า 

เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกน้ีด้วยจ านวนรวมของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่กจิการเคย

น ามาจัดท างบการเงินรวมด้วยวิธีรวมตามสัดส่วน รวมทั้งค่าความนิยมที่เกิดขึ้ นจากการซ้ือ

กิจการ ทั้งน้ี หากค่าความนิยมน้ันเคยอยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีขนาด

ใหญ่กว่าหรือเคยอยู่ภายใต้กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องปันส่วน

ค่าความนิยมดังกล่าวให้แก่การร่วมค้าตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของการร่วมค้าและมูลค่า

ตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มี

ค่าความนิยมดังกล่าวอยู่ 

ค3 ยอดคงเหลือต้นงวดของเงินลงทุนตามย่อหน้าที่ ค2 ถือว่าเป็นต้นทุนของเงินลงทุนที่รับรู้เม่ือ

เร่ิมแรก โดยกิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 40 ถึง 43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ส าหรับยอดคงเหลือต้นงวดของ

เงินลงทุนดังกล่าวเพ่ือที่จะประเมินว่าเงินลงทุนน้ันเกิดการด้อยค่าหรือไม่ และต้องรับรู้ผลขาดทุน 

จากการด้อยค่าใดๆ โดยปรับปรุงกับก าไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่ มีการน ามาใช้ 

คร้ังแรก ทั้งน้ี ข้อยกเว้นส าหรับการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามย่อหน้าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่ให้น ามาถือ

ปฏิบัติเมื่อกิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดในช่วง 

การเปล่ียนแปลงส าหรับการร่วมค้าที่เคยน ามาจัดท างบการเงินรวมด้วยวิธรีวมตามสดัส่วน 

ค4 หากการรวมสินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดที่กิจการเคยน ามาจัดท างบการเงินรวมด้วยวิธีรวม 

ตามสัดส่วนท าให้เกิดสินทรัพย์สุทธิที่ติดลบ กิจการต้องประเมินว่ากิจการมีภาระผูกพันตาม

กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สุทธิที่ติดลบน้ันหรือไม่ ซ่ึงใน

กรณีที่กิจการมีภาระผูกพันเกิดขึ้น กิจการต้องรับรู้หน้ีสินส าหรับภาระผูกพันน้ันด้วย แต่ถ้ากิจการ

สรุปว่ากิจการไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกี่ยวข้องกับ

สินทรัพย์สุทธิที่ติดลบน้ัน กิจการไม่ต้องรับรู้หน้ีสินดังกล่าว แต่ต้องปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด

ของงวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรกโดยกิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว รวมทั้ง

ต้องเปิดเผยส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่รับรู้สะสมของกิจการ ณ วันต้นงวดของงวด

ก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรกและ ณ วันที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก 
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ค5 กิจการต้องเปิดเผยรายละเอียดของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ได้รวมไว้ในยอดคงเหลือของบัญชี 

เงินลงทุนดังกล่าว ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรกโดยรวมการร่วมค้า

ทั้งหมดที่กิจการได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงการเปล่ียนแปลงตามที่ได้

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ค2 ถึง ค6 

ค6 ภายหลังจากการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก กิจการต้องรับรู้เงินลงทุนของกิจการในการร่วมค้าโดยใช้ 

วิธี ส่วนได้ เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

และการร่วมค้า  

 

การด าเนินงานร่วมกนั – การเปลี่ยนแปลงจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นการรบัรูสิ้นทรพัยแ์ละ

หนี้ สิน 

 

ค7 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจากวิธีส่วนได้เสียเป็นการรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสีย

ของกิจการในการด าเนินงานร่วมกัน ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรก

กิจการต้องตัดรายการเงินลงทุนที่เคยรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียและรายการอื่นๆ ที่เป็นส่วนหน่ึง

ของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในการร่วมการงานดังกล่าว ตามย่อหน้าที่  38 ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และรับรู้

ส่วนแบ่งของกิจการในสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการใน

การด าเนินงานร่วมกัน รวมทั้งค่าความนิยมใดๆ ที่อาจเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของ 

เงินลงทุนนั้น 

ค8 กิจการต้องก าหนดส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ร่วมกันตามสัดส่วนของสิทธิและภาระผูกพันของกิจการที่ได้ก าหนดไว้ในข้อตกลงตามสัญญา 

กิจการวัดมูลค่าตามบัญชีเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์และหน้ีสินโดยการแยกรายการดังกล่าวออก

จากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรกที่

แสดงตามข้อมูลที่กจิการใช้ในการปฏบัิติตามวิธส่ีวนได้เสีย 

ค9 ผลต่างใดๆ ที่ เกิดข้ึนจากเงินลงทุนที่ เคยรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียรวมทั้งรายการอื่นๆ ที่ เป็น 

ส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในการร่วมการงานน้ันตามย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า กับจ านวน

สทุธขิองสนิทรัพย์และหน้ีสนิรวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้ต้องปฏบัิติดังน้ี 

ค9.1 หากจ านวนสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินรวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้มีจ านวนที่สูงกว่า 

เงินลงทุน (และรายการอื่นที่เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการ) ที่ได้ตัดออก

จากบัญชี ให้น าผลต่างน้ันมาหักกลบกับค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน และถ้า

ยังมีผลต่างคงเหลืออยู่ให้น ามาปรับปรุงกับก าไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มี

การน ามาใช้คร้ังแรก 

ค9.2 หากจ านวนสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินรวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้มีจ านวนที่ต ่ากว่า 

เงินลงทุน (และรายการอื่นที่เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการ) ที่ได้ตัดออก
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จากบัญชี ให้น าผลต่างน้ันมาปรับปรุงกับก าไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มี     

การน ามาใช้คร้ังแรก 

ค10 กิจการที่เปล่ียนจากวิธีส่วนได้เสียเป็นการรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินต้องแสดงการกระทบยอด

ระหว่างเงินลงทุนที่ได้ตัดออกจากบัญชี กับสินทรัพย์และหน้ีสินที่ รับรู้รวมทั้งผลต่างที่ ยังคง

เหลืออยู่ซ่ึงน ามาปรับปรุงกบัก าไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรก 

ค11 ข้อยกเว้นของการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกในย่อหน้าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่ให้น ามาถือปฏบัิติเมื่อกจิการรับรู้

สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสียของกจิการในการด าเนินงานร่วมกนั 

 

การปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลงในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ค12 กิจการที่เคยรับรู้ส่วนได้เสียของตนในการด าเนินงานร่วมกันเป็นเงินลงทุนที่แสดงด้วยวิธีราคาทุน

ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่ อมีการประกาศใช้) หรือรับรู้ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการ

ต้องปฏบัิติดังน้ี 

ค12.1 ตัดรายการเงินลงทุนออกจากบัญชี และรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสีย

ของกจิการในการด าเนินงานร่วมกนัด้วยจ านวนตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ ค7 ถึง ค9 

ค12.2 แสดงการกระทบยอดระหว่างเงินลงทุนที่ตัดออกจากบัญชีกับสินทรัพย์และหน้ีสินที่

รับรู้รวมทั้งผลต่างที่ยังคงเหลืออยู่ซ่ึงน ามาปรับปรุงกับก าไรสะสมต้นงวดของงวดล่าสุดที่

ผ่านมา  

ค13 ข้อยกเว้นของการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกในย่อหน้าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่ให้น ามาถือปฏบัิติเมื่อกจิการรับรู้

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตนในการด าเนินงานร่วมกันในงบการเงิน

เฉพาะกิจการอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดในช่วงการเปล่ียนแปลงส าหรับ 

การด าเนินงานร่วมกนัตามย่อหน้าที่ ค12 

 

การอา้งอิง “งวดก่อนหนา้งวดทีม่ีการน ามาใชค้รั้งแรก” 

 

ค13ก แม้ว่าในย่อหน้าที่ ค2 ถึง ค12 จะอ้างอิงค าว่า “งวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรก” 

กิจการอาจสามารถเลือกน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่ปรับปรุงแล้วส าหรับงวดก่อนหน้า (หากมี

การน าเสนอ) กี่งวดกไ็ด้โดยไม่เป็นการบังคับ หากกิจการมีการน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่

ปรับปรุงแล้วส าหรับงวดก่อนหน้า การอ้างถึงค าว่า “งวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรก” 

ในย่อหน้าที่ ค2 ถึง ค12 ให้อ่านแทนโดยใช้ค าว่า “งวดบัญชีแรกสุดที่ถูกน าเสนอเปรียบเทยีบที่

ปรับปรุงแล้ว” 
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ค13ข หากกิจการมีการน าเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบที่ไม่ได้ท าการปรับปรุงส าหรับงวดก่อนหน้า กิจการ

ต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีการปรับปรุงและถูกจัดท าขึ้นด้วยหลักเกณฑ์ที่ต่างกัน 

และอธบิายหลักเกณฑดั์งกล่าวด้วย 

 

การอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช)้ 

 

ค14 ถ้ากิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ  แต่ยังไม่ได้น ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาปฏบัิติ

ใช้ การอ้างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่า

เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การบญัชีส าหรบัการซ้ือส่วนไดเ้สียในการด าเนนิงานร่วมกนั 

 

ค14ก การบัญชีส าหรับการซ้ือส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกัน  (ที่ป รับปรุงในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน) น้ี มีการเพ่ิม

หัวข้อหลังจากย่อหน้าที่ ข33 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 21ก ข33ก ถึง ข33ง และ ค1กก และหัวข้อที่

เกี่ยวข้อง กิจการต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงน้ีโดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปส าหรับการซ้ือ

ส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกันน้ันประกอบกันขึ้ น 

เป็นธุรกิจตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่เกิดข้ึนต้ังแต่ต้นงวดของงวดแรกที่มีการปฏิบัติตาม 

การปรับปรุงน้ี  (1 มกราคม 2560) ดังน้ัน  จ านวนที่ รับ รู้ส าหรับการซ้ือส่วนได้เสียใน 

การด าเนินงานร่วมกนัในงวดก่อนจะต้องไม่น ามาปรับปรุง 

 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอืน่ 
 

ค15 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้  

ค15.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 

และ 

ค15.2 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 
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คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวจงจิตต์    หลีกภัย   ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายเกรียงศักด์ิ    ประสงค์สกุาญจน์) ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์    ศรีประเสริฐ)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา    กจิศรีนภดล)  ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์    อทิธผิลิน)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ   จริยะจินดา)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

(นางสาวหน่ึงฤทยั   เฮ้งบริบูรณ์พงศ์) ที่ปรึกษา 

(นางสาวญาดา    สขุเกษม)  ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา  อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล    วิเศษสรรพ์  อนุกรรมการ 

นายเกรียง    วงศ์หนองเตย  อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์    เทพหัสดิน  อนุกรรมการ 

นายพิชิต    ลีละพันธเ์มธา  อนุกรรมการ 

นายวินิจ    ศิลามงคล  อนุกรรมการ 

นายศิระ     อนิทรก าธรชัย  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช   จึงประเสริฐ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน    เรืองฤทธิ์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางโสรดา    เลิศอาภาจิตร์)  อนุกรรมการ  

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวสภุาพร    บุญแทน)  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560 

นางสาวยุวนุช    เทพทรงวัจจ  ประธานอนุกรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม    คุณติสขุ   อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา    สมัฤทธิ์ประดิษฐ์  อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา    ตันติโอฬาร  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาวจิตรา    ณีศะนันท)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวจารวี    ชยสมบัติ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวศุภมัทนา   โสภณรัตนโภคิน ) อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ    จันทรโมลี)  อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)  อนุกรรมการ 

นางสาวสาวิตรี    องค์สริิมีมงคล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน่ 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น ซ่ึงเป็น 

ฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

(IFRS 12: Disclosure of Interests in Other Entities (Bound volume 2017 Consolidated without 

early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยเพ่ิมย่อหน้าที่ 5ก 

และภาคผนวก ค1ง และปรับปรุงย่อหน้าที่  ข17 และตัดบทน าทั้งหมดออก และปรับปรุงการอ้างอิง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์ 1 

การบรรลุวตัถุประสงค ์ 2 

ขอบเขต 5 

ดุลยพินจิและขอ้สมมติทีม่ีนยัส าคญั 7 

สถานะของกิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน 9ก 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย 10 

ส่วนไดเ้สียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

อ านาจควบคุม 12 

ลกัษณะและขอบเขตของขอ้จ ากดัทีม่ีนยัส าคญั 13 

ลกัษณะของความเสี่ยงทีเ่กีย่วเนือ่งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้ง

เฉพาะตวัซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม 14 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ใน

บริษทัย่อยโดยไม่ท าใหก้ิจการสูญเสียการควบคุม  18 

ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 19 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยทีม่ิไดน้ ามารวมในการจัดท างบการเงินรวม (กิจการที่

ด าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน) 19ก 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมการงานและในบริษทัร่วม 20 

ลกัษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วม     

การงานและในบริษทัร่วม 21 

ความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 23 

ส่วนไดเ้สียในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 24 

ลกัษณะของส่วนไดเ้สีย 26 

ลกัษณะของความเสีย่ง 29 

ภาคผนวก  

ก ค านยิาม  

ข แนวทางปฏิบติั  

ค วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนได้

เสียในกิจการอื่น ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 31 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความส าคัญ

เท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการส าคัญ ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็น

คร้ังแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตวัอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 

2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับส่วนไดเ้สียในกิจการอืน่ 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ มีวตัถุประสงคเ์พือ่ก าหนดใหก้ิจการเปิดเผยขอ้มูล

เพือ่ช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินประเมินเรือ่งดงัต่อไปนี้ ได ้

1.1 ลกัษณะของส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการอ่ืนและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง และ  

1.2 ผลกระทบของส่วนไดเ้สียเหล่านั้นที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ

กระแสเงินสดของกิจการ 

 

 การบรรลุวตัถุประสงค ์

 

2 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 1 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

2.1 ดุลยพินิจและข้อสมมติที่ส าคัญซ่ึงกจิการใช้ในการก าหนด 

2.1.1 ลักษณะของส่วนได้เสยีของกจิการในกจิการอื่นหรือในการงานอื่น  

2.1.2 ประเภทของการร่วมการงานที่กจิการมีส่วนได้เสยี (ย่อหน้าที่ 7 ถึง 9) 

2.1.3 กิจการเป็นไปตามค านิยามของกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน  

(หากกจิการเป็นกจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุน) (ย่อหน้าที่ 9ก) และ 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีของกจิการในกจิการดังต่อไปน้ี 

2.2.1 บริษัทย่อย (ย่อหน้าที่ 10 ถึง 19) 

2.2.2 การร่วมการงาน และบริษัทร่วม (ย่อหน้าที่ 20 ถึง 23) และ 

2.2.3 กิจการซึ่งมีโครงสรา้งเฉพาะตัวที่ไม่ถูกควบคุมโดยกิจการ (กิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม) (ย่อหน้าที่ 24 ถึง 31) 
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3 หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ไม่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ในย่อหน้าที่ 1 แล้ว กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

น้ันได้ 

4 กจิการต้องพิจารณาระดับของรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็นต้องเปิดเผยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ตามที่กล่าวไว้ และต้องพิจารณาว่าควรให้ความส าคัญกับข้อก าหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ี กิจการต้องท าการรวมหรือแยกการเปิดเผย

ข้อมูลเพ่ือท าให้ข้อมูลซ่ึงเป็นประโยชน์ไม่ถูกบดบังด้วยรายละเอียดที่ไม่มีนัยส าคัญในปริมาณ

มากหรือจากการน ารายการที่มีลักษณะที่แตกต่างกนัไปรวมเข้าไว้ด้วยกนั (ดูย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข6) 

 

ขอบเขต 
 

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ต้องถือปฏิบัติกับกิจการซ่ึงมีส่วนได้เสียในกิจการ

ดังต่อไปนี้  

5.1 บริษัทย่อย 

5.2 การร่วมการงาน (กล่าวคือการด าเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมค้า) 

5.3 บริษัทร่วม 

5.4 กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

5ก ยกเว้นที่ระบุในย่อหน้าที่ ข17 ข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติ

กับส่วนได้เสียของกิจการที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 5 ซ่ึงได้ถูกจัดประเภท (หรือถูกรวมไว้ในกลุ่ม

สนิทรัพย์ที่จะจ าหน่ายซ่ึงถูกจัดประเภท) เป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายหรือการด าเนินงานที่ยกเลิก

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้)    

6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ให้ถือปฏบัิติกบั 

6.1 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน หรือโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ

พนักงานซ่ึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

ผลประโยชนข์องพนกังาน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

6.2 งบการเงินเฉพาะกจิการซ่ึงอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไรกต็าม  

6.2.1 หากกิจการมีส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน 

งบการเงินรวม โดยที่กิจการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการเพียงอย่างเดียว 

ในการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ ให้กจิการต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดใน

ย่อหน้าที่ 24 ถึง 31  
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6.2.2 กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่ จัดท างบการเงินโดยที่บริษัทย่อย

ทั้งหมดของกิจการถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  31 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกบักจิการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่ถูกก าหนด

ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

6.3 ส่วนได้เสียที่ถือโดยกิจการที่เข้าร่วมการงานแต่ไม่ได้มีการควบคุมร่วมในการร่วม 

การงาน ยกเว้นในกรณีที่ส่วนได้เสียน้ันส่งผลให้กิจการน้ันมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ

เหนือการร่วมการงาน หรือเป็นส่วนได้เสยีในกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว 

6.4 ส่วนได้เสียในกิจการอื่นที่บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไรกต็าม ในกรณีตามที่กล่าว

ต่อไปนี้  กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

6.4.1 เม่ือส่วนได้เสียน้ันเป็นส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) หรือ 

6.4.2 เมื่อส่วนได้เสียน้ันเป็นส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้

รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

 

ดุลยพินจิและขอ้สมมติทีม่ีนยัส าคญั 
 

7 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดุลยพินิ จและข้อสมมติ ที่ มีน ัยส าคัญ  (รวมทั้ ง 

การเปลีย่นแปลงของดุลยพินจิและขอ้สมมติเหล่านั้น) ทีก่ิจการใชใ้นการก าหนด 

7.1 ว่ากิจการมีการควบคุมกิจการอื่น กล่าวคือผูไ้ดร้บัการลงทุนตามที่กล่าวในย่อหนา้ที่ 5 

และ 6 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง 

งบการเงินรวม (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

7.2 ว่ากิจการมีการควบคุมร่วมในการงาน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือ 

กิจการอื่น และ  

7.3 ประเภทของการร่วมการงาน (กล่าวคือ เป็นการด าเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้) 

หากการร่วมการงานดงักล่าวไดจ้ัดตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

8 ดุลยพินิจและข้อสมมติที่มีนัยส าคัญที่ต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 7 น้ันรวมถึงดุลยพินิจและ 

ข้อสมมติซ่ึงกิจการใช้เม่ือข้อเทจ็จริงหรือสถานการณ์แวดล้อมได้เปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ 

ต้องเปล่ียนแปลงข้อสรุปว่ากิจการมีการควบคุม มีการควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่าง 

มีนัยส าคัญหรือไม่ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 
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9 เพ่ือให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 7 กจิการต้องเปิดเผยดุลยพินิจและข้อสมมติที่มีนัยส าคัญซ่ึงกิจการ

ใช้ในการก าหนดว่า 

9.1 กิจการไม่ได้ควบคุมกิจการอื่น ถึงแม้ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่น 

เกนิกว่ากึ่งหน่ึง 

9.2 กิจการควบคุมกิจการอื่น ถึงแม้ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่นน้อยกว่า

กึ่งหน่ึง 

9.3 กิจการเป็นตัวแทนหรือตัวการ (ดูย่อหน้าที่ ข58 ถึง ข72 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

9.4 กจิการไม่มีอิทธพิลอย่างมีนัยส าคัญ ถึงแม้ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่น

ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

9.5 กิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ ถึงแม้ว่ากิจการมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการอื่น 

น้อยกว่าร้อยละ 20 

 

สถานะของกิจการทีด่ าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุน 

 

9ก เมือ่บริษทัใหญ่ไดพ้ิจารณาแลว้ว่าเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนตามย่อหนา้ที่ 27 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม 

(เมื่อมีการประกาศใช)้ กิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบั 

ดุลยพินิจและขอ้สมมติที่ส าคญัซ่ึงกิจการใชใ้นการพิจารณาว่ากิจการเป็นกิจการที่ด าเนิน

ธุรกิจดา้นการลงทุน หากกิจการที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนไม่เขา้ลกัษณะปกติของกิจการ

ที่ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนขอ้ใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า (ดูย่อหนา้ที่ 28 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่ อมี 

การประกาศใช)้) กิจการตอ้งเปิดเผยเหตุผลที่ท าใหส้รุปไดว่้ากิจการยงัคงเป็นกิจการที่ด าเนิน

ธุรกิจดา้นการลงทุน 

9ข เมื่อกิจการกลายเป็นหรือสิ้นสุดการเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องเปิดเผย      

การเปล่ียนแปลงในสถานะของกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนและเหตุผลส าหรับ 

การเปล่ียนแปลง นอกจากน้ี กจิการที่กลายเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องเปิดเผย

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสถานะที่มีต่องบการเงินส าหรับงวดที่น าเสนอ ซ่ึงรวมถึง 

9ข.1 มูลค่ายุติธรรมรวมของบริษัทย่อย ณ วันที่ มีการเปล่ียนแปลงสถานะซ่ึงท าให้สิ้ นสุด 

การน ามารวมในการจัดท างบการเงินรวม 

9ข.2 ผลก าไรหรือขาดทุนรวม (หากมี) ซ่ึงค านวณตามย่อหน้าที่ ข101 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมี 

การประกาศใช้) และ 
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9ข.3 รายการในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงมีการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง

สถานะ (หากมิได้น าเสนอแยกต่างหาก) 

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย 
 

10 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินรวมของกิจการสามารถ  

10.1 เขา้ใจถงึ 

10.1.1 ส่วนประกอบของกลุ่มกิจการ และ 

10.1.2 ส่วนไดเ้สียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็นของส่วนไดเ้สีย

ทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (ย่อหนา้ที ่12) และ 

10.2 ประเมิน  

10.2.1 ลกัษณะและขอบเขตของขอ้จ ากดัที่มีนยัส าคญัเกี่ยวกบัความสามารถ

ของกิจการในการเขา้ถึงหรือใชสิ้นทรพัย์ และการจ่ายช าระหนี้ สินของ

กลุ่มกิจการ (ย่อหนา้ที ่13) 

10.2.2 ลกัษณะของความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการซ่ึง

มีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

ของความเสีย่งนั้น (ย่อหนา้ที ่14 ถงึ 17)  

10.2.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจ้าของใน 

บริษทัย่อยโดยไม่ท าใหก้ิจการสูญเสียการควบคุม (ย่อหนา้ที ่18) และ 

10.2.4 ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยไปในระหว่าง 

รอบระยะเวลารายงาน (ย่อหนา้ที ่19) 

11 ในกรณีที่งบการเงินของบริษัทย่อยที่ใช้ในการจัดท างบการเงินรวมมีวันที่ในงบการเงินหรือ 

รอบระยะเวลาแตกต่างจากวันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินรวม (ดูย่อหน้าที่ ข92 และ  

ข93 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม 

(เมื่อมีการประกาศใช้)) กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

11.1 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินของบริษัทย่อยน้ัน และ  

11.2 เหตุผลที่ใช้วันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินที่แตกต่างกนั 

 

ส่วนไดเ้สียในกิจกรรมและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุม 

 

12 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายซ่ึงมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มี

สาระส าคัญต่อกจิการที่เสนอรายงานดังต่อไปน้ี 

12.1 ช่ือของบริษัทย่อย 
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12.2  สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย (และประเทศที่จดทะเบียนจัดต้ัง ใน

กรณีที่ต่างจากสถานที่หลักในการประกอบธุรกจิ) 

12.3 สดัส่วนของส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

12.4 สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ในกรณี 

ที่ต่างจากสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุม 

12.5 ก าไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่าง 

รอบระยะเวลารายงาน 

12.6 ยอดสะสมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

12.7 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยน้ัน (ดูย่อหน้าที่ ข10) 

 

ลกัษณะและขอบเขตของขอ้จ ากดัที่มีนยัส าคญั 

 

13 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

13.1 ข้อจ ากัดที่มีนัยส าคัญ (เช่น ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ข้อจ ากัดตามสัญญา และข้อจ ากัด

ตามข้อบังคับ) ที่ส่งผลต่อความสามารถของกิจการในการเข้าถึงหรือใช้สินทรัพย์ และ

การจ่ายช าระหน้ีสนิของกลุ่มกจิการ ตัวอย่างเช่น 

13.1.1 ข้อจ ากดัซ่ึงส่งผลต่อความสามารถของบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยในการโอน 

(หรือรับโอน) เงินสดหรือสนิทรัพย์อื่นให้กบักจิการอื่นภายในกลุ่มกจิการ 

13.1.2 การค า้ประกันหรือข้อก าหนดอื่นซ่ึงอาจจ ากัดการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืน

ทุนอื่นๆ หรือจ ากัดการให้ (หรือจ่ายช าระเงิน) เงินกู้หรือเงินทดรองแก่ 

(หรือจาก) กจิการอื่นภายในกลุ่มกจิการ 

13.2 ลักษณะและขอบเขตของสทิธเิพ่ือการคุ้มครองซ่ึงท าให้ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม

สามารถจ ากดัความสามารถของกจิการในการเข้าถึงหรือใช้สนิทรัพย์ และการจ่ายช าระ

หน้ีสินของกลุ่มกิจการได้อย่างมีนัยส าคัญ (ตัวอย่างเช่น ก าหนดให้บริษัทใหญ่ต้องจ่าย

ช าระหน้ีสินของบริษัทย่อยให้เสร็จสิ้ นก่อนที่จะจ่ายช าระหน้ีสินของตนเอง หรือ  

การเข้าถึงสินทรัพย์หรือการจ่ายช าระหน้ีสินของบริษัทย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติ 

จากส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมก่อน เป็นต้น) 

13.3 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินรวมที่ ถูกจ ากัดการเข้าถึง 

หรือการใช้เน่ืองด้วยข้อจ ากดัเหล่านั้น 
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ลกัษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้ง

เฉพาะตวัซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม 

 

14 กิจการต้องเปิดเผยเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาที่ก  าหนดให้บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยต้อง

ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม 

รวมถึงเหตุการณ์ห รือสถานการณ์แวดล้อมที่ ท  าให้กิจการที่ เสนอรายงานมีฐานะเปิด 

ต่อการขาดทุน (เช่น ข้อตกลงการให้สภาพคล่องทางการเงิน หรือภาระผูกพันที่จะต้องซ้ือ

สินทรัพย์จากกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว หรือที่จะต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินหาก

อนัดับความน่าเช่ือถือลดลงถึงระดับหน่ึง เป็นต้น) 

15 ในกรณีที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยรายหน่ึงรายใดให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ         

แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

(เช่น การซ้ือสินทรัพย์จากกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว หรือการซ้ือตราสารที่ออกโดยกิจการ

ดังกล่าว) ทั้งๆ ที่ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องให้การสนับสนุนเช่นน้ัน กิจการต้อง

เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

15.1 ประเภทของรายการและจ านวนเงินที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งสถานการณ์ที่บริษัทใหญ่

หรือบริษัทย่อยช่วยกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวให้ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน 

และ 

15.2 เหตุผลของการให้การสนับสนุนดังกล่าว 

16 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน  หากบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยรายหน่ึงรายใดได้ให้ 

การสนับสนุน ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว ซ่ึงในอดีตไม่ได้รวมอยู่ 

ในงบการเงินรวมทั้งๆ ที่ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องให้การสนับสนุนเช่นน้ัน โดยที่ 

การสนับสนุนน้ันส่งผลให้กิจการมีอ านาจควบคุมกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าว กิจการ

ต้องเปิดเผยค าอธบิายถึงปัจจัยส าคัญที่ท  าให้ต้องด าเนินการเช่นน้ัน 

17 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความต้ังใจในปัจจุบันของตนที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงิน

หรือด้านอื่นๆ แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม และความต้ังใจที่จะ

ช่วยกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าวให้ได้มาซ่ึงการสนับสนุนด้านการเงิน 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ในบริษทั

ย่อยโดยไม่ท าใหก้ิจการสูญเสียการควบคุม 

 

18 กิจการต้องน าเสนอรายละเอียดแสดงถึงผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

อนัเกดิจากการเปล่ียนแปลงของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยโดยไม่ท าให้กจิการ

สญูเสยีการควบคุม 
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ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

 

19 กิจการต้องเปิดเผยผลก าไรหรือขาดทุน (ถ้ามี) ซ่ึงค านวณตามย่อหน้าที่ 25 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

รวมทั้ง 

19.1 ส่วนของผลก าไรหรือขาดทุนที่ เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน 

บริษัทย่อยเดิม ที่ยังเหลืออยู่ ณ วันที่กจิการสญูเสยีการควบคุม และ 

19.2 ช่ือของรายการในก าไรหรือขาดทุนที่รวมผลก าไรหรือขาดทุนดังกล่าวเข้าไว้ (ในกรณีที่

ไม่ได้แสดงแยกต่างหาก) 

 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยที่มิไดน้ ามารวมในการจัดท างบการเงินรวม (กิจการที่ด าเนิน

ธุรกิจดา้นการลงทุน) 

 

19ก  กจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุนตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่ต้องปฏิบัติตามข้อยกเว้น 

ในการจัดท างบการเงินรวมและต้องบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร 

หรือขาดทุนต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

19ข  ส าหรับแต่ละบริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมในการจัดท างบการเงินรวม กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้าน 

การลงทุนต้องเปิดเผย 

19ข.1 ช่ือของบริษัทย่อย 

19ข.2 สถานที่หลักของการประกอบกิจการ (และประเทศที่ จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 

หากแตกต่างจากสถานที่หลักของการประกอบกจิการ) ของบริษัทย่อย และ 

19ข.3 สัดส่วนของความเป็นเจ้าของที่ถือโดยกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนและสัดส่วน

ของสทิธใินการออกเสยีงหากแตกต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจ้าของ 

19ค  หากกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนเป็นบริษัทใหญ่ของกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน

อกีแห่งหน่ึง บริษัทใหญ่ต้องเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 19ข.1 ถึง 19ข.3 ส าหรับการลงทุนที่ควบคุม

โดยกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่เป็นบริษัทย่อยของกิจการ การเปิดเผยดังกล่าวอาจ

กระท าได้โดยการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทย่อย (หน่ึงแห่งหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง) ที่มีข้อมูล

ตามข้างต้น ไว้ในงบการเงินของบริษัทใหญ่ 

19ง กจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุนต้องเปิดเผย 

19ง.1 ลักษณะและขอบเขตของข้อจ ากัดที่ส าคัญ (เช่น ที่ เป็นผลจากข้อตกลงการกู้ยืม 

ข้อก าหนดด้านกฎหมาย หรือข้อตกลงตามสัญญา) ที่มีผลต่อความสามารถของบริษัทย่อย

ที่ไม่ได้น ามารวมในการจัดท างบการเงินรวมที่จะโอนเงินไปยังกิจการที่ด าเนินธุรกิจ

ด้านการลงทุนในรูปของเงินสดจ่ายปันผล หรือการจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรือเงินจ่ายล่วงหน้า 
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ที่กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนให้แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้น ามารวมในการจัดท า 

งบการเงินรวม และ 

19ง.2 ภาระผูกพันในปัจจุบันหรือความต้ังใจที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ  

แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมในการจัดท างบการเงินรวม ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพันหรือ 

ความต้ังใจที่จะช่วยเหลือบริษัทย่อยในการให้ได้มาซ่ึงการสนับสนุนด้านการเงิน 

19จ ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนหรือบริษัทย่อยของ

กิจการได้มีการให้ความสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ให้แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้รวม 

ในการจัดท างบการเงินรวมโดยไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาใดๆ ให้ท าเช่นน้ัน (เช่น การซ้ือ

สนิทรัพย์ของบริษัทย่อยหรือตราสารที่ออกโดยบริษัทย่อย หรือ การช่วยเหลือบริษัทย่อยในการ

ให้ได้มาซ่ึงการสนับสนุนด้านการเงิน) กจิการต้องเปิดเผย 

19จ.1 ประเภทและจ านวนเงินของการสนับสนุนที่ให้แก่บริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมในการจัดท า 

งบการเงินรวมแต่ละแห่ง และ 

19จ.2 เหตุผลในการให้การสนับสนุนดังกล่าว 

19ฉ กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องเปิดเผยเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาที่สามารถ

ก าหนดให้กิจการหรือบริษัทย่อยที่ไม่ได้รวมในการจัดท างบการเงินรวมต้องให้การสนับสนุน 

ด้านการเงินแก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงถูกควบคุมแต่ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม ซ่ึง

รวมถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์แวดล้อมที่ท  าให้กิจการที่ เสนอรายงานมีฐานะเปิดต่อ 

การขาดทุน (เช่น ข้อตกลงการให้สภาพคล่องทางการเงิน หรือภาระผูกพันที่จะต้องซ้ือสินทรัพย์

จากกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว หรือที่จะต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินหากอันดับ 

ความน่าเช่ือถือลดลงถึงระดับหน่ึง เป็นต้น) 

19ช ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน หรือบริษัทย่อย 

ที่ ไ ม่ ได้ รวมในการจัดท างบการเงินรวมของกิ จการที่ ด าเนิ น ธุรกิ จด้ านการลงทุนให้ 

การสนับสนุนด้านการเงินแก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้ควบคุมและไม่ได้รวม 

อยู่ในงบการเงินรวมโดยมิได้มีภาระผูกพันตามสัญญาให้ต้องท าเช่นน้ัน และหากภาระ 

จากการสนับสนุนดังกล่าวเป็นผลจากการควบคุมกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวโดยกิจการ 

ที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องเปิดเผยค าอธิบาย 

ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสนิใจให้การสนับสนุนดังกล่าว 

 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมการงานและในบริษทัร่วม 
 

20 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเรือ่งดงัต่อไปนี้ ได ้

20.1 ลกัษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วม 

การงานและในบริษทัร่วม รวมทั้งลกัษณะและผลกระทบของความสมัพนัธต์าม
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สญัญาที่กิจการมีกบัผูล้งทุนรายอื่นที่มีการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมี

นยัส าคญัเหนอืการร่วมการงานและบริษทัร่วม (ย่อหนา้ที ่21 และ 22) และ 

20.2 ลกัษณะของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้หรือใน 

บริษทัร่วม รวมทั้งการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งดงักล่าว (ย่อหนา้ที ่23) 

 

ลกัษณะ ขอบเขต และผลกระทบทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมการงาน

และในบริษทัร่วม 

 

21 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

21.1 ส าหรับการร่วมการงานและบริษัทร่วมแต่ละรายที่มีสาระส าคัญต่อกิจการที่เสนอ

รายงาน  

21.1.1 ช่ือของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม 

21.1.2 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการกับการร่วมการงานหรือกับบริษัทร่วมน้ัน 

(เช่น อธิบายถึงลักษณะกิจกรรมของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม 

และอธิบายว่ากิจกรรมน้ันมีความส าคัญเชิงกลยุทธ์ต่อกิจกรรมของกิจการ

หรือไม่)  

21.1.3 สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจของการร่วมการงานหรือของบริษัทร่วม 

(และประเทศที่จดทะเบียนจัดต้ัง หากต่างจากสถานที่หลักในการประกอบ

ธุรกจิ)  

21.1.4 สัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของหรือส่วนร่วมที่กิจการมีอยู่ และ

เปิดเผยสดัส่วนของสทิธใินการออกเสยีง (หากมีสดัส่วนที่แตกต่าง) 

21.2 ส าหรับการร่วมค้าและบริษัทร่วมแต่ละรายที่มีสาระส าคัญต่อกจิการที่เสนอรายงาน 

21.2.1 ข้อมูลที่ ว่าเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วมน้ันวัดมูลค่าด้วยวิธ ี

ส่วนได้เสยีหรือด้วยมูลค่ายุติธรรม  

21.2.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าหรือของบริษัทร่วมตามที่ระบุไว้ใน 

ย่อหน้าที่ ข12 และ ข13 

21.2.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วม ในกรณีที่

กิจการบันทึกเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 

ถ้าเงินลงทุนดังกล่าวมีราคาเสนอซ้ือขายในตลาด  

21.3 ข้อมูลทางการเงินตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่  ข16 โดยเปิดเผยแยกจากกันส าหรับ 

เงินลงทุนในการร่วมค้าและในบริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระส าคัญโดยเปิดเผยแยก

จากกนั 

21.3.1 ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของการร่วมค้าทั้งหมดที่แต่ละรายไม่มีสาระส าคัญ 

และ 
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21.3.2 ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่แต่ละรายไม่มีสาระส าคัญ 

21ก กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 21.2 ถึง 

21.3 

22 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ด้วย 

22.1 ลักษณะและขอบเขตของข้อจ ากัดที่มีนัยส าคัญ (เช่น ข้อจ ากัดที่ เกิดจากข้อตกลง 

การกู้ยืมเงิน ข้อก าหนดตามกฎหมาย หรือข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ลงทุนที่มี 

การควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม)  

ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถของการร่วมค้าหรือของบริษัทร่วมในการโอนเงินทุนให้แก่

กจิการในรูปของเงินปันผล หรือในการจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรือเงินทดรองให้แก่กจิการ 

22.2 หากงบการเงินของการร่วมค้าหรือของบริษัทร่วมที่น ามาใช้ส าหรับวิธส่ีวนได้เสยีมีวันที่

ในงบการเงินหรือรอบระยะเวลาแตกต่างจากงบการเงินของกจิการ กจิการต้องเปิดเผย

ข้อมูลดังต่อไปนี้  

22.2.1 วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินของการร่วมค้าหรือของ 

บริษัทร่วมน้ัน และ 

22.2.2 เหตุผลที่ใช้วันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินที่แตกต่างกนั 

22.3 ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าหรือจากบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับรู้ ทั้งที่เกิดในระหว่าง 

รอบระยะเวลารายงานและยอดสะสม ในกรณีที่กิจการหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตาม 

วิธส่ีวนได้เสยีจากการร่วมค้าหรือจากบริษัทร่วมน้ัน 

 

ความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 

 

23 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

23.1 ภาระผูกพันของกิจการที่เกี่ยวกับการร่วมค้า โดยให้แสดงแยกต่างหากจากจ านวนของ 

ภาระผูกพันอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข18 ถึง ข20 

23.2 หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้าหรือใน 

บริษัทร่วม (รวมทั้งส่วนแบ่งในหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงเกิดข้ึนร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นที่มี

การควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญในการร่วมค้าหรือในบริษัทร่วม)  

โดยให้แสดงแยกต่างหากจากจ านวนของหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนอื่นๆ ทั้งน้ี ให้เป็นไป

ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการ

หน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) ยกเว้น

ในกรณีที่เป็นไปได้ยากที่การขาดทุนน้ันจะเกดิขึ้น 

  



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

 

14 

 

ส่วนไดเ้สียในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 
 

24 กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทีจ่ะท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถ 

24.1 เขา้ใจลกัษณะและขอบเขตของส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้ง

เฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม (ย่อหนา้ที ่26 ถงึ 28) และ 

24.2 ประเมินลกัษณะของความเสี่ยงที่เกีย่วเนือ่งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในกิจการซ่ึง

มีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

ของความเสีย่งนั้น (ย่อหนา้ที ่29 ถงึ 31) 

25 ข้อมูลที่ระบุในย่อหน้าที่  24.2 น้ันรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกิจการเน่ืองจาก 

การมีความเกี่ ยวพันกับกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ในงวดก่อนๆ ด้วย (เช่น เน่ืองจากการร่วมก่อตั้ งกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว เป็นต้น)  

ถึงแม้ ว่ากิจการจะไม่ได้ มีความเกี่ ยวพันตามสัญญากับกิจการซ่ึงมี โครงสร้างเฉพาะตัว 

ดังกล่าว ณ วันที่ในรายงานน้ันแล้วกต็าม 

25ก กจิการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 24 ส าหรับ

กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมที่กจิการมีอ านาจควบคุมและให้

กจิการเปิดเผยตามย่อหน้าที่ 19ก ถึง 19ช 

 

ลกัษณะของส่วนไดเ้สีย 

 

26 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึง

ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงรวมถึงลักษณะ วัตถุประสงค์ 

ขนาด และกิจกรรมของกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ัน และข้อมูลซ่ึงแสดงให้เหน็ว่ากจิการซ่ึง

มีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ันได้รับการค า้จุนด้านเงินทุนอย่างไร 

27 ในกรณีที่กิจการได้ร่วมก่อต้ังกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม  

แต่กิจการไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  29 (เช่น เน่ืองจากกิจการไม่ได้มี 

ส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว ณ วันที่ในรายงาน) กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

ดังต่อไปนี้  

27.1 กิจการก าหนดได้อย่างไรว่ากิจการใดเป็นกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวที่ตนร่วม

ก่อตั้ง 

27.2 รายไดจ้ากกิจการซึง่มีโครงสรา้งเฉพาะตัวเหล่านัน้ที่เกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน รวมถึงค าอธบิายเกี่ยวกบัประเภทของรายได้ที่แสดง และ 

27.3 มูลค่าตามบัญชี (ณ เวลาที่โอน) ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่โอนไปให้แก่กิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวเหล่านั้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 
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28 กิจการต้องแสดงข้อมูลตามย่อหน้าที่ 27.2 และ 27.3 ในรูปแบบของตาราง ยกเว้นในกรณีที่

รูปแบบอื่นมีความเหมาะสมมากกว่า และต้องจัดประเภทกิจกรรมที่กิจการร่วมก่อตั้งตาม

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องด้วย (ดูย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข6) 

 

ลกัษณะของความเสีย่ง 

 

29 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีโดยสรุปในรูปแบบของตาราง ยกเว้นในกรณีที่รูปแบบอื่น 

มีความเหมาะสมมากกว่า  

29.1 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่กิจการรับรู้ในงบการเงินของตนซ่ึงเกี่ยวข้อง

กับส่วนได้เสียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน  

งบการเงินรวม 

29.2 ช่ือของรายการในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงรวมสนิทรัพย์และหน้ีสนิเหล่านั้นเข้าไว้ 

29.3 จ านวนผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดข้ึนจากการที่กิจการมีส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมถึงวิธีที่ใช้ในการหาจ านวน 

ผลขาดทุนสูงสุดน้ัน ทั้งน้ีหากกิจการไม่สามารถก าหนดจ านวนผลขาดทุนสูงสุดของ

กิจการจากการมีส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน  

งบการเงินรวมน้ันได้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลน้ัน 

29.4 การเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการซ่ึ ง

เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

กบัขาดทุนสงูสดุที่กจิการอาจได้รับจากกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว 

30 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน หากกิจการให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ แก่

กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม และกิจการมีหรือเคยมีส่วนได้เสีย

อยู่ในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ัน (ตัวอย่างเช่น ซ้ือสินทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดย

กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าว) ทั้งๆ ที่กิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องให้

การสนับสนุนดังกล่าว กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  

30.1 ประเภทและจ านวนเงินของการสนับสนุน รวมถึงกรณีที่กิจการช่วยกิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัวให้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน และ 

30.2 เหตุผลของการให้การสนับสนุนดังกล่าว 

31 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความต้ังใจใดๆ ในปัจจุบันที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงิน

และด้านอื่นๆ แก่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม รวมทั้ง 

ความต้ังใจที่จะช่วยกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวให้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินด้วย 
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ภาคผนวก ก  

ค านยิาม 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
 

รายไดจ้ากกิจการซ่ึงมี

โครงสรา้งเฉพาะตวั 

หมายถึง เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

รายได้จากกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวั หมายรวมถึงแต่ไม่

จ ากัดอยู่เพียงค่าธรรมเนียมทั้งที่เกิดข้ึนเป็นประจ าและไม่ประจ า 

ดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าหรือ

การตัดรายการส่วนได้เสียในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว และ

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์และหน้ีสินให้แก่

กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว เป็นต้น 

ส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น  หมายถึง เพ่ือวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

ส่วนได้เสียในกิจการอื่น หมายถึง ความเกี่ยวพันทั้งที่เป็นไป

ตามสัญญา และไม่ใช่ตามสัญญาที่มีผลท าให้กิจการมีฐานะเปิด

ต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการด าเนิน งาน 

ของกิจการอื่น การมีส่วนได้เสยีในกจิการอื่นสามารถเหน็ได้จาก

แต่ไม่จ ากัดอยู่เพียงการถือครองตราสารทุนหรือตราสารหน้ี 

รวมถึงความเกี่ยวพันในรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้เงินทุน การให้

การสนับสนุนทางด้านสภาพคล่อง การเพ่ิมความน่าเช่ือถือ และ

การค า้ประกัน เป็นต้น นอกจากน้ี ส่วนได้เสียในกิจการอื่นยัง

รวมถึงการที่กิจการมีอ านาจควบคุม หรือการควบคุมร่วมใน 

หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือกิจการอื่น อย่างไรกต็าม 

ไม่ถือว่ากิจการมี ส่วนได้เสียในกิจการอื่ นเพียงเพราะว่ามี

ความสมัพันธก์นัในฐานะที่เป็นผู้ซ้ือและผู้ขายกนัตามปกติ  

ย่อหน้าที่  ข7 ถึง ข9 ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน 

กิจการอื่น ย่อหน้าที่ ข55 ถึง ข57 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ได้อธิบายเกี่ยวกับความผันแปรของ

ผลตอบแทน 

กิจการซ่ึงมีโครงสรา้ง

เฉพาะตวั 

หมายถึง กิจการที่ ถูกออกแบบมาเพ่ือให้สิทธิในการออกเสียงหรือ 

สิทธิอื่ นใดซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ได้เป็นปัจจัยหลัก 

ในการก าหนดว่าใครเป็นผู้ควบคุมกิจการ เช่น ก าหนดให้สิทธิ
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ในการออกเสียงเกี่ ยวข้องกับงานด้านการบ ริหารเท่าน้ัน  

ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะถูกก าหนดโดยข้อตกลงตามสัญญา 

ย่อหน้าที่ ข22 ถึง ข24 ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัว 

 

ค านิยามของค าศัพท์ดังต่อไปน้ีได้ระบุอยู่ในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) และได้น ามาใช้ในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินเหล่านั้น 

• บริษัทร่วม 

• งบการเงินรวม 

• การควบคุมกจิการ 

• วิธส่ีวนได้เสยี 

• กลุ่มกจิการ 

• กจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

• การร่วมการงาน 

• การควบคุมร่วม 

• การด าเนินงานร่วมกนั 

• การร่วมค้า 

• ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

• บริษัทใหญ่ 

• สทิธเิพ่ือการคุ้มครอง 

• กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

• งบการเงินเฉพาะกจิการ 

• หน่วยงานแยกต่างหาก 

• อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ 

• บริษัทย่อย 
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ภาคผนวก ข  

แนวทางปฏิบติั 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  ซึง่อธิบายแนวทางปฏิบัติของ 

ย่อหนา้ที ่1 ถึง 31 และมีความเทียบเท่ากบัส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

ข1 ตัวอย่างในภาคผนวกน้ีแสดงให้เห็นสถานการณ์สมมติ ถึงแม้ว่าบางแง่มุมของตัวอย่างอาจ

น าเสนอในรูปแบบตามความเป็นจริง ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรูปแบบ

ข้อเท็จจริงบางอย่างจะต้องน ามาประเมินเมื่ อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  12 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิด เผยข้อมูลเกี่ ยวกับ ส่วน ได้ เสียในกิจการอื่ น  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) มาประยุกต์ใช้ 

 

การรวมขอ้มูล (ย่อหนา้ที ่4) 
 

ข2 ในแต่ละสถานการณ์ กจิการต้องตัดสนิใจว่า ควรจะแสดงรายละเอยีดของข้อมูลมากน้อยเพียงใด

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน ควรจะให้ความส าคัญกับแง่มุมต่างๆ ของ

ข้อก าหนดมากน้อยเพียงใด และควรจะรวมข้อมูลอย่างไร ทั้งน้ีเป็นความจ าเป็นที่ต้องท าให้เกิด

ความสมดุลระหว่างการจัดท างบการเงินที่ให้รายละเอียดมากเกินไปจนอาจไม่เกิดประโยชน์แก่

ผู้ใช้งบการเงิน และการรวมข้อมูลเข้าด้วยกนัมากเกนิไปจนท าให้ข้อมูลถูกบดบังไป 

ข3 กิจการอาจรวมการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ส าหรับส่วนได้เสียในกิจการที่มีความคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน หากการรวมข้อมูลน้ันสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลและข้อก าหนดในย่อหน้าที่  ข4 และไม่ท าให้ข้อมูลที่

น าเสนอน้ันถูกบดบัง ทั้งน้ี กิจการต้องเปิดเผยถึงวิธีการที่ใช้ในการรวมส่วนได้เสียในกิจการที่มี

ความคล้ายคลึงกนัเข้าไว้ด้วยกนั 

ข4 กจิการต้องแสดงข้อมูลส าหรับส่วนได้เสยีในกจิการดังต่อไปนี้แยกจากกนั 

ข4.1 บริษัทย่อย 

ข4.2 การร่วมค้า 

ข4.3 การด าเนินงานร่วมกนั 

ข4.4 บริษัทร่วม และ 

ข4.5 กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ข5 ในการก าหนดว่ากิจการควรจะรวมข้อมูลเข้าด้วยกันหรือไม่น้ัน กิจการต้องพิจารณาข้อมูลทั้งใน 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับลักษณะของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันของ 

แต่ละกิจการที่จะน าข้อมูลมารวมกัน รวมไปถึงความส าคัญของแต่ละกิจการที่มีต่อกิจการที่เสนอ
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รายงาน กิจการต้องน าเสนอการเปิดเผยข้อมูลเพ่ืออธิบายลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย

ของกจิการในกจิการอื่นเหล่านั้นให้แก่ผู้ใช้งบการเงินอย่างชัดเจน 

ข6 ตัวอย่างของระดับในการรวมข้อมูลในแต่ละประเภทของกิจการตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ ข4 ที่ถือ

ว่าเหมาะสมมีดังน้ี  

ข6.1 ลักษณะของกจิกรรม (เช่น กจิการที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัยและพัฒนา กิจการที่เกี่ยวข้อง

กบัการแปลงลูกหน้ีบัตรเครดิตเป็นหลักทรัพย์) 

ข6.2 ประเภทอุตสาหกรรม 

ข6.3 ภมูิศาสตร์ (เช่น ประเทศ หรือภมูิภาค) 

 

ส่วนไดเ้สียในกิจการอืน่ 
 

ข7 ส่วนได้เสียในกิจการอื่น หมายถึง ความเกี่ยวพันทั้งที่เป็นไปตามสัญญาและไม่ใช่ตามสัญญาที่มี

ผลท าให้กิจการมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการด าเนินงานของกิจการอื่น            

การพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของกิจการอื่นน้ันอาจช่วยให้กิจการที่เสนอ

รายงานประเมินได้ว่ากิจการมีส่วนได้เสียในกิจการอื่นน้ันหรือไม่ และกิจการจะต้องเปิดเผย

ข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีหรือไม่ การประเมินดังกล่าว

ต้องรวมถึงการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่กิจการอื่นน้ันได้ถูกออกแบบให้ก่อข้ึนและความเสี่ยงที่

กจิการอื่นนั้นถูกออกแบบให้ส่งผ่านไปยังกจิการที่เสนอรายงานและผู้อื่นด้วย  

ข8 โดยทั่วไป กจิการที่เสนอรายงานมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการด าเนินงาน

ของกิจการอื่นอันเน่ืองมาจากการถือตราสาร (เช่น ตราสารทุนหรือตราสารหน้ีที่ออกโดยกิจการอื่น

น้ัน) หรือจากการมีความเกี่ยวพันอื่นที่รับเอาความผันแปรเข้าไว้ ตัวอย่างเช่น สมมติให้กิจการ

ซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวมีเงินให้กู้อยู่กลุ่มหน่ึง ซ่ึงกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ีได้ท าสัญญา

แลกเปล่ียนความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ี (credit default swap) ของเงินให้กู้น้ีกับอีกกิจการ

หน่ึง (กิจการที่เสนอรายงาน) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ีดอกเบ้ียและเงินต้น

ของเงินให้กู้ยืมน้ัน ดังน้ัน กิจการที่ เสนอรายงานมีความเกี่ยวพันที่ท  าให้กิจการมีฐานะเปิดต่อ 

ความผันแปรของผลตอบแทนจากการด าเนินงานของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าว 

เน่ืองจากสัญญาแลกเปล่ียนความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ีน้ันได้รับเอาความผันแปรของ

ผลตอบแทนของกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าวไว้ 

ข9 ตราสารบางอย่างได้ถูกออกแบบเพ่ือโอนความเสี่ยงจากกิจการที่เสนอรายงานไปยังกิจการอื่น  

ท าให้กิจการอื่นประสบกบัความผันแปรของผลตอบแทนที่จะได้รับ แต่โดยปกติจะไม่ท าให้กจิการ

ที่เสนอรายงานมีฐานะเปิดต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการด าเนินงานของกิจการอื่น 

ไปด้วย ตัวอย่างเช่น สมมติให้กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวได้จัดตั้งขึ้ นเพ่ือเปิดโอกาสด้าน 

การลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ ฮ (กิจการ ฮ 

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการใดๆ ที่เข้าร่วมข้อตกลงน้ัน) โดยกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ี
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ระดมทุนจากผู้ลงทุนเหล่าน้ันโดยการออกตราสารที่อ้างองิกบัความเสี่ยงด้านเครดิตของกิจการ ฮ 

(ตราสารที่อ้างอิงกับเครดิต) แล้วน าเงินที่ได้รับน้ันไปลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มี

ความเสี่ยง อย่างไรกต็าม กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าวได้รับฐานะเปิดต่อความเสี่ยง

ด้านเครดิตของกิจการ ฮ โดยการเข้าไปท าสัญญาแลกเปล่ียนความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ี

กับคู่สัญญารายหน่ึง ซ่ึงท าให้กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ีได้รับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้าน

เครดิตของกิจการ ฮ เพ่ือแลกเปล่ียนกับการได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมจากคู่สัญญา

ดังกล่าว ดังน้ัน จึงท าให้ผู้ลงทุนในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวได้รับผลตอบแทนที่สูงข้ึน ซ่ึง

ประกอบไปด้วย ผลตอบแทนจากกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว

และค่าธรรมเนียมรับจากสัญญาแลกเปล่ียนความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ี คู่สัญญาดังกล่าว

ไม่มีความเกี่ยวพันกับกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวผู้ซ่ึงเป็นเหตุต้องให้คู่สัญญาน้ันมีฐานะเปิด

ต่อความผันแปรของผลตอบแทนจากการด าเนินงานของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว 

เน่ืองจากสัญญาแลกเปล่ียนความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหน้ีได้โอนความผันแปรไปให้แก่

กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวแล้ว แทนที่จะรับเอาความผันแปรของผลตอบแทนของกจิการซ่ึง

มีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ัน 

 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปส าหรบับริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วม (ย่อหนา้ที่ 12 

และ 21) 
 

ข10 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับบริษัทย่อยแต่ละรายที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่มี

สาระส าคัญต่อกจิการที่เสนอรายงานดังต่อไปน้ี  

ข10.1 เงินปันผลที่จ่ายให้กบัส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ข10.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน ก าไรหรือขาดทุน และกระแสเงินสด

ของบริษัทย่อย ที่สามารถท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงส่วนได้เสียในกิจกรรมและ 

กระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ตัวอย่างของ

ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียงสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียน หน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียน รายได้ ก าไรหรือขาดทุน และก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม เป็นต้น 

ข11 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปตามที่ ก  าหนดในย่อหน้าที่  ข10.2 ต้องแสดงด้วยจ านวนก่อน 

การตัดรายการระหว่างกนั 

ข12 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปน้ีส าหรับการร่วมค้าและบริษัทร่วมแต่ละรายที่มีสาระส าคัญต่อ

กจิการที่เสนอรายงาน  

ข12.1 เงินปันผลรับจากการร่วมค้าหรือจากบริษัทร่วม 

ข12.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม (ดูย่อหน้าที่ ข14 และ  

ข15) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงรายการดังต่อไปนี้   
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ข12.2.1 สนิทรัพย์หมุนเวียน 

ข12.2.2 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ข12.2.3 หน้ีสนิหมุนเวียน 

ข12.2.4 หน้ีสนิไม่หมุนเวียน 

ข12.2.5 รายได้ 

ข12.2.6 ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ข12.2.7 ก าไรหรือขาดทุนหลังภาษีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก 

ข12.2.8 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ข12.2.9 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

ข13 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุปที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ ข12 กิจการต้อง

เปิดเผยจ านวนเงินของรายการดังต่อไปน้ีส าหรับการร่วมค้าแต่ละรายที่มีสาระส าคัญต่อกิจการที่

เสนอรายงาน  

ข13.1 เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดที่รวมอยู่ในรายการในย่อหน้าที่ ข12.2.1 

ข13.2 หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น และประมาณการ

หน้ีสนิ) ที่รวมอยู่ในรายการในย่อหน้าที่ ข12.2.3 

ข13.3 หน้ีสนิทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น และประมาณการ

หน้ีสนิ) ที่รวมอยู่ในรายการในย่อหน้าที่ ข12.2.4 

ข13.4 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

ข13.5 รายได้ดอกเบี้ ย 

ข13.6  ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 

ข13.7  ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้ 

ข14  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปที่แสดงตามย่อหน้าที่ ข12 และ ข13 ต้องเป็นจ านวนเงินที่รวมอยู่ใน        

งบการเงินของการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมที่จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ซ่ึง

ไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกิจการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมดังกล่าว) ในกรณีที่กิจการบันทึก

บัญชีส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมโดยใช้วิธีส่วนได้ เสีย กิจการจะต้อง

ปฏบัิติดังน้ี 

ข14.1 จ านวนที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมที่จัดท าข้ึนตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินน้ัน ต้องได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้สะท้อนถึงรายการปรับปรุงที่

ได้จัดท าขึ้ นโดยกิจการเพ่ือการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย เช่น การปรับปรุงมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ และการปรับปรุงเกี่ยวกบัความแตกต่างของนโยบายการบัญชี 

ข14.2 กจิการต้องแสดงการกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับ

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสยีของกจิการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม 

ข15 ในกรณีดังต่อไปน้ี กิจการอาจแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ ข12 และ  

ข13 โดยยึดถืองบการเงินของการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมได้หาก 
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ข15.1 กิจการวัดมูลค่าส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

และการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

ข15.2 การร่วมค้าหรือบริษัทร่วมน้ันไม่ได้จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน และการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติหรือต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่เกนิควร 

ในกรณีดังกล่าว กจิการต้องเปิดเผยหลักเกณฑท์ี่ใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

ข16 กจิการต้องเปิดเผยมูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียของกจิการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม

แต่ละรายที่ไม่มีสาระส าคัญซ่ึงกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย นอกจากน้ี กิจการต้อง

เปิดเผยจ านวนรวมของส่วนแบ่งของกิจการในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมในรายการดังต่อไปน้ี

แยกจากกนั 

ข16.1 ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ข16.2 ก าไรหรือขาดทุนหลังภาษีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก 

ข16.3 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ข16.4 ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

ทั้งน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับการร่วมค้าและบริษัทร่วมแยกจากกนั 

ข17 เมื่อส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย ในการร่วมค้า หรือในบริษัทร่วม (หรือส่วนหน่ึงของ 

ส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า หรือในบริษัทร่วม) ซ่ึงได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้ 

เพ่ือขาย (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อ

มีการประกาศใช้) กจิการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับบริษัทย่อย การร่วมค้า 

หรือบริษัทร่วมน้ันตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ ข10 ถึง ข16 

 

ภาระผูกพนัส าหรบัการร่วมคา้ (ย่อหนา้ที ่23.1) 
 

ข18 กิจการต้องเปิดเผยภาระผูกพันทั้งหมดที่กิจการมีแต่ยังไม่ได้รับรู้ ณ วันที่ที่รายงาน (รวมถึง 

ส่วนแบ่งของกจิการในภาระผูกพันที่มีร่วมกนักบัผู้ลงทุนรายอื่นที่มีการควบคุมร่วมในการร่วมค้า) 

ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสยีของกจิการในการร่วมค้า ทั้งน้ี ภาระผูกพัน หมายถึง ภาระที่อาจท าให้

กจิการต้องสญูเสยีกระแสเงินสดหรือทรัพยากรอื่นไปในอนาคต 

ข19 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้ที่อาจท าให้กิจการต้องสูญเสียกระแสเงินสดหรือทรัพยากรอื่นไปใน

อนาคตน้ันรวมถึงรายการดังต่อไปนี้  

ข19.1 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการที่จะต้องให้การสนับสนุนเงินทุนหรือทรัพยากรอื่น          

อนัเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น  
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ข19.1.1 ข้อตกลงหรือสัญญาเข้าซ้ือการร่วมค้า (ตัวอย่างเช่น ก าหนดให้กิจการต้อง

สนับสนุนเงินทุนตามระยะเวลาที่ก  าหนด) 

ข19.1.2 โครงการที่ต้องใช้ทุนสงูซ่ึงด าเนินการโดยการร่วมค้า 

ข19.1.3 ภาระผูกพันในการซ้ือโดยไม่มีเง่ือนไขซ่ึงอุปกรณ์ สินค้า หรือบริการที่กจิการ

ได้ผูกมัดที่จะซ้ือจากหรือในนามของการร่วมค้า 

ข19.1.4 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการที่จะต้องให้กู้ยืมเงินหรือให้การสนับสนุน        

ด้านการเงินอื่นแก่การร่วมค้า 

ข19.1.5 ภาระผูกพันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการที่จะต้องให้ทรัพยากรอื่นแก่การร่วมค้า 

เช่น สนิทรัพย์หรือบริการ  

ข19.1.6 ภาระผูกพันอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับรู้ ที่ เกี่ยวข้องกับการร่วมค้าซ่ึงไม่สามารถ

ยกเลิกได้ 

ข19.2 ภาระผูกพันที่ ยังไม่ได้รับรู้จากการที่ต้องซ้ือส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ (หรือ 

ส่วนหน่ึงของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ) ในการร่วมค้าจากบุคคลหรือกิจการอื่น 

หากเหตุการณ์บางอย่างเกดิขึ้นหรือไม่เกดิขึ้นในอนาคต 

ข20 ข้อก าหนดและตัวอย่างในย่อหน้าที่  ข18 และ ข19 แสดงให้เห็นถึงการเปิดเผยข้อมูล 

บางลักษณะตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (เมื่อมีการประกาศใช้)  

 

ส่วนไดเ้สียในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม (ย่อหนา้ที ่

24 ถงึ 31) 

 

กิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวั 

 

ข21 กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว คือ กิจการที่ ถูกออกแบบมาเพ่ือให้สิทธิในการออกเสียงหรือ 

สิทธิอื่นใดซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการก าหนดว่าใครเป็นผู้ควบคุม

กจิการ เช่น ก าหนดให้สทิธใินการออกเสยีงเกี่ยวข้องกบังานด้านการบริหารเทา่น้ัน ส่วนกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องจะถูกก าหนดโดยข้อตกลงตามสญัญา 

ข22 กจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวมักมีลักษณะหรือคุณสมบัติดังต่อไปนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 

ข22.1 มีกจิกรรมที่จ ากดั 

ข22.2 มีวัตถุประสงค์ที่แคบและระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น เพ่ือท าให้การเช่าได้รับประโยชน์ 

ด้านภาษีอากรสูงสุด เพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือจัดหาแหล่งทุน

หรือเงินทุนให้กับกิจการ หรือเพ่ือหาโอกาสในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนโดยการโอน

ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ของกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว

น้ันไปยังผู้ลงทุน 
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ข22.3 มีทุนในจ านวนที่ไม่เพียงพอที่จะท าให้กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวน้ันด าเนิน

กจิกรรมของตนได้หากปราศจากการสนับสนุนทางการเงินเพ่ิมเติม 

ข22.4 มีการจัดหาเงินในรูปแบบของการออกตราสารที่อ้างอิงกับสัญญาต่างๆ ให้แก่ผู้ลงทุน  

ซ่ึงท าให้เกดิการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตและด้านอื่นๆ (กลุ่ม (tranches)) 

ข23 ตัวอย่างของกจิการที่ถือว่าเป็นกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว มีดังน้ี 

ข23.1 กจิการเพ่ือการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitisation vehicles) 

ข23.2 กจิการที่จัดหาเงินโดยมีสนิทรัพย์หนุนหลัง (asset-backed financings) 

ข23.3  กองทุนเพ่ือการลงทุนบางประเภท 

ข24 กิจการที่ถูกควบคุมโดยสิทธิในการออกเสียงไม่ถือว่าเป็นกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว เพียง

ด้วยเหตุที่ว่ากจิการน้ันได้รับเงินทุนจากบุคคลที่สามเน่ืองจากการปรับโครงสร้างกจิการ 

 

ลกัษณะของความเสี่ยงจากการมีส่วนไดเ้สียในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ได้

รวมอยู่ในงบการเงินรวม (ย่อหนา้ที ่29 ถงึ 31) 

 

ข25 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 29 ถึง 31 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

เพ่ิมเติมที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 24.2 

ข26 ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของข้อมูลเพ่ิมเติมที่อาจจ าเป็นส าหรับการประเมินความเสี่ยงที่กิจการ 

มีฐานะเปิดต่อการมีส่วนได้เสยีในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

ข26.1 เง่ือนไขของข้อตกลงที่ก  าหนดให้กิจการต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่กิจการ 

ซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม (เช่น ข้อตกลงการให้ 

สภาพคล่องทางการเงิน หรือภาระผูกพันที่จะต้องซ้ือสินทรัพย์จากกิจการซ่ึงมี

โครงสร้างเฉพาะตัว หรือที่จะต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินหากอันดับความ

น่าเช่ือถือลดลงถึงระดับหน่ึง เป็นต้น) และรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้  

ข26.1.1 ค าอธิบายของเหตุการณ์หรือสถานการณ์แวดล้อมที่อาจท าให้กิจการที่เสนอ

รายงานน้ันมีฐานะเปิดต่อการขาดทุน 

ข26.1.2 มีเง่ือนไขซ่ึงจ ากดัภาระผูกพันดังกล่าวหรือไม่ 

ข26.1.3 มีบุคคลหรือกจิการอื่นที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินอกีหรือไม่ ซ่ึงในกรณีที่

มีบุคคลหรือกจิการอื่นให้การสนับสนุนอยู่ จะต้องพิจารณาว่าภาระผูกพันใน

การสนับสนุนด้านการเงินของกิจการที่ เสนอรายงานได้รับการจัดล าดับ

อย่างไรเมื่อเปรียบเทยีบกบัการสนับสนุนจากบุคคลหรือกจิการอื่น 

ข26.2 ผลขาดทุนของกิจการซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลารายงานซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 

ส่วนได้เสยีของกิจการในกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ข26.3 ประเภทของรายได้ที่กิจการได้รับในระหว่างรอบระยะเวลารายงานอันเน่ืองมาจาก 

ส่วนได้เสยีของกิจการในกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 
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ข26.4 กิจการต้องแบกรับขาดทุนของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน  

งบการเงินรวมก่อนบุคคลหรือกิจการอื่นหรือไม่ จ านวนขาดทุนสูงสุดที่กิจการต้อง 

แบกรับ และให้แสดงล าดับที่และจ านวนขาดทุนที่อาจต้องแบกรับโดยผู้อื่นซ่ึงมีส่วนได้

เสียในล าดับที่ต ่ากว่าส่วนได้เสียของกิจการในกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้

รวมอยู่ในงบการเงินรวม (หากเกี่ยวข้อง) 

ข26.5 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัข้อตกลงการให้สภาพคล่อง การค า้ประกนั หรือภาระผูกพันอื่นที่มี

กบับุคคลภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมหรือความเสี่ยงของส่วนได้เสีย

ของกจิการในกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

ข26.6 ความยุ่งยากที่กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมได้

ประสบจากการจัดหาเงินให้กบักจิกรรมของกจิการในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

ข26.7 รูปแบบของการจัดหาเงินทุนของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ใน 

งบการเงินรวม (เช่น ตราสารหน้ีพาณิชย์ หรือตั๋วเงินระยะปานกลาง) และอายุของ

เงินทุนโดยเฉล่ีย ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงการวิเคราะห์อายุของสินทรัพย์และเงินทุน

ของกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัวซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม  หากกิจการ

ดังกล่าวใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นเพ่ือจัดหาสนิทรัพย์ที่มีอายุยาว 
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ภาคผนวก ค  

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซึง่มีความเทียบเท่ากบัส่วนอื่น

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 

ค1 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ น้ีกับงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

น าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

ค1ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค1ข กิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่  2 

ภาคผนวก ก และเพ่ิมย่อหน้าที่  9ก ถึง 9ข 19ก ถึง 19ช 21ก และ 25ก ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้

เสยีในกจิการอื่น กิจการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ีและถือปฏิบัติตามการปรับปรุงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการทีด่ าเนิน

ธุรกิจดา้นการลงทนุพร้อมกนั 

ค1ค ขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวมส าหรบักิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (ที่ปรับปรุงใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้

เสียในกิจการอื่น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

และการร่วมค้า ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่  6 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น กิจการ

ต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย  



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

 

27 

 

ค1ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนได้เสยีในกิจการอื่นน้ี มีการเพ่ิมย่อหน้าที่ 5ก และปรับปรุงย่อหน้าที่ ข17 กิจการต้องปฏบัิติ

ตามการป รับป รุงน้ี โดยใช้ วิธีป รับ ย้อนหลังส าห รับรอบระยะเวลาบัญ ชีที่ เ ร่ิม ในห รือ 

หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่ อมี 

การประกาศใช้)  

ค2 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค2ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค2ข การเปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 24 ถึง 31 และแนวทางปฏิบัติในย่อหน้าที่ ข21 ถึง  

ข26 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่จ าเป็นต้องใช้กับงวดที่แสดงอยู่ก่อนหน้า 

รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ 

 

การอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช)้ 
 

ค3 หากกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติแต่ยังไม่ได้น ามาตรฐาน  

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือ

ปฏิบัติ การอ้างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละ

การวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้ นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (IAS 27: Separate Financial Statements (Bound 

volume 2017 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี  2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก และ

ปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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การอา้งอิงถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

19 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 20 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้วยย่อหน้าที่  

1 ถึง 20 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ

กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด  

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดข้อก าหนดทางการบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อ

กจิการจัดท างบการเงินเฉพาะกจิการ  

 

ขอบเขต 
 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุน

ในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อกิจการเลือกที่จะ

น าเสนอ หรือตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่ให้มีการน าเสนองบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้บังคับว่ากิจการใดควรจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีน ามาใช้เมื่อกิจการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

 

ค านยิาม 
 

4 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

 

งบการเงินรวม หมายถงึ งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการน าเสนอสินทรพัย ์

หนี้ สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และ

กระแสเงินสดของบริษทัใหญ่ และบริษทัย่อยเสมือน

ว่าเป็นของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถงึ งบการเงินที่น าเสนอโดยกิจการ ซ่ึงกิจการสามารถ

เลือกบนัทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนใน

การร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัท ร่วมตาม

ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  โดยวิธี

ราคาทุ น  ห รือตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือโดยวิธี

ส่วนไดเ้สียตามที่อธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมคา้ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

5 ค านิยามของค าศัพท์ดังต่อไปน้ีก าหนดไว้ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) ภาคผนวก ก ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน (เมื่อมี 

การประกาศใช้) และย่อหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 บริษัทร่วม 

 การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

 วิธส่ีวนได้เสยี 

 กลุ่มกจิการ 

 กจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

 การควบคุมร่วม 

 การร่วมค้า 

 ผู้ร่วมค้า 

 บริษัทใหญ่ 

 อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ  

 บริษัทย่อย 

6 งบการเงินเฉพาะกจิการเป็นงบการเงินที่มีการน าเสนอเพ่ิมเติมจากงบการเงินรวม หรือเพ่ิมเติม

จากงบการเงินของผู้ลงทุน ซ่ึงไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย แต่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือ 

เงินลงทุนในการร่วมค้า ซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือเงินลงทุนในการร่วมค้าถูกก าหนดให้ 

บันทกึบัญชีตามวิธีส่วนได้เสยี ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)

เร่ื
ื่
อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสถานการณ์

ที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 8 ถึง 8ก  
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7 งบการเงินของกิจการซ่ึงไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือส่วนได้เสียของผู้ร่วมค้าในการร่วมค้า 

ไม่ถือเป็นงบการเงินเฉพาะกจิการ  

8 กจิการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเสนองบการเงินรวมตามย่อหน้าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ

ยกเว้นไม่ต้องใช้วิธีส่วนได้เสียตามย่อหน้าที่ 17 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) อาจน าเสนอ

งบการเงินเฉพาะกจิการเป็นเพียงงบการเงินเดียวของกจิการได้ 

8ก กิ จการที่ ด าเนิ นธุ รกิ จด้ านการลงทุนซ่ึ งถู กก าหนดให้ปฏิ บั ติ ตามข้อยกเว้นส าหรับการรวม 

บริษัทย่อยทั้งหมดในการจัดท างบการเงินรวมตามที่กล่าวในย่อหน้าที่  31 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  10 (ปรับป รุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) ทั้งงวดปัจจุบันและงวดที่น าเสนอเปรียบเทียบทุกงวด ให้น าเสนองบการเงิน

เฉพาะกจิการเป็นเพียงงบการเงินเดียวของกจิการ 

 

การจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

9 งบการเงินเฉพาะกิจการตอ้งจัดท าให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ทีเ่กีย่วขอ้งทุกฉบบั ยกเวน้ตามทีก่ล่าวในย่อหนา้ที ่10 

10 เมื่อกิจการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีใดวิธีหนึง่ดงันี้  

10.1 วิธีราคาทุน  

10.2 ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ 

ทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ หรือ 

10.3    วิธีส่วนไดเ้สียตามทีอ่ธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2560)

เรือ่ง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท เงินลงทุนที่ 

บนัทึกบญัชีดว้ยวิธีราคาทุนหรือตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตอ้งปฏิบติัตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย

และการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช)้ เมื่อเงินลงทุนถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ถือไว ้

เพือ่ขายหรือเพือ่การจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ (หรือน าไปรวมในกลุ่มสินทรพัยที์่จะจ าหน่าย 

ที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พือ่ขายหรือเพื่อการจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจ้าของ) การวดั

มูลค่าเงินลงทุนซ่ึงมีการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง 

เครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ จะไม่เปลีย่นแปลงในกรณีดงักล่าว 

11 หากกิจการเลือกปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่  18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) ในการวัดมูลค่า 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการ

ต้องบันทกึบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวด้วยวิธเีดียวกนัในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

11ก ในกรณีที่บริษัทใหญ่ ต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร 

หรือขาดทุนตามที่กล่าวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงเป็นไปตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 31 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้) กิจการต้องรับรู้เงินลงทุน 

ในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกจิการด้วยวิธเีดียวกนั 

11ข บริษัทใหญ่ที่สิ้นสดุการเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน หรือเปล่ียนสถานะมาเป็นกจิการ

ที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวนับต้ังแต่วันที่การเปล่ียนแปลง

สถานภาพเกดิขึ้น ดังน้ี 

11ข.1  เมื่ อกิจการสิ้ นสุดการเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องบันทึก 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามย่อหน้าที่ 10 โดยวันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานภาพต้อง

ถือเสมือนเป็นวันซ้ือ มูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย ณ วันที่ถือเสมือนเป็นวันซ้ือต้อง

แสดงเสมือนเป็นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเพ่ือเป็นการโอนเพ่ือบันทึกบัญชีเงินลงทุน 

ตามย่อหน้าที่ 10 

11ข.1.1 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

11ข.1.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

11ข.2 เมื่อกิจการเปล่ียนสถานะมาเป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องรับรู้ 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนด 

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อม ี

การประกาศใช้) ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานภาพต้องรับรู้เป็นผลก าไรหรือผลขาดทุน 

ในก าไรหรือขาดทุน ผลปรับปรุงสะสมจากการรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ 

ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่าน้ันต้องรับรู้เสมือนว่า

กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนได้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ มี 

การเปล่ียนแปลงสถานภาพ 

12 กิจการตอ้งรบัรูเ้งินปันผลจากบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในก าไรหรือขาดทุน 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อกิจการมีสิทธิในการไดร้บัเงินปันผล เงินปันผลจะถูกรบัรู ้

ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่กิจการเลือกวิธีการบนัทึกบญัชีโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงในกรณี

ดงักล่าวเงินปันผลจะรบัรูโ้ดยการหกัออกจากมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

13 เมื่อบริษัทใหญ่จัดโครงสร้างของกลุ่มโดยการจัดต้ังกิจการข้ึนใหม่เป็นบริษัทใหญ่ในลักษณะที่

เป็นไปตามเกณฑต่์อไปนี้  

13.1 บริษัทใหญ่ที่ จัดต้ังข้ึนใหม่ได้มาซ่ึงการควบคุมจากบริษัทใหญ่เดิม โดยการออก 

ตราสารทุนเพ่ือแลกเปล่ียนกบัตราสารทุนที่มีอยู่ของบริษัทใหญ่เดิม 
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13.2 สินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มกิจการใหม่และกลุ่มกิจการเดิมเหมือนกันทั้งก่อนและ 

หลังการปรับโครงสร้าง และ 

13.3 เจ้าของบริษัทใหญ่เดิมก่อนที่จะปรับโครงสร้างมีอ านาจโดยสมบูรณ์และมีส่วนได้เสีย

ในสนิทรัพย์สทุธขิองกลุ่มกจิการเดิมและกลุ่มกจิการใหม่โดยเทยีบเคียงกนัทั้งก่อนและ

หลังการปรับโครงสร้างเหมือนเดิม 

และบริษัทใหญ่ที่จัดต้ังข้ึนใหม่ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทใหญ่เดิมตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 

10.1 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทใหญ่ที่จัดต้ังข้ึนใหม่ต้องวัดราคาทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

ของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เดิม ณ วันที่

มีการปรับโครงสร้างองค์กร 

14 ในท านองเดียวกนั กจิการที่ไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่อาจจัดต้ังกจิการข้ึนใหม่เป็นบริษัทใหญ่ในลักษณะ

ที่ เข้าเง่ือนไขในย่อหน้าที่  13 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  13 ใช้กับการจัดโครงสร้างในกรณี น้ี 

ด้วยเช่นกัน การอ้างอิงถึง “บริษัทใหญ่ เดิม” และ “กลุ่มกิจการเดิม” ในกรณี น้ีหมายถึง  

“กจิการเดิม” 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

15 กิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องทุกฉบับเมื่อมี  

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถงึตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที ่16 ถงึ 17 

16 หากบริษัทใหญ่ เลือกที่จะไม่น าเสนองบการเงินรวมตามย่อหน้าที่  4.1 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมี 

การประกาศใช)้ แต่น าเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัใหญ่ตอ้งเปิดเผยในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

16.1 ขอ้เท็จจริงที่ว่างบการเงินที่น าเสนอเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใชข้อ้ยกเวน้ 

ในการไม่จัดท างบการเงินรวม พรอ้มทั้ งเปิดเผยชื่อบริษทัและสถานที่หลกัของ 

การประกอบกิจการ (และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ งบริษทัหากแตกต่าง) ของ

กิจการที่มีการจัดท างบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อ 

การน าเสนอต่อสาธารณะ รวมทั้ งที่อยู่ ซ่ึงบุคคลภายนอกสามารถติดต่อขอ 

งบการเงินรวมดงักล่าวได ้

16.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยัส าคญัในบริษทัย่อย ในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 

รวมถงึ  

16.2.1  รายชื่อของผูไ้ดร้บัการลงทุน  

16.2.2  สถานที่หลกัของการประกอบกิจการของผูไ้ดร้บัการลงทุน (และประเทศ

ทีจ่ดทะเบยีนจดัตั้งบริษทัหากแตกต่าง)  
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16.2.3  สดัส่วนของความเป็นเจา้ของในผูไ้ดร้บัการลงทุน (และสดัส่วนของสิทธิ

ในการออกเสียงหากแตกต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจา้ของในผูไ้ดร้บั

การลงทุน) 

16.3 ค าอธิบายวิธีการทางบญัชีที่ใชใ้นการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามรายละเอียดใน 

ย่อหนา้ที ่16.2 

16ก เมือ่กิจการที่ด าเนนิธุรกิจดา้นการลงทุนซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ (ทีไ่ม่ใช่บริษทัใหญ่ตามทีก่ล่าวถึง

ในย่อหนา้ที ่16) จัดท างบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเพียงงบการเงินเดียวของกิจการ ตามที่

กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 8ก กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวดว้ย กิจการที่ด าเนินธุรกิจ

ดา้นการลงทุนยงัคงตอ้งน าเสนอการเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวกบักิจการที่ด า เนินธุรกิจดา้น 

การลงทุนตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 

2560) เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน (เมือ่มีการประกาศใช)้  

17 หากบริษทัใหญ่ (นอกเหนือจากบริษทัใหญ่ตามย่อหนา้ที่  16 ถึง 16ก) หรือผูล้งทุนที่มี 

การควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคัญเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุน มีการจัดท า 

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัใหญ่หรือผูล้งทุนตอ้งระบุถึงงบการเงินที่มีการจัดท าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง งบการเงินรวม (เมือ่

มีการประกาศใช)้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง 

การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 

2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เมื่อมีการประกาศใช)้ ซ่ึงเกี่ยวขอ้ง

กบังบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าว โดยบริษัทใหญ่และผูล้งทุนตอ้งเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงินเฉพาะกิจการดงัต่อไปนี้  

17.1 ขอ้เท็จจริงที่งบการเงินที่น าเสนอนั้นเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการรวมทั้งเหตุผลใน 

การจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีขอ้กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัท า 

17.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยัส าคญัในบริษทัย่อย ในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 

รวมถงึ  

17.2.1 รายชื่อของผูไ้ดร้บัการลงทุน  

17.2.2 สถานที่หลกัของการประกอบกิจการของผูไ้ดร้บัการลงทุน (และประเทศ

ทีจ่ดทะเบยีนจดัตั้งบริษทัหากแตกต่าง)  

17.2.3 สดัส่วนของความเป็นเจา้ของในผูไ้ดร้บัการลงทุน (และสดัส่วนของสิทธิ

ในการออกเสียงหากแตกต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจา้ของในผูไ้ดร้บั

การลงทุน) 

17.3 ค าอธิบายวิธีการทางบญัชีที่ใชใ้นการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามรายละเอียดใน 

ย่อหนา้ที ่17.2 
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วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

18 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่ มี 

ผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่ มี 

ผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  10 (ป รับป รุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วม 

การงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่  28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมี 

การประกาศใช้) พร้อมกนั 

18ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ข  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ค  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ง  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18จ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ฉ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ช  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ซ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ฌ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ญ วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ  (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  27 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 4 ถึง 7 10 

11ข และ 12 กิจการต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้ถือปฏบัิติส าหรับการปรับปรุงดังกล่าวโดยวิธี

ปรับย้อนหลังตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบาย

การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการ

น าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวด

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน  

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

19 ถ้ากิจการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ  แต่ยังไม่ได้น ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้) มาปฏิบัติใช้  

การอ้างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

  10 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดั

มลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 
 

20     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 
 



 
 
 

    

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา  

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางวราภรณ์     วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา      ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์     เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวจงจิตต์    หลีกภัย   ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายเกรียงศักด์ิ    ประสงค์สกุาญจน์) ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์    ศรีประเสริฐ)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา    กจิศรีนภดล)  ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์    อทิธผิลิน)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ   จริยะจินดา)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

(นางสาวหน่ึงฤทยั   เฮ้งบริบูรณ์พงศ์) ที่ปรึกษา 

(นางสาวญาดา    สขุเกษม)  ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา  อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล    วิเศษสรรพ์  อนุกรรมการ 

นายเกรียง    วงศ์หนองเตย  อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์    เทพหัสดิน  อนุกรรมการ 

นายพิชิต    ลีละพันธเ์มธา  อนุกรรมการ 

นายวินิจ    ศิลามงคล  อนุกรรมการ 

นายศิระ     อนิทรก าธรชัย  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช   จึงประเสริฐ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน    เรืองฤทธิ์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางโสรดา    เลิศอาภาจิตร์)  อนุกรรมการ  

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวสภุาพร    บุญแทน)  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560 

นางสาวยุวนุช    เทพทรงวัจจ  ประธานอนุกรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม    คุณติสขุ   อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา    สมัฤทธิ์ประดิษฐ์  อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา    ตันติโอฬาร  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาวจิตรา    ณีศะนันท)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวจารวี    ชยสมบัติ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวศุภมัทนา   โสภณรัตนโภคิน ) อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ    จันทรโมลี)  อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)  อนุกรรมการ 

นางสาวสาวิตรี    องค์สริิมีมงคล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 





มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

1 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (IAS 28: Investments in Associates and 

Joint Ventures (Bound volume 2017 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก และ

ปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

2 

สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 2 

ค านยิาม 3 

อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั 5 

วิธีส่วนไดเ้สีย 10 

การน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 16 

ขอ้ยกเวน้ทีจ่ะไม่ตอ้งน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 17 

การจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 20 

การเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 22 

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ 25 

ขั้นตอนในการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย 26 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 40 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 44 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 45 

การอา้งอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

46 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 47 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

3 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ประกอบด้วย ย่อหน้าที่ 1 ถึง 47 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดย

ค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้  

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีว ัตถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีการบญัชีส าหรับเงินลงทุนใน 

บริษทัร่วมและวางขอ้ก าหนดในการน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติักบัเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

และการร่วมคา้ 

 

ขอบเขต 
 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบตัิกบักิจการทุกกิจการที่เป็นผูล้งทุนซ่ึงมีการควบคุม

ร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเหนอืผูไ้ดร้บัการลงทุน 

 

ค านยิาม 
 

3 ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

 

บริษัทร่วม หมายถึง กิจการทีอ่ยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัของผูล้งทุน 

   

งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินของกลุ่มกิจการทีม่ีการน าเสนอสินทรพัย ์หนี้ สิน 

ส่วนของเจ้าของ รายได ้ค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสดของ

บริษทัใหญ่และบริษทัย่อยเสมือนว่าเป็นของหน่วยงาน 

ทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว 

   

วิธีส่วนไดเ้สีย หมายถึง เป็น วิธีการทางบัญ ชี ซ่ึงก าหนดให้ผู ้ลงทุนบันทึก 

เงินลงทุนเมือ่เริ่มแรกดว้ยราคาทุน และหลงัจากนั้นให้

ปรบัปรุงดว้ยการเปลี่ยนแปลงในส่วนแบ่งของผูล้งทุน
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ในสินทรพัยสุ์ทธิของผูไ้ดร้บัการลงทุนภายหลงัการไดม้า 

ก าไรหรือขาดทุนของผูล้งทุนจะรวมเอาส่วนแบ่งใน

ก าไรหรือขาดทุนของผูไ้ดร้บัการลงทุนเขา้ไวด้ว้ย และ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผูล้งทุนก็จะรวมเอาส่วน

แบ่งในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผูไ้ดร้บัการลงทุน

เขา้ไวด้ว้ย  

   

การร่วมการงาน หมายถึง การงานซ่ึงบุคคลหรือกิจการตั้ งแต่สองหรือมากกว่า

สองรายมีการควบคุมร่วมกนั 

   

การควบคุมร่วม หมายถึง การร่วมกนัควบคุมการงานซ่ึงไดต้กลงกนัไวใ้นสญัญา  

ซ่ึงการควบคุมร่วมจะมีไดก้็ต่อเมื่อการตดัสินใจใดๆ 

เกีย่วกบักิจกรรมที่เกีย่วขอ้งจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ

อย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผูที้่ร่วมกนัควบคุมการงานแลว้

เท่านั้น 

   

การร่วมคา้ หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผูที้่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้น

มีสิทธิในสินทรพัยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น 

   

ผูร่้วมคา้ หมายถึง ผูเ้ขา้ร่วมในการร่วมคา้ซ่ึงมีการควบคุมร่วมในการร่วมคา้นั้น 

   

อิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญ 

หมายถึง อ านาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกีย่วกบั

นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของผู ้ได ้รับ 

การลงทุน แต่ไม่ถึงระดบัที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วม

ในนโยบายดงักล่าว 

   

4 ค านิยามของค าศัพท์ดังต่อไปน้ีได้ก าหนดอยู่ในย่อหน้าที่ 4 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้) และในภาคผนวก ก 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมี

การประกาศใช้) และถูกใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีโดยมีความหมายดังที่ระบุไว้ในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าว  

 การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

 กลุ่มกจิการ 

 บริษัทใหญ่ 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 บริษัทย่อย 

 

อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั 
 

5 หากกิจการมีอ านาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย)  

ในผู้ได้รับการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 20 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ากิจการมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญต่อผู้ได้รับการลงทุน เว้นแต่กิจการจะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากรณี

ดังกล่าวไม่เป็นเช่นน้ัน ในทางกลับกันหากกิจการมีอ านาจในการออกเสียงทั้งโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม (เช่น โดยผ่านบริษัทย่อย) ในผู้ได้รับการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 ให้สันนิษฐานไว้ก่อน

ว่ากิจการไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ เว้นแต่จะมีหลักฐานที่แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่า 

กิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ได้รับการลงทุนน้ัน การที่ผู้ลงทุนรายอื่นถือหุ้นในผู้ได้รับ 

การลงทุนเป็นจ านวนมากหรือเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่ากิจการจะไม่สามารถมีอิทธิพล

อย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ได้รับการลงทุนได้ 

6 หลักฐานต่อไปน้ีทางใดทางหน่ึงหรือมากกว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงว่ากิจการมีอิทธิพลอย่าง

มีนัยส าคัญ 

6.1 การมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารอื่นที่ เทียบเท่าคณะกรรมการ 

บริษัทของผู้ได้รับการลงทุน 

6.2 การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

เงินปันผลหรือการแบ่งปันส่วนทุนอื่นๆ 

6.3 มีรายการระหว่างกจิการกบัผู้ได้รับการลงทุนอย่างเป็นสาระส าคัญ 

6.4 มีการแลกเปล่ียนบุคลากรระดับบริหาร หรือ 

6.5 มีการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

7 กิจการอาจเป็นเจ้าของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น (share warrants) สิทธิการซ้ือหุ้น (share 

call options) ตราสารหน้ีหรือตราสารทุน ซ่ึงสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือตราสารอื่นที่

มีลักษณะใกล้เคียงกันที่มีความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิหรือการแปลงสภาพซ่ึงหากกิจการ

เลือกใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารดังกล่าวแล้ว กิจการจะมีอ านาจออกเสียงในเร่ืองนโยบาย

ทางการเงินและการด าเนินงานมากขึ้น หรือในท านองเดียวกนัเป็นการลดอ านาจในการออกเสยีง

ดังกล่าวของบุคคลอื่น (กล่าวคือ สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้) ในการประเมินว่ากิจการ

มีอิทธิพลอย่างมี นัยส าคัญหรือไม่  กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจาก 

สิทธิในการออกเสียงที่สามารถเป็นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารน้ัน 

ในปัจจุบัน รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่ เป็นไปได้ซ่ึงกิจการอื่นถืออยู่ด้วย ตัวอย่างสิทธิ 

ในการออกเสียงที่ เป็นไปได้ที่ ไม่สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารได้ในปัจจุบัน 

ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ตราสารน้ันยังไม่สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพได้จนกว่าจะถึงวันที่ 

ที่ก  าหนดในอนาคตหรือจนกว่าจะเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงตามที่ก  าหนดไว้ในอนาคต 
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8 ในการประเมินว่าสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้น าไปสู่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่

น้ัน กิจการจะต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ทั้งหมด (รวมถึงเง่ือนไขของการใช้

สทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้และข้อตกลงตามสญัญาอื่นไม่ว่าเป็นการพิจารณารายสญัญาหรือ

ทุกสัญญารวมกัน) ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงที่ เป็นไปได้ ซ่ึงข้อเท็จจริงและ

สถานการณ์ข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงความตั้งใจของผู้บริหารและความสามารถทางการเงินของ

กจิการที่จะใช้สทิธหิรือแปลงสภาพสทิธใินการออกเสยีงที่เป็นไปได้ดังกล่าว 

9 กิจการจะสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุนเมื่อกิจการสูญเสียอ านาจ

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของผู้ได้รับ 

การลงทุน การสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญสามารถเกิดข้ึนได้ไม่ว่าจะมีการเปล่ียนแปลง 

ในระดับของความเป็นเจ้าของในผู้ได้รับการลงทุนหรือไม่ ตัวอย่างของกรณีน้ีคือการที่บริษัทร่วม

อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ศาล ผู้ด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ หรือหน่วยงานก ากับ

ดูแล รวมทั้งกรณีที่เกดิจากผลของข้อตกลงตามสญัญา 

 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

 

10 ตามวิธส่ีวนได้เสีย ผู้ลงทุนต้องรับรู้รายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเมื่อเร่ิมแรกด้วย

ราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่ง

ก าไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ โดยผู้ลงทุนต้องรับรู้

ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียในก าไรหรือ

ขาดทุนของผู้ลงทุน ส่วนทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับจากผู้ได้รับการลงทุนต้องน าไปหักจากมูลค่า

ตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น นอกจากน้ี ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนไปตาม

สัดส่วนของผู้ลงทุนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ได้รับการลงทุนที่เปล่ียนแปลงไป เช่น  

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ และการเปล่ียนแปลงที่เกิด

จากผลต่างอัตราแลกเปล่ียนในการแปลงค่างบการเงิน ผู้ลงทุนต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงดังกล่าว

ตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นของผู้ลงทุน (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

11 การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินปันผลรับอาจไม่ใช่เป็นวิธีที่ เหมาะสมส าหรับการวัดมูลค่า

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเน่ืองจากเงินปันผลรับ

น้ันอาจมีความสัมพันธ์น้อยมากกับผลประกอบการของบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าจากการที่ 

ผู้ลงทุนมีการควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุน ผู้ลงทุนจึงมี

ส่วนได้เสียในผลประกอบการของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ันๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลตอบแทน

จากการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรรับรู้ส่วนได้เสยีดังกล่าวโดยการน าส่วนแบ่งในผลก าไรหรือ

ขาดทุนในผู้ได้รับการลงทุนรวมไว้ในงบการเงินของตนด้วย การปฏบัิติตามวิธีส่วนได้เสียจึงเป็น

การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้ นเกี่ยวกับสินทรัพย์สุทธิและก าไรหรือขาดทุนที่เป็นของ 

ผู้ลงทุน 
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12 ในกรณีที่มีสิทธิในการออกเสียงที่ เป็นไปได้หรือมีตราสารอนุพันธ์อื่นที่ มีสิทธิในการออกเสียง 

ที่เป็นไปได้ ส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะถูกพิจารณาเฉพาะส่วนได้เสียใน

ความเป็นเจ้าของที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันเท่าน้ัน และจะไม่รวมความเป็นไปได้ที่จะใช้สิทธิหรือแปลงสิทธ ิ

ที่มีในการออกเสยีงที่เป็นไปได้หรือที่มีในตราสารอนุพันธอ์ื่นๆ เว้นแต่ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 13 

13 ในบางสถานการณ์ โดยเน้ือหาสาระกิจการมีความเป็นเจ้าของในผู้ได้รับการลงทุนแล้ว เน่ืองจากมี

รายการที่ท  าให้กิจการเข้าถึงผลตอบแทนจากส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของแล้วในปัจจุบัน  

ในสถานการณ์ดังกล่าวส่วนที่จะแบ่งให้แก่กิจการจะก าหนดโดยค านึงถึงการใช้สิทธิในการออกเสียง 

ที่เป็นไปได้ในที่สุด และตราสารอนุพันธอ์ื่นที่ท  าให้กจิการเข้าถึงผลตอบแทนในปัจจุบันด้วย 

14 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

ไม่ให้น ามาใช้ปฏิบัติกับส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซ่ึงบันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย  

ในกรณีที่เคร่ืองมือทางการเงินมีสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้เป็นองค์ประกอบและโดยเน้ือหา

สาระท าให้เข้าถึงผลตอบแทนจากส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือ 

การร่วมค้าแล้วในปัจจุบัน เคร่ืองมือทางการเงินน้ันไม่อยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีอื่นให้รับรู้

เคร่ืองมือทางการเงินที่ประกอบด้วยสิทธิในการออกเสียงที่ เป็นไปได้ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อ

มีการประกาศใช้) 

15 เว้นแต่กรณีที่เงินลงทุนหรือส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าได้ถูกจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) ต้องจัด

ประเภทเงินลงทุนหรือส่วนได้เสยีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่เป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 

การน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 
 

16 กิจการที่มีการควบคุมร่วมในหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุนต้องบันทึก

บัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสียยกเว้นในกรณีที่เงินลงทุนมี

ลักษณะเข้าข้อยกเว้นตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 17 ถึง 19 

 

ขอ้ยกเวน้ทีจ่ะไม่ตอ้งน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 

 

17 กิจการไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

หากกิจการเป็นบริษัทใหญ่ที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องจัดท างบการเงินรวมตามข้อยกเว้นที่ระบุ

ไว้ในย่อหน้าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือเมื่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ ทุกข้อ 
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17.1 กิจการมีฐานะเป็นบริษัทย่อยซ่ึงถูกกิจการอื่นเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่ 

ผู้ถือหุ้นอื่นของกิจการรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบและไม่คัดค้าน

ต่อการที่ผู้ลงทุนจะไม่น าวิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบัิติ 

17.2 ตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกจิการไม่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ (ไม่ว่าจะเป็น

ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ 

รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภมูิภาค) 

17.3 กิจการไม่ได้น าส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการน าส่งงบการเงินของกิจการให้แก่

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่นเพ่ือวัตถุประสงค์

ในการออกขายตราสารใดๆ ในตลาดสาธารณะ 

17.4 บริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุดหรือบริษัทใหญ่ในล าดับระหว่างกลางของกิจการได้จัดท า 

งบการเงินเผยแพร่เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน และงบการเงินน้ันได้มีการน าบริษัทย่อยมารวมหรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนแล้วตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้)  

18 ในกรณีที่เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าถือโดยกจิการหรือถือโดยทางอ้อมผ่านกจิการซ่ึง

เป็นกิจการร่วมลงทุน (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit 

trust) หรือกิจการที่ มี ลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน 

(investment-linked insurance funds) กิจการเหล่าน้ีอาจจะเลือกวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

และการร่วมค้าโดยวิธมูีลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้ 

19 ในกรณีที่กิจการมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยที่ส่วนหน่ึงของเงินลงทุนน้ันถือโดยทางอ้อมผ่าน 

กิจการร่วมลงทุน (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit 

trust) หรือกิจการที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน

(investment-linked insurance funds) กิจการอาจเลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมส่วนนั้น

ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้โดยไม่ค านึงว่ากจิการร่วมลงทุน 

(venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) หรือกิจการ

ที่มี ลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked 

insurance funds) น้ันจะมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือเงินลงทุนส่วนน้ันหรือไม่ หากกิจการ

เลือกที่จะใช้วิธกีารบัญชีน้ีแล้ว กจิการต้องใช้วิธีส่วนได้เสยีส าหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือในบริษัท

ร่วมที่ ไม่ได้ถือผ่านกิจการร่วมลงทุน (venture capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) 

กองทรัสต์ (unit trust) หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันรวมถึงกองทุนประกันภัยแบบควบ 

การลงทุน (investment-linked insurance funds)  
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การจดัประเภทเป็นสินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 

20 กิจการต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) มาใช้กับ 

เงินลงทุน หรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เข้าเกณฑ์การจัดประเภท 

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ส าหรับส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เหลือซ่ึง

ไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายต้องบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียจนกว่า 

ส่วนของเงินลงทุนที่ถือไว้เพ่ือขายได้ถูกจ าหน่ายออกไปจริง ภายหลังจากที่จ าหน่ายเงินลงทุน

ออกไปจริงแล้ว กิจการต้องบันทกึบัญชีส าหรับเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช้) เว้นแต่ส่วนของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ยังคงถือเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือ 

การร่วมค้าซ่ึงในกรณีน้ีกจิการต้องใช้วิธส่ีวนได้เสยี 

21 ในกรณีที่เงินลงทุนหรือบางส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าซ่ึงเดิมเคยถูกจัดประเภท

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายไม่เข้าเกณฑ์ที่จะถูกจัดประเภทไว้เช่นน้ันอีกต่อไปแล้ว กิจการต้อง

รับรู้เงินลงทุนน้ันตามวิธีส่วนได้เสียย้อนหลังไปยังวันที่เงินลงทุนน้ันถูกจัดประเภทเป็นถือไว้ 

เพ่ือขาย งบการเงินของงวดหลังจากการจัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายต้อง

ถูกปรับปรุงด้วย 

 

การเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 

22 กิจการตอ้งเลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียนบัจากวนัที่เงินลงทุนของกิจการไม่เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

หรือการร่วมคา้ดงันี้  

22.1 ถา้เงินลงทุนไดเ้ปลี่ยนเป็นบริษทัย่อย กิจการตอ้งใชวิ้ธีการบญัชีส าหรบัเงินลงทุน 

ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2560) 

เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช)้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง งบการเงินรวม (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

22.2 ถา้ส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่ในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้เดิมเป็นสินทรพัยท์างการเงิน 

กิจการตอ้งวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่นี้ ดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

ของส่ วนได้เสี ยที่ เหลื ออยู่ นี้ ต ้องถื อเป็ นมู ลค่ ายุ ติ ธรรมส าหรับการวัดมู ลค่ า 

เมื่อเริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ และกิจการตอ้งรบัรูใ้นก าไร

หรือขาดทุนของผลต่างระหว่าง  

22.2.1 มูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียที่เหลืออยู่และผลตอบแทนรบัใดๆ จาก 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ทีถู่กจ าหน่ายออกไป และ 

22.2.2 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน ณ วนัทีเ่ลิกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย  
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22.3 เมื่อกิจการเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย กิจการต้องบันทึกบญัชีส าหรับก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นที่เกีย่วขอ้งกบัเงินลงทุนนั้นที่เคยรบัรูไ้วด้ว้ยหลกัเกณฑที์่ถูกก าหนดไว้

เช่นเดียวกนั เสมือนว่าผูไ้ดร้บัการลงทุนไดท้ าการจ าหน่ายสินทรพัย ์หรือหนี้ สินที่

เกีย่วขอ้งนั้นออกไป 

23 ดังน้ัน หากก าไรหรือขาดทุนที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยผู้ได้รับการลงทุนได้ถูก 

จัดประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจ าหน่ายสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง กิจการ

ต้องจัดประเภทก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของเจ้าของใหม่ให้อยู่ในก าไรหรือขาดทุน (เป็น 

การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่) เมื่อกิจการเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย ตัวอย่างเช่น หากบริษัทร่วม

หรือการร่วมค้ามีผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนสะสมที่เกิดจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 

และกิจการได้เลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย กิจการต้องจัดประเภทก าไรหรือขาดทุนที่ เกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินงานต่างประเทศที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นน้ันใหม่โดยบันทึกไปยังก าไร

หรือขาดทุน 

24 หากเงินลงทุนในบริษทัร่วมไดเ้ปลีย่นเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ หรือเงินลงทุนในการร่วมคา้

เปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม กิจการตอ้งใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียต่อไปโดยไม่ตอ้งวดัมูลค่า 

เงินลงทุนทีเ่หลืออยู่นี้ ใหม่ 

 

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ 

 

25 ถ้ากิจการที่มีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าได้ลดส่วนได้เสียลง  

แต่เงินลงทุนดังกล่าวยังคงถูกจัดประเภทเป็นบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าตามล าดับ กิจการต้อง 

จัดประเภทก าไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงใน 

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของไปยังก าไรหรือขาดทุน ถ้าก าไรหรือขาดทุนในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่นน้ีถูกก าหนดให้จัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจ าหน่ายสินทรัพย์หรือหน้ีสิน  

ที่เกี่ยวข้อง 

 

ขั้นตอนในการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

26 ขั้นตอนส่วนใหญ่ในการน าวิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบัิติคล้ายกบัขั้นตอนในการจัดท างบการเงินรวมซ่ึง

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม 

(เมื่อมีการประกาศใช้) นอกจากน้ี กิจการต้องน าแนวคิดเกี่ยวกับข้ันตอนปฏิบัติทางการบัญชี

ส าหรับการได้มาซ่ึงบริษัทย่อยมาปฏบัิติกับการบัญชีส าหรับการได้มาซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทร่วม

หรือการร่วมค้าด้วย 

27 ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าให้พิจารณาเฉพาะเงินลงทุนทั้งหมดใน 

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่ถือโดยบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่เท่าน้ัน โดยไม่

ค านึงถึงเงินลงทุนที่ถือโดยบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าอื่นของกลุ่มกจิการ และในกรณีที่บริษัทร่วม

หรือการร่วมค้าน้ันมีบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ก าไรหรือขาดทุน ก าไรขาดทุน
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เบด็เสรจ็อื่นและสินทรัพย์สุทธิที่จะใช้ในการน าวิธส่ีวนได้เสียมาปฏิบัติ จะเป็นรายการซ่ึงรับรู้ใน

งบการเงินของบริษัทร่วมและการร่วมค้า (รวมทั้งส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุน ก าไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่นและสินทรัพย์สุทธิที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและ 

การร่วมค้าของตน) หลังจากการปรับปรุงที่จ าเป็นเพ่ือให้ใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน (ดูย่อหน้า 

ที่ 35 ถึง 36ก) 

28 ก าไรและขาดทุนซ่ึงเป็นผลมาจากรายการที่เร่ิมจากบริษัทร่วมไปยังผู้ลงทุน (Upstream) และ

รายการที่เร่ิมจากผู้ลงทุนไปยังบริษัทร่วม (Downstream) ระหว่างกิจการ (รวมถึงบริษัทย่อยของ

กิจการที่น ามาจัดท างบการเงินรวม) กับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าจะถูกรับรู้ในงบการเงินของ

กิจการเฉพาะส่วนได้เสียของผู้ลงทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการเท่าน้ัน ตัวอย่างของรายการ

ด้านขาขึ้ น ได้แก่ การที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าขายสินทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุน ส่วนได้เสียที่เป็น 

ของผู้ลงทุนในก าไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เกิดจากรายการระหว่างกนัน้ีจะถูก 

ตัดออก ส่วนรายการด้านขาลง ได้แก่ การที่กิจการขายสินทรัพย์หรือน าสินทรัพย์ไปให้แก่ 

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้า  

29  ในกรณีที่รายการด้านขาลงแสดงให้เห็นว่ามีการลดลงในมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ 

ที่จะถูกขายหรือน าไปให้ หรือแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์น้ันได้ด้อยค่าลงแล้วผู้ลงทุนต้องรับรู้ 

ผลขาดทุนดังกล่าวเตม็จ านวน ในกรณีที่รายการด้านขาขึ้ นแสดงให้เห็นว่ามีการลดลงในมูลค่า

สุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ที่จะถูกซ้ือ หรือแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์น้ันได้ด้อยค่าลงแล้ว  

ผู้ลงทุนต้องรับรู้ผลขาดทุนนั้นตามส่วนได้เสียของตน 

30 การน าสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปให้แก่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพ่ือแลกกับส่วนได้เสียใน

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าต้องถูกรับรู้ตามหลักเกณฑ์ในย่อหน้าที่ 28 เว้นแต่รายการน้ันขาด

เน้ือหาเชิงพาณิชย์ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน  

อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีที่รายการขาดเน้ือหาเชิงพาณิชย์ ก าไรหรือ

ขาดทุนจากรายการน้ันจะถือว่ายังไม่เกิดขึ้ นและไม่ให้รับรู้ เว้นแต่เข้าเกณฑ์ตามที่ระบุใน 

ย่อหน้าที่ 31 ก าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนน้ีต้องถูกตัดรายการออกกับเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธี

ส่วนได้เสียและต้องไม่แสดงเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนตั้งพักในงบแสดงฐานะการเงินรวมของ

กจิการ หรือในงบแสดงฐานะการเงินของกจิการที่รับรู้เงินลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสยี 

31 ในกรณีที่นอกจากได้รับส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าแล้ว กิจการยังได้รับสินทรัพย์ที่

เป็นตัวเงินหรือที่ไม่เป็นตัวเงินอีกด้วย กิจการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเตม็จ านวนจากส่วน

ของก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการน าสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินไปให้ส าหรับสินทรัพย์ที่เป็นตัว

เงินหรือไม่เป็นตัวเงินที่ได้รับมา 

31ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

31ข (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

32 กจิการต้องน าวิธีส่วนได้เสยีมาถือปฏบัิติกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านับต้ังแต่วันที่

เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุน กิจการต้อง
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รับรู้ผลต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้

ในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเฉพาะส่วนที่เป็นของกจิการดังน้ี 

32.1 ค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าให้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ

เงินลงทุน โดยไม่อนุญาตให้ตัดจ าหน่ายค่าความนิยมน้ัน 

32.2 ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ในผู้ได้รับ 

การลงทุนเฉพาะส่วนที่เป็นของกิจการที่สูงกว่าต้นทุนของเงินลงทุน ให้ถือเป็นรายได้

ในการรับรู้ส่วนแบ่งผลก าไรหรือขาดทุนจากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าในงวดที่ ซ้ือ 

เงินลงทุนน้ัน 

กจิการต้องปรับปรุงส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนที่กจิการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

หลังจากการซ้ือเงินลงทุนให้เหมาะสม เช่น การท าการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

เสื่อมสภาพโดยคิดจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันซ้ือเงินลงทุนมา เป็นต้น ในท านองเดียวกัน กิจการ

ต้องปรับปรุงส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าภายหลังการซ้ือเงินลงทุน 

เพ่ือรับรู้การด้อยค่าของค่าความนิยมหรือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

33 ในการน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั กิจการตอ้งใชง้บการเงินล่าสุดของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้

หากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของกิจการและบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้แตกต่างกนั  

ใหบ้ริษทัร่วมหรือการร่วมคา้จัดท างบการเงินใหม้ีวนัที่เดียวกบัวนัที่ในงบการเงินของกิจการ

เพือ่การใชป้ระโยชนข์องกิจการ เวน้แต่จะไม่สามารถท าไดใ้นทางปฏิบติั 

34 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในย่อหนา้ที่ 33 หากงบการเงินของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ที่

น ามาใชใ้นการน าวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติัมีวนัที่ที่แตกต่างจากวนัที่ในงบการเงินของกิจการ 

กิจการตอ้งปรบัปรุงผลกระทบของรายการหรือเหตุการณที์่มีนยัส าคัญที่เกิดข้ึนระหว่าง 

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้กบัวนัที่ในงบการเงินของกิจการ 

อย่างไรก็ตาม งบการเงินของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้และกิจการตอ้งมีวนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานแตกต่างกนัไดไ้ม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้  ช่วงระยะเวลาของรอบระยะเวลารายงาน

และความแตกต่างของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานตอ้งเหมือนกนัในทุกๆ งวดทีร่ายงาน 

35 กิจการตอ้งจัดท างบการเงินโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนักบัรายการและเหตุการณ์ที่

เหมือนกนัในสถานการณที์ค่ลา้ยคลึงกนั 

36 ยกเว้นที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  36ก หากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าใช้นโยบายการบัญชีที่

แตกต่างจากนโยบายการบัญชีของกิจการส าหรับรายการและเหตุการณ์ที่ เหมือนกันภายใต้

สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ในการน างบการเงินของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามาใช้เพ่ือปฏบัิติตาม

วิธีส่วนได้เสียน้ัน กิจการต้องท าการปรับปรุงเพ่ือให้งบการเงินของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

มีนโยบายการบัญชีเดียวกนักบักจิการ 

36ก แม้จะมีข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 36 แต่ถ้ากจิการซ่ึงไม่ได้เป็นกจิการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน

มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการ

ดังกล่าวอาจจะใช้วิธีส่วนได้เสียโดยยังคงการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทร่วมหรือ

การร่วมค้านั้นๆ ใช้อยู่ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั้นๆ  
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37 หากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมที่ออกให้แก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่กิจการและ 

ถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ กิจการต้องค านวณส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนส่วนที่เป็นของตน

หลังจากการปรับปรุงเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิน้ันแล้ว ทั้งน้ีไม่ว่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 

น้ันแล้วหรือไม่กต็าม 

38 หากส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีจ านวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้เสีย

ของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ัน กิจการต้องหยุดรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่า 

ส่วนได้เสียของตนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าน้ัน ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าตามวิธส่ีวนได้เสยี และรวมถึง

ส่วนได้เสียระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแล้วถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการใน 

บริษัทร่วมและการร่วมค้าน้ัน  ตัวอย่างเช่น รายการซ่ึงไม่มีการก าหนดแผนการจ่ายช าระ หรือไม่

คาดว่าจะจ่ายช าระในอนาคตอันใกล้ โดยเน้ือหาแล้วถือเป็นการเพ่ิมเงินลงทุนของกิจการใน 

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้า รายการดังกล่าวอาจหมายรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิและลูกหน้ีหรือเงินกู้ยืม 

ระยะยาว แต่ไม่รวมถึงลูกหน้ีการค้า เจ้าหน้ีการค้า หรือลูกหน้ีระยะยาวที่มีหลักประกันเพียงพอ  

เช่น เงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน เป็นต้น ทั้งน้ีขาดทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียของกิจการส่วนที่เกิน

กว่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ให้น าไปหักจากองค์ประกอบอื่นๆ ของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือ

การร่วมค้าในล าดับที่ตรงกันข้ามกับล าดับของบุริมสิทธิในการช าระหน้ี  (กล่าวคือ ล าดับใน 

การได้รับการจ่ายช าระคืนเมื่อมีการช าระบัญชี) 

39 เมื่อส่วนได้เสียของกิจการมีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว กิจการจะรับรู้ขาดทุนเพ่ิมเติมเป็น

หน้ีสินกต่็อเมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพันจากการอนุมานหรือได้จ่ายเงิน 

เพ่ือช าระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าไปแล้ว หากในเวลาต่อมาบริษัทร่วมหรือ 

การร่วมค้ามีก าไร กิจการจะเร่ิมบันทึกส่วนแบ่งก าไรของตนอีกคร้ังหลังจากที่ส่วนแบ่งก าไรมี

จ านวนเทา่กบัส่วนแบ่งขาดทุนที่กจิการยังไม่ได้น ามารับรู้ 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

40 หลังจากได้น าวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติและรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  38 มาใช้แล้ว กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่  39 เร่ือง การรับรู ้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้)  

เพ่ือพิจารณาว่ามีความจ าเป็นว่าจะต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับเงินลงทุนสุทธิ 

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าของกจิการเพ่ิมเติมอกีหรือไม่ 

41 กิจการต้องน าข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาใช้เพ่ือพิจารณาว่าจะต้องรับรู้ผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าซ่ึงไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิ

และมูลค่าของผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นการเพ่ิมเติมอกีหรือไม่ 

41ก-41ค (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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42 เน่ืองจากค่าความนิยมซ่ึงได้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

ไม่ได้ถูกรับรู้แยกต่างหาก ดังน้ันจึงไม่ต้องท าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแยก

ต่างหากตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่า

ของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) แต่ให้ทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน 

ทั้งจ านวนตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่า

ของสนิทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) เสมือนเป็นสินทรัพย์เดียว โดยเปรียบเทยีบมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืน (จ านวนที่สงูกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้เทยีบกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) 

กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน หากมีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่าเงินลงทุนอาจเกิดการด้อยค่าเม่ือใช้

ข้อก าหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ภายใต้สถานการณ์เหล่าน้ัน

ต้องไม่ถูกปันส่วนให้กับสินทรัพย์ใดๆ รวมทั้งค่าความนิยมที่เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี

ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ด้วยเหตุน้ี การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

น้ันต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) เท่าที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนน้ันเพ่ิมข้ึน 

ในภายหลัง ในการก าหนดมูลค่าจากการใช้ของเงินลงทุน กิจการต้องท าการประมาณจ านวน

ดังต่อไปนี้   

42.1 ส่วนแบ่งของมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

จากบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า รวมถึงกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทร่วม

หรือการร่วมค้าและสิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในท้ายที่สุดตาม

ส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสยี หรือ 

42.2 มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากเงินปันผล

และการจ าหน่ายเงินลงทุนในท้ายที่สดุ 

การค านวณตามวิธีในข้อ 42.1 และ 42.2 จะให้ผลที่ เท่ากันหากกิจการใช้ข้อสมมติฐานที่

เหมาะสม 

43 กิจการต้องประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าของ

กิจการเป็นรายบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า เว้นแต่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าแต่ละกิจการน้ันไม่

ก่อให้เกดิกระแสเงินสดรับจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ืองที่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับจาก

สนิทรัพย์อื่นของกจิการ 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

44 กิจการต้องบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

15 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

45 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผล

บังคับใช้ หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้)มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้) 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับ

ส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น (เมื่อมีการประกาศใช้) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ (เมื่อมีการประกาศใช้) พร้อมกนั 

45ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

45ข วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ  (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  27 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 25 กิจการ

ต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 

มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้ปฏบัิติย้อนหลังตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้  

หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

45ค (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

45ง ขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวมส าหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (ที่ปรับปรุงใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย 

ในกิจการอื่น (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า) ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 17 27 และ 36 และเพ่ิม

ย่อหน้าที่ 36ก กิจการต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่  1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ 

หากกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

 

 

 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 
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การอา้งอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อ

มีการประกาศใช)้ 

 

46 ถ้ากิจการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ  แต่ยังไม่ได้น ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้) มาปฏิบัติใช้  

การอ้างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

(เมื่อมีการประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 

 

47 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ 

 

 



 
 
 

    

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา  

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางวราภรณ์     วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา      ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์     เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวจงจิตต์    หลีกภัย   ประธานอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายเกรียงศักด์ิ    ประสงค์สกุาญจน์) ที่ปรึกษา 

(นายนพโรจน์    ศรีประเสริฐ)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(นางสาวสภุา    กจิศรีนภดล)  ที่ปรึกษา 

(นายพัฒนพงศ์    อทิธผิลิน)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ   จริยะจินดา)  ที่ปรึกษา 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

(นางสาวหน่ึงฤทยั   เฮ้งบริบูรณ์พงศ์) ที่ปรึกษา 

(นางสาวญาดา    สขุเกษม)  ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต  ศรีบุญนาค  อนุกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  ศุภธาดา  อนุกรรมการ 

ดร.น่ิมนวล    วิเศษสรรพ์  อนุกรรมการ 

นายเกรียง    วงศ์หนองเตย  อนุกรรมการ 

นายณัฐเสกข์    เทพหัสดิน  อนุกรรมการ 

นายพิชิต    ลีละพันธเ์มธา  อนุกรรมการ 

นายวินิจ    ศิลามงคล  อนุกรรมการ 

นายศิระ     อนิทรก าธรชัย  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช   จึงประเสริฐ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวยุพิน    เรืองฤทธิ์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางโสรดา    เลิศอาภาจิตร์)  อนุกรรมการ  

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  อนุกรรมการ 

(นางสาวสภุาพร    บุญแทน)  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560 

นางสาวยุวนุช    เทพทรงวัจจ  ประธานอนุกรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม    คุณติสขุ   อนุกรรมการ 

ดร.ปัญญา    สมัฤทธิ์ประดิษฐ์  อนุกรรมการ 

นางสาวสชุาดา    ตันติโอฬาร  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาวจิตรา    ณีศะนันท)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวจารวี    ชยสมบัติ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวศุภมัทนา   โสภณรัตนโภคิน ) อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

(นางสาวภมรวรรณ   เสยีงสวุรรณ)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ    จันทรโมลี)  อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)  อนุกรรมการ 

นางสาวสาวิตรี    องค์สริิมีมงคล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 


