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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง 

การรวมธุรกิจ 

 

 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ น้ี เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก ําหนดขึ้ นโดยมาตรฐาน              

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2554 (IFRS 3: Business 

Combinations (Bound volume 2012 Consolidated without early application)) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีการปรับปรงุจากปี 2552 โดยปรับปรงุย่อหน้าที่ 19 และ 

30 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 64ข 64ค และ 65ก ถงึ 65จ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 68 ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข 

ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากันและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยคํานึงถึง

ข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบิัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้

กิจการถือปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการ

บัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด 

 

บทนาํ   

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

บทนาํ 1.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2552) โดยมีผลบังคับใช้สาํหรับการรวมธุรกิจซ่ึงมีวันที่ซ้ือที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2554 ทั้งน้ี สนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถอืปฏบิัติ  

บทนาํ 2. คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบัญชีได้ดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ เพ่ือให้ตรงตามการปรับปรุงของ

คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2554 (IFRS 3: 

Business Combinations (Bound volume 2012) Consolidated without early application)  

โดยมีความแตกต่างเพียงเลก็น้อยจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2552) กล่าวคือมีการปรับปรุงย่อหน้าที่ 19 และ 30  และเพ่ิมย่อหน้าที่ 64ข 64ค และ 65ก 

ถงึ 65จ เข้ามาเท่าน้ัน     

บทนาํ 3. (บทนาํน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

ลกัษณะสาํคญัของมาตรฐาน  

บทนาํ 4.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงข้อมูลซ่ึงกจิการนาํเสนอ

ในงบการเงินเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและผลกระทบจากการรวมธุรกิจให้มีความเกี่ยวข้องกับ

การตัดสนิใจ มีความน่าเช่ือถือ และสามารถเปรียบเทยีบกนัได้ดีย่ิงขึ้น มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีได้กาํหนดหลักการและข้อกาํหนดสาํหรับผู้ซ้ือในการ 
4.1 รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้ หน้ีสินที่รับมาและส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในผู้ถูกซ้ือ 

4.2 รับรู้ และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่เกิดขึ้ นจากการรวมธุรกิจ หรือ กาํไรจากการต่อรอง 

ราคาซ้ือ และ 

4.3 กาํหนดข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบ

ทางการเงินจากการรวมธุรกจิ 
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หลกัการสาํคญั  

บทนาํ 5. ให้ผู้ ซ้ือธุรกิจรับรู้ สินทรัพย์ที่ ได้มาและหน้ีสินที่ รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือ 

และเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงิน

จากการซ้ือธุรกจิได้ 

 
 

การปฏิบติัตามวิธีซ้ือ   

บทนาํ 6. การรวมธุรกิจจะต้องบันทึกบัญชีโดยปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมกิจการ

หรือธุรกจิที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนั ในการรวมธุรกจิทุกกรณีต้องระบุได้ว่าบุคคลหรือ

กิจการใดเป็นผู้ซ้ือ ซ่ึงผู้ซ้ือ คือ กิจการที่ได้อาํนาจในการควบคุมในอีกธุรกิจ (ผู้ถูกซ้ือ)  

การรวมกันในลักษณะของการร่วมค้า หรือการซ้ือสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ซ่ึง 

ไม่ก่อให้เกดิเป็นธุรกจิไม่ถอืเป็นการรวมธุรกจิ 

บทนาํ 7. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดหลักการสาํหรับการรับรู้ และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสินที่ รับมาและส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ  

การจัดประเภทหรือการกาํหนดการรับรู้ รายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญา 

เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ การดําเนินงานและนโยบายบัญชีของผู้ซ้ือและปัจจัยอื่นๆ ที่มีอยู่  

ณ วันที่ซ้ือ 

บทนาํ 8.     สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ระบุได้แต่ละรายการจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ส่วน
ได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือที่เป็นส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของในปัจจุบันและที่

ทาํให้ผู้ถอืมีสทิธไิด้รับส่วนแบ่งในสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการตามสดัส่วนที่ลงทุนในกรณีที่มีการ

ชาํระบัญชีต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสนิทรัพย์สทุธทิี่ระบุได้ของผู้ถูกซ้ือที่

ผู้ซ้ือรับรู้ตามสดัส่วนความเป็นเจ้าของในปัจจุบัน สาํหรับส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมส่วนอื่น

ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกาํหนดให้ใช้

เกณฑอ์ื่นในการวัดมูลค่า  

บทนาํ 9. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกําหนดข้อยกเว้นบางประการในการรับรู้ และ 

วัดมูลค่าของรายการดังต่อไปน้ี 

9.1 สัญญาเช่าและสัญญาประกันภัยต้องถูกจัดประเภทตามเง่ือนไขของสัญญาและปัจจัย

อื่นๆ ที่มีอยู่ ณ วันเร่ิมต้นสญัญา (หรือวันที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข) โดยไม่คาํนึงถึง

ปัจจัยที่มีอยู่ ณ วันซ้ือธุรกจิ  

9.2 หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นที่ได้จากการรวมกจิการให้รับรู้ เฉพาะในกรณีที่กจิการมีภาระผูกพันอยู่ 

ณ ปัจจุบันและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถอื 

9.3 สนิทรัพย์และหน้ีสนิบางรายการให้รับรู้และวัดมูลค่าโดยปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับอื่นๆ แทนที่จะรับรู้และวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ซ่ึงประกอบด้วยสนิทรัพย์
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และหน้ีสนิที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรงุ 2555) 

เร่ือง ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง ผลประโยชน์

ของพนักงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การ

จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก 

9.4 ข้อกาํหนดเฉพาะสาํหรับการวัดมูลค่าของสทิธทิี่ได้รับคืน (Reacquired right) 

9.5 สินทรัพย์ที่ได้มาจากการคํ้าประกัน (Indemnification assets) ให้รับรู้ และวัดมูลค่า

ตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับรายการที่ ผู้ขายรับประกันไว้ ถึงแม้จะไม่ใช่มูลค่า

ยุติธรรม 

บทนาํ 10. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้ผู้ซ้ือรับรู้ สินทรัพย์ที่ระบุได้ หน้ีสินและ 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ือหาผลต่างระหว่าง 

10.1 ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ และมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของหุ้นในส่วนที่ผู้ซ้ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (กรณีการรวมธุรกจิ

ที่ดาํเนินการสาํเรจ็เป็นขั้นๆ) กบั 

10.2 สนิทรัพย์สทุธทิี่ระบุได้ที่ได้มา 

โดยทั่วไป ผลต่างจะถูกรับรู้ เป็นค่าความนิยม อย่างไรกต็าม หากผู้ซ้ือมีกาํไรจากการต่อรอง

ราคาซ้ือให้รับรู้ผลกาํไรดังกล่าวในกาํไรหรือขาดทุน 

บทนาํ 11. สิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกจิ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย) ให้วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

บทนาํ 12. โดยทั่วไป ภายหลังการรวมธุรกิจเสรจ็สิ้น ผู้ซ้ือจะวัดมูลค่าและบันทกึบัญชีสาํหรับสินทรัพย์        

ที่ได้มา หน้ีสนิที่รับมาหรือเกดิขึ้นจากการรวมธุรกจิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น

ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ข้อกาํหนดในการ

บันทึกบัญชีสาํหรับสิทธิที่ได้รับคืน (Reacquired right) หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น สิ่งตอบแทนที่

คาดว่าจะต้องจ่ายและสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการคํา้ประกนั (Indemnification assets) 

 

การเปิดเผยขอ้มูล   

บทนาํ 13. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้ผู้ซ้ือเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงิน

สามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกจิที่เกดิขึ้นในระหว่างงวด

ปัจจุบันหรือภายหลังวันที่ในงบการเงินแต่ก่อนวันที่งบการเงินได้รับการอนุมัติให้ออก 

ภายหลังการรวมธุรกจิ ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยรายการปรับปรุงที่รับรู้ ในงวดปัจจุบันซ่ึงเป็นผลจาก

การรวมธุรกจิที่เกดิขึ้นในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนๆ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง การรวมธุรกิจ 

วตัถุประสงค ์  

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงความเกี่ยวข้องกับการ

ตัดสินใจ ความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการเปรียบเทยีบกันของข้อมูลซ่ึงกิจการนาํเสนอ 

ในงบการเงินเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและผลกระทบจากการรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีจึงได้กาํหนดหลักการและข้อกาํหนดสาํหรับผู้ซ้ือในการ 

1.1 รับรู้ และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสินที่รับมาและส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในผู้ถูกซ้ือ 

1.2 รับรู้และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่เกดิขึ้นจากการรวมธุรกจิ หรือกาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ และ 

1.3 กาํหนดข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบ

ทางการเงินจากการรวมธุรกจิ 

 

ขอบเขต   

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับรายการหรือเหตุการณ์ซ่ึงเป็นไปตาม 

คาํนิยามของการรวมธุรกจิ และไม่ถอืปฏบิัติกบั 

2.1 การจัดตั้งการร่วมค้า  
2.2 การซ้ือสนิทรัพย์หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ซ่ึงไม่ก่อให้เกดิเป็นธุรกจิ ในกรณีดังกล่าว ผู้ซ้ือต้อง

ระบุและรับรู้รายการสนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาแต่ละรายการ (รวมทั้งสนิทรัพย์ที่เข้าคาํนิยาม

และเง่ือนไขการรับรู้ รายการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน) และหน้ีสนิที่รับมา ต้นทุนของกลุ่มสนิทรัพย์

จะถูกปันส่วนให้แก่สนิทรัพย์ที่ระบุได้และหน้ีสนิแต่ละรายการภายใต้เกณฑมู์ลค่ายุติธรรมที่

เกี่ยวข้อง ณ วันที่ซ้ือ รายการหรือเหตุการณด์ังกล่าวจะไม่ก่อให้เกดิค่าความนิยม 
2.3 การรวมกจิการหรือธุรกจิที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนั (ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 1 ถึง 4 

ให้แนวทางปฏบิัติที่เกี่ยวข้องไว้) 
 

 

การระบุการรวมธุรกิจ   

3. กิจการตอ้งประเมินว่ารายการหรือเหตุการณที์่เกิดข้ึนถือเป็นการรวมธุรกิจหรือไม่โดยใชคํ้า

นิยามที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  ซ่ึงกําหนดใหสิ้นทรพัยที์่ไดม้าและ

หนี้ สินที่รบัมาตอ้งประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ หากสินทรพัยที์่ไดม้าไม่ใช่หน่วยธุรกิจ กิจการ 

ทีน่าํเสนอรายงานตอ้งบนัทึกรายการหรือเหตุการณด์งักล่าวเป็นการซ้ือสินทรพัย ์ภาคผนวก ข 

ย่อหนา้ที ่5 ถงึ 12 ไดใ้หแ้นวทางในการพจิารณาการรวมธุรกิจและคํานยิามของคําว่าธุรกิจ 
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วิธีซ้ือ   

4. กิจการตอ้งบนัทึกบญัชีสําหรบัการรวมธุรกิจโดยถอืปฏิบติัตามวิธีซ้ือ 

5. การถอืปฏบิัติตามวิธซ้ืีอกาํหนดให้ 
5.1 ระบุผู้ซ้ือ 

5.2 กาํหนดวันที่ซ้ือ 

5.3 รับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสินที่รับมาและส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในผู้ถูกซ้ือ และ 

5.4 รับรู้และวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือกาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 

 

 

การระบุผูซ้ื้อ   

6. ในการรวมธุรกิจตอ้งระบุไดว่้า กิจการทีน่าํมารวมกนักิจการใดเป็นผูซ้ื้อ 

7.  ผู้ซ้ือ คือ กจิการที่ได้อาํนาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือตามคาํนิยามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในกรณีที่ 

ไม่สามารถระบุผู้ซ้ือได้อย่างชัดเจนตามแนวปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2552) ให้ใช้ปัจจัยตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 14 ถงึ 18 ประกอบการพิจารณา 

 

 

การกําหนดวนัท่ีซ้ือ   

8. ผูซ้ื้อตอ้งกําหนดวนัทีซ้ื่อ ซ่ึงเป็นวนัทีผู่ซ้ื้อไดอํ้านาจในการควบคุมผูถู้กซ้ือ 

9. โดยทั่วไป วันที่ผู้ซ้ือได้อาํนาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ คือ วันที่ผู้ซ้ือได้โอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ

ตามกฏหมาย และได้มาซ่ึงสนิทรัพย์และรับมาซ่ึงหน้ีสนิจากผู้ถูกซ้ือตามกฏหมาย ซ่ึงถือเป็นวันที่

สิ้นสุดของรายการซ้ือขายกิจการ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ืออาจได้อาํนาจในการควบคุมก่อนหน้าหรือ

ภายหลังวันที่สิ้นสุดของรายการซ้ือขายกิจการ ตัวอย่างเช่น วันที่ซ้ืออาจเกิดขึ้ นก่อนวันที่สิ้นสุด 

ของรายการซ้ือขายกิจการหากเง่ือนไขในสัญญากาํหนดให้วันที่ผู้ซ้ือได้อาํนาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ

เป็นวันที่ก่อนวันที่สิ้ นสุดของรายการซ้ือขายกิจการ ดังน้ัน ในการกาํหนดวันที่ ซ้ือ ผู้ซ้ือต้อง

พิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณแ์วดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
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การรบัรูแ้ละวดัมูลค่าของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้า หนี้ สินท่ีรบัมาและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อํานาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ 

 

หลกัการการรบัรูร้ายการ   

10. ณ วนัที่ซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้า หนี้ สินที่รบัมาและส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอํานาจ

ควบคุมในผูถู้กซ้ือแยกต่างหากจากค่าความนิยม การรบัรูสิ้นทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้าและ 

หนี้ สินทีร่บัมาใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ําหนดในย่อหนา้ที ่11 และ 12 

 

เงือ่นไขการรบัรูร้ายการ   

11. การเข้าเง่ือนไขในการรับรู้ รายการที่ถือปฏบิัติตามวิธีซ้ือน้ัน สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสิน 

ที่รับมาต้องเข้าคํานิยามของสินทรัพย์และหน้ีสินตามที่ระบุไว้ในแม่บทการบัญชี ณ วันที่ ซ้ือ 

ตัวอย่างเช่น ต้นทุนในอนาคตที่ผู้ซ้ือคาดว่าจะเกดิขึ้นโดยไม่ได้มีภาระผูกพัน เน่ืองจากมีแผนการ

ยกเลิกกจิกรรมบางส่วน การเลิกจ้างหรือโอนย้ายพนักงานของผู้ถูกซ้ือจะไม่ถือเป็นหน้ีสนิ ณ วันที่ซ้ือ 

ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้ ต้นทุนดังกล่าวในการปฏบิัติตามวิธซ้ืีอ แต่ผู้ซ้ือต้องรับรู้ ต้นทุนเหล่าน้ันในงบ

การเงินภายหลังการรวมกจิการตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ 

12. นอกจากน้ี การเข้าเง่ือนไขในการรับรู้รายการที่ถือปฏบิัติตามวิธีซ้ือ สนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ

หน้ีสนิที่รับมาต้องเป็นส่วนหน่ึงของรายการแลกเปล่ียนระหว่างผู้ซ้ือกบัผู้ถูกซ้ือ (หรือเจ้าของเดิม) 

ในการรวมธุรกจิ โดยมิได้เป็นผลจากรายการอื่นที่แยกต่างหาก  ผู้ซ้ือต้องพิจารณาแนวปฏบิัติตาม

ย่อหน้าที่ 51 ถึง 53 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ที่ได้มาหรือหน้ีสินที่รับมาน้ันเป็นส่วนหน่ึงของ

รายการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือ หรือเป็นผลของรายการอื่นที่แยกจากกัน ซ่ึงต้องบันทกึบัญชี

ตามลักษณะของรายการและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง 

13. การถือปฏิบัติตามหลักการและเงื่อนไขในการรับรู้ รายการอาจส่งผลให้ผู้ซ้ือต้องรับรู้ สินทรัพย์และ

หน้ีสินบางรายการซ่ึงไม่เคยมีการรับรู้ ในงบการเงินของผู้ถูกซ้ือมาก่อน ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ือรับรู้

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาที่ระบุได้ เช่น ตราสนิค้า สทิธบิัตร หรือความสมัพันธก์บัลูกค้า ซ่ึงผู้ถูกซ้ือ

ไม่เคยมีการรับรู้ สินทรัพย์ดังกล่าวในงบการเงินมาก่อนเน่ืองจากเป็นการพัฒนาขึ้ นเองและบันทึก

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องไว้เป็นค่าใช้จ่าย 

14. ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 28 ถึง 40 ได้กาํหนดแนวทางในการรับรู้ สัญญาเช่าดําเนินงานและ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 22 ถึง 28 แสดงประเภทของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหน้ีสิน 

ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้นสาํหรับหลักการและเง่ือนไขในการรับรู้

รายการไว้ 
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การจดัประเภทหรือกาํหนดประเภทสินทรพัยที์ร่ะบุไดที้ไ่ดม้าและหน้ีสินทีร่บัมาจากการรวมธุรกิจ 

15. ณ วนัที่ซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งจัดประเภทหรือกําหนดประเภทสินทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้าและหนี้ สิน 

ที่ร ับมาตามที่จําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ  

ในภายหลงั ผูซ้ื้อตอ้งจัดประเภทหรือกําหนดประเภทโดยพิจารณาจากเงื่อนไขในสญัญา 

สภาวะทางเศรษฐกิจ การดําเนินงานและนโยบายบัญชีของผู ้ซ้ือ และเงื่อนไขอ่ืนๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งทีมี่อยู่ ณ วนัทีซ้ื่อ 

16. ในบางสถานการณ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้แนวทางในการบันทกึบัญชีที่แตกต่างกัน

ขึ้ นอยู่กับว่ากิจการจัดประเภทหรือระบุประเภทสินทรัพย์หรือหน้ีสินไว้อย่างไร ตัวอย่างการจัด

ประเภทหรือกาํหนดประเภทซ่ึงผู้ซ้ือต้องคาํนึงถึงเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือมีตัวอย่าง

ดังน้ี 
16.1  การจัดประเภทสนิทรัพย์และหน้ีสนิทางการเงินเป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิทางการเงินที่มีการ

รับรู้ มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินประเภทเผื่อขายหรือ

ถือจนครบกาํหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 
16.2 การกาํหนดประเภทตราสารอนุพันธเ์ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) และ 

16.3 การประเมินว่าต้องทาํการแยกอนุพันธแ์ฝงออกจากสญัญาหลักตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับ

ที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือไม่ 

(เป็นประเดน็เกี่ยวกบัการจัดประเภทตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี) 

17. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้กาํหนดข้อยกเว้นสาํหรับหลักการในย่อหน้าที่ 15 ไว้

สองประการดังน้ี 
17.1 การจัดประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง สญัญาเช่า  
17.2 การจัดประเภทของสัญญาเป็นสัญญาประกันภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 เร่ือง สญัญาประกนัภัย (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ผู้ซ้ือต้องจัดประเภทสัญญาข้างต้นโดยคาํนึงถึงเง่ือนไขในสัญญา และปัจจัยอื่นๆ ณ วันเร่ิมต้น

สัญญา (หรือ หากมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในสัญญา  ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการจัด

ประเภทรายการ ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขซ่ึงอาจเป็นวันเดียวกนักบัวันที่ซ้ือ) 

 

หลกัการการวดัมูลค่า   

18. ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยที์ร่ะบุไดที้ไ่ดม้าและหนี้ สินทีร่บัมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีซ้ื่อ 
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 19. ในการรวมธุรกจิแต่ละคร้ัง ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือของส่วนที่เป็นส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในผู้ถูกซ้ือที่เป็นส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในปัจจุบันและที่ทาํให้ผู้ถือมีสิทธิได้รับ

ส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนที่ลงทุนในกรณีที่มีการชาํระบัญชีด้วยวิธีใดวิธี

หน่ึงดังต่อไปน้ี 

19.1)  มูลค่ายุติธรรม หรือ 

19.2)  มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซ้ือที่ผู้ซ้ือรับรู้ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของใน  

ปัจจุบัน 

สาํหรับองค์ประกอบอื่นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ 

วันที่ซ้ือ เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกาํหนดให้ใช้เกณฑอ์ื่นในการวัดมูลค่า 

 

20. ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 41 ถึง 45 ได้กาํหนดแนวทางในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ระบุ

ได้และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ ย่อหน้าที่ 24 ถึง 31 ระบุประเภทของสนิทรัพย์

ที่ระบุได้และหน้ีสินซ่ึงรวมถึงรายการที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้น

สาํหรับหลักการวัดมูลค่าไว้ 

 

ขอ้ยกเวน้สาํหรบัหลกัการในการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

21. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดข้อยกเว้นสาํหรับหลักการรับรู้ รายการและการ           

วัดมูลค่า ย่อหน้าที่ 22 ถงึ 31 ได้กาํหนดประเภทและลักษณะของรายการที่มีการยกเว้น ผู้ซ้ือต้อง

บันทกึบัญชีสาํหรับรายการเหล่าน้ันตามวิธทีี่กาํหนดในย่อหน้าที่ 22 ถงึ 31 ซ่ึงอาจส่งผลให้กจิการ 

21.1 รับรู้บางรายการโดยใช้หลักการรับรู้ รายการนอกเหนือจากที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 11 และ 

12 หรือใช้หลักการรับรู้ รายการที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น  

ซ่ึงผลที่ได้อาจแตกต่างไปจากการใช้หลักการรับรู้ และการวัดมูลค่าตามที่กําหนดใน 

ย่อหน้าดังกล่าว  

21.2 วัดมูลค่าบางรายการด้วยมูลค่าอื่นแทนที่จะใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ 

 

 

ขอ้ยกเวน้สาํหรบัหลกัการในการรบัรูร้ายการ   

หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน   

22. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น

และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น ได้ให้คาํนิยามของหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นว่าหมายถึง รายการข้อใดข้อหน่ึง

ต่อไปน้ี 
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22.1 ภาระผูกพันที่อาจมีอยู่อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต แต่การจะทราบว่าภาระผูกพัน

ดังกล่าวมีอยู่หรือไม่น้ันต้องได้รับการยืนยันจากเหตุการณ์อย่างน้อยหน่ึงเหตุการณ์อนาคต

ซ่ึงยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเกดิขึ้นหรือไม่เกดิขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในความ

ควบคุมทั้งหมดของกจิการ หรือ 
22.2 ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู้ เป็นหน้ีสินได้

เน่ืองจากเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 
22.2.1 ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพัน หรือ 
22.2.2 จาํนวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถอืเพียงพอ 

23. ข้อกาํหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสิน 

ที่อาจเกิดขึ้ นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น ไม่ถือปฏิบัติในการพิจารณารับรู้ หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น  

ณ วันที่ซ้ือ แต่ผู้ซ้ือต้องรับรู้หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ือหากมีภาระ

ผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ดังน้ัน ผู้ซ้ือสามารถรับรู้หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ือถึงแม้ว่าจะมีความน่าจะ

เป็นที่กจิการจะสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพันอยู่ในระดับไม่

ถึงความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ซ่ึงแตกต่างจากหลักเกณฑท์ี่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น 

แนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังจากการรวมธุรกิจสาํหรับหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นกาํหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 56 

 

ขอ้ยกเวน้สาํหรบัหลกัเกณฑใ์นการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่า   

ภาษีเงินได ้  

24. ผู้ซ้ือต้องรับรู้และวัดมูลค่าสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชีซ่ึงเกดิจากสนิทรัพย์ที่ได้มา

และหน้ีสินที่รับมาจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 

ภาษีเงินได้ 

25. ผู้ซ้ือต้องบันทกึบัญชีสาํหรับผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากผลแตกต่างช่ัวคราวและรายการ 

ยกไปของผู้ถูกซ้ือที่มีอยู่ ณ วันที่ ซ้ือหรือเป็นผลจากการซ้ือโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 12 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้  
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ผลประโยชนข์องพนกังาน   

26. ผู้ซ้ือต้องรับรู้ และวัดมูลค่าหน้ีสิน (หรือสินทรัพย์ ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานของ 

ผู้ถูกซ้ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนักงาน 

 

สินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการค้ําประกนั  

27. ในการรวมกิจการ ผู้ขายอาจทาํสญัญากับผู้ซ้ือเพ่ือรับประกนัผลของสิ่งที่อาจเกดิขึ้นหรือความไม่

แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินบางประเภททั้งหมดหรือบางส่วน ตัวอย่างเช่น ผู้ขาย

อาจรับประกันผลขาดทุนส่วนที่เกินกว่าจาํนวนหน้ีสินที่ระบุไว้อันเกิดจากความไม่แน่นอนบาง

ประการ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ผู้ขายรับประกันว่าหน้ีสินของผู้ซ้ือจะไม่เกินกว่าจาํนวนที่ระบุไว้ 

ส่งผลให้ผู้ซ้ือมีสนิทรัพย์ที่เกิดจากการได้รับการคํา้ประกนั ผู้ซ้ือต้องรับรู้สนิทรัพย์ที่ได้มาจากการ

คํา้ประกันน้ีในเวลาเดียวกันกับการรับรู้สิ่งที่ผู้ขายประกันไว้และวัดมูลค่าด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน 

ทั้งน้ี จะต้องมีการพิจารณาค่าเผื่อมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเกบ็ไม่ได้สาํหรับสินทรัพย์ดังกล่าวด้วย 

ดังน้ัน หากการคํ้าประกันเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ถูกรับรู้  และวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องรับรู้สนิทรัพย์ที่ได้มาจากการคํา้ประกนัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

เช่นกัน สาํหรับสินทรัพย์ที่ได้มาจากการคํา้ประกันที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลกระทบของ

ความไม่แน่นอนในกระแสเงินสดรับในอนาคตอันเกิดจากการที่อาจเรียกเกบ็เงินไม่ได้รวมอยู่ใน

การวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว ดังน้ัน จึงไม่จาํเป็นต้องแยกพิจารณาค่าเผื่อมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเกบ็

ไม่ได้อกี (ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 41 ได้กาํหนดแนวทางในการปฏบิัติที่เกี่ยวข้องไว้) 

28. ในบางสถานการณ์ อาจมีการประกันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ได้รับการยกเว้นจาก

หลักเกณฑ์ในการรับรู้ รายการและวัดมูลค่า ตัวอย่างเช่น การประกันที่เกี่ยวเน่ืองกับหน้ีสิน 

ที่อาจเกิดขึ้ นซ่ึงไม่มีการรับรู้  ณ วันที่ซ้ือเน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ในวันน้ัน หรือการประกันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เป็นผลมาจากผลประโยชน์ของ

พนักงานซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่าอื่นนอกเหนือจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ในสถานการณ์ดังกล่าว 

ผู้ซ้ือต้องรับรู้ และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาจากการคํ้าประกันด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ 

ในการวัดมูลค่าของสิ่งที่ผู้ขายประกันไว้ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารต้องมีการประเมินความสามารถในการ

เรียกเกบ็เงินจากสินทรัพย์ที่ได้มาจากการคํา้ประกันและข้อจํากัดต่างๆ ตามสัญญาต่อจาํนวน 

ที่จะได้รับการประกัน แนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรวมกิจการสําหรับสินทรัพย์ 

ที่ได้มาจากการคํา้ประกนักาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 57 
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ขอ้ยกเวน้สาํหรบัหลกัเกณฑใ์นการวดัมลูค่า 

สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 

29. ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของสทิธทิี่ได้รับคืนซ่ึงถูกรับรู้ เป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยพิจารณาจากระยะเวลา 

ที่เหลืออยู่ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องคาํนึงว่าผู้ซ้ือรายอื่นในตลาดจะพิจารณาถึงโอกาสใน

การต่ออายุสัญญาในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิที่ได้รับคืนดังกล่าวหรือไม่ ภาคผนวก ข  

ย่อหน้าที่ 35 และ 36 ได้กาํหนดแนวปฏบิัติที่เกี่ยวข้องไว้ 

 

รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

30. ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าหน้ีสินหรือตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับ รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑข์องผู้ถูกซ้ือ หรือ รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ผู้ซ้ือออกแทนรายการของผู้ถูกซ้ือ ตาม

วิธทีี่การกาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอ้างถึงผลของวิธกีารดังกล่าวว่าเป็น

การวัดมูลค่าของรายการโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ)์ 

 

สินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย  

31. ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มกจิการที่ยกเลิก) ที่ได้มา ซ่ึงได้จัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ณ วันที่ซ้ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายตามย่อหน้าที่ 15 ถึง 18 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับดังกล่าว 

 

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าของค่าความนิยมหรือกําไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 

32. ผูซ้ื้อตอ้งรบัรูค่้าความนยิม ณ วนัทีซ้ื่อดว้ยส่วนของมูลค่าในขอ้ 32.1 ทีม่ากกว่าขอ้ 32.2 

32.1 ผลรวมของ 
32.1.1 สิ่งตอบแทนที่โอนใหที้่วดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้   

ซ่ึงโดยทัว่ไป กําหนดใหว้ดัมูลค่าสิ่งตอบแทนดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัทีซ้ื่อ (ดูย่อหนา้ที ่37) 

32.1.2 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผูถู้กซ้ือซ่ึงวดัมูลค่าตามที่กําหนดไวใ้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

32.1.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ซ้ือของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจ้าของของผูถู้กซ้ือที ่

ผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จเป็นขั้นๆ (ดูย่อหนา้ที่ 41 

และ 42)  
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32.2 มูลค่าสุทธิ ณ วนัทีซ้ื่อของสินทรพัยที์ร่ะบุไดที้ไ่ดม้าและหนี้ สินทีร่บัมาซ่ึงวดัมูลค่าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

33. ในการรวมธุรกจิที่ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ (หรือเจ้าของเดิม) มีการแลกเปล่ียนเฉพาะส่วนได้เสยีในส่วน

ของเจ้าของ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซ้ืออาจวัดมูลค่า

ได้อย่างน่าเช่ือถือกว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือ           

หากเป็นเช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องพิจารณามูลค่าของค่าความนิยมโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของ

ส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซ้ือแทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสยีใน

ส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือแทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ในการพิจารณามูลค่าของค่าความนิยมที่เกิด

จากการรวมธุรกิจซ่ึงไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ ผู้ซ้ือต้องคาํนวณมูลค่ายุติธรรม ณ 

วันที่ซ้ือของส่วนได้เสยีของผู้ซ้ือในผู้ถูกซ้ือโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าแทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ณ 

วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่โอนไป (ย่อหน้าที่ 32.1.1) ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 46-49 ได้กาํหนดแนว

ปฏบิัติที่เกี่ยวข้องไว้ 

 

การต่อรองราคาซ้ือ   

34. ในบางคร้ัง ผู้ซ้ืออาจทาํการต่อรองราคาซ้ือ ซ่ึงส่งผลให้การรวมธุรกิจมีมูลค่าในย่อหน้าที่ 32.2 

เกินกว่าผลรวมของมูลค่าที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 32.1 ถ้ามูลค่าส่วนเกินดังกล่าวยังคงเหลืออยู่

ภายหลังจากการปฎิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 36 ผู้ซ้ือต้องรับรู้ผลกาํไรที่เกิดขึ้ นดังกล่าว         

ในกาํไรหรือขาดทุน ณ วันที่ซ้ือ โดยถอืเป็นผลกาํไรในส่วนของผู้ซ้ือ 

35. การต่อรองราคาซ้ืออาจเกดิขึ้นได้ เช่น ในกรณทีี่การรวมธุรกจิเป็นการบังคับขายที่ผู้ขายต้องปฏบิัติ

ตามคาํสั่งบังคับขาย อย่างไรกต็าม รายการบางรายการที่มีการยกเว้นให้รับรู้ และวัดมูลค่าตาม 

ที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 22 – 31 อาจส่งผลให้มีการรับรู้กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ (หรือมีการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าของกาํไรที่รับรู้) 

36. ก่อนที่จะรับรู้ กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ ผู้ซ้ือต้องทาํการประเมินความถูกต้องของการระบุ

สนิทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสนิที่รับมาทั้งหมดอกีคร้ังหน่ึง ซ่ึงภายหลังการประเมินผู้ซ้ืออาจจะต้องทาํ

การรับรู้ สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ระบุได้จากการประเมินเพ่ิมเติม จากน้ัน ผู้ซ้ือจะต้องทบทวน 

เกณฑก์ารวัดมูลค่าว่าเป็นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้ใช้เพ่ือรับรู้

รายการต่อไปน้ี ณ วันที่ซ้ือ  
36.1 สนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาหรือหน้ีสนิที่รับมา 

36.2 ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ  
36.3 ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ ผู้ซ้ือถืออยู่ในผู้ถูกซ้ือก่อนการรวมธุรกิจที่ดําเนินการ 

สาํเรจ็เป็นขั้นๆ 
36.4 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ 
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วัตถุประสงค์ในการทบทวน คือ เพ่ือให้ม่ันใจว่าในการวัดมูลค่าได้มีการพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่

ทั้งหมด ณ วันที่ซ้ืออย่างเหมาะสม 

 

สิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้  

37. ในการรวมธุรกจิ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงคาํนวณจากผลรวมของมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสนิทรัพย์ที่ผู้ซ้ือโอนไป หน้ีสนิที่ผู้ซ้ือก่อขึ้นเพ่ือจ่ายชาํระให้แก่เจ้าของเดิม

ของผู้ถูกซ้ือ และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยผู้ซ้ือ (อย่างไรกต็าม สัดส่วนของ

โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของผู้ซ้ือที่ใช้แลกเปล่ียนกับโครงการที่ถือโดยพนักงานของ 

ผู้ถูกซ้ือซ่ึงรวมอยู่ในมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกจิต้องวัดมูลค่าตามที่กาํหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 30 แทนที่จะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม) ตัวอย่างของรูปแบบสิ่งตอบแทนรวมถึง เงินสด 

สินทรัพย์อื่น หน่วยธุรกิจ หรือ บริษัทย่อยของผู้ซ้ือ สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย หุ้นสามัญ

หรือหุ้นบุริมสทิธ ิสทิธซ้ืิอ ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิและส่วนของสมาชิกในกจิการหาผลประโยชน์ร่วม 

38. สิ่งตอบแทนที่โอนให้อาจรวมถึง สินทรัพย์หรือหน้ีสินของผู้ซ้ือซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจาก

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือธุรกิจของผู้ซ้ือ) หากเป็น

เช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่โอนให้ใหม่เป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ และ

รับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นผลกาํไรหรือขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม บางคร้ังสินทรัพย์

หรือหน้ีสนิที่โอนให้ยังคงอยู่ในกจิการที่เกดิจากการรวมกนัภายหลังการรวมธุรกจิ (เพราะสนิทรัพย์

และหน้ีสินถูกโอนไปให้ผู้ถูกซ้ือแทนที่จะโอนไปให้แก่เจ้าของเดิม) ส่งผลให้ผู้ซ้ือยังคงมีอาํนาจ

ควบคุมสินทรัพย์และหน้ีสินเหล่าน้ัน ในสถานการณ์เช่นน้ี ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์และ

หน้ีสินด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนวันที่ซ้ือ และต้องไม่รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุน 

จากสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ผู้ซ้ือมีอาํนาจในการควบคุมทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกจิ 

 

ส่ิงตอบแทนทีต่อ้งจา่ยเมือ่เขา้เงือ่นไข   

39. สิ่งตอบแทนที่ผู้ซ้ือต้องโอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือรวมถึงสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ผู้ซ้ือคาดว่าจะต้องจ่ายชาํระ

ตามข้อตกลง (ดูย่อหน้าที่ 37) ผู้ซ้ือต้องรับรู้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่าย

เม่ือเข้าเง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ 

40. ผู้ซ้ือต้องจัดประเภทภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาํระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายเป็นหน้ีสนิหรือ

ส่วนของเจ้าของตามคาํนิยามของตราสารทุนและหน้ีสินทางการเงินที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 11 ของ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช้) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ซ้ือต้องจัดประเภทสิทธ ิ

ในการที่จะได้รับคืนสิ่งตอบแทนที่เคยโอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือเป็นสินทรัพย์ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไข 

ที่กาํหนดไว้ ย่อหน้าที่ 58 ได้กาํหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรวมกิจการสาํหรับ 

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
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แนวปฏิบติัเพิม่เติมสาํหรบัการใชวิ้ธีซ้ือในการรวมธุรกิจบางประเภท 

การรวมธุรกิจทีดํ่าเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ 

41. ในบางคร้ัง ผู้ซ้ือได้อาํนาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือโดยที่ผู้ซ้ือเคยมีส่วนได้เสยีในผู้ถูกซ้ืออยู่ก่อนวันซ้ือ

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

เป็นผู้ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในกจิการ ข ณ วันน้ัน กจิการ ก ซ้ือหุ้นกจิการ ข เพ่ิมอกีร้อยละ 40 และ

ทาํให้กิจการ ก มีอาํนาจควบคุมกิจการ ข มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ถือว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการรวมธุรกจิที่ดาํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซ้ือ หรือบางคร้ังเรียกว่าเป็นการซ้ือแบบ

เป็นขั้น 

42. ในการรวมธุรกจิที่ดาํเนินการเป็นขั้นๆ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสยีที่ผู้ซ้ือถอือยู่ในผู้ถูกซ้ือก่อน

หน้าการรวมธุรกจิใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที่เกดิขึ้นใน

กาํไรหรือขาดทุน ผู้ซ้ืออาจเคยรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่วนได้เสยีในผู้ถูกซ้ือในกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นในงวดก่อน (เช่น เน่ืองจากจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย) ซ่ึง

หากเป็นเช่นน้ัน มูลค่าที่เคยรับรู้ ในรายได้ที่รับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นต้องรับรู้ ด้วยเกณฑ์

เดียวกนัเสมือนว่าผู้ซ้ือได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป 

 

การรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จโดยไม่มีการโอนสิง่ตอบแทน 

43. ในบางคร้ัง ผู้ซ้ือได้อาํนาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือโดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ  

การบันทกึบัญชีสาํหรับการรวมธุรกจิในกรณีดังกล่าวให้ใช้วิธีซ้ือ การรวมธุรกจิที่ดาํเนินการสาํเรจ็

โดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนรวมถงึ 
43.1 ผู้ถูกซ้ือซ้ือหุ้นของตนเองคืนในจาํนวนที่ทาํให้ผู้ลงทุนในปัจจุบัน (ผู้ซ้ือ) ได้รับอาํนาจในการ

ควบคุม 
43.2 การที่สทิธขิองผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการคัดค้านไม่ให้ผู้ซ้ือได้รับอาํนาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ

ได้หมดไป ถึงแม้ว่าเดิมผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะมีสิทธิในการคัดค้านผู้ซ้ือซ่ึงมีสิทธิในการออก

เสยีงส่วนใหญ่ 
43.3 ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือตกลงที่จะรวมธุรกจิตามสญัญาเพียงอย่างเดียว ผู้ซ้ือไม่ต้องโอนสิ่งตอบแทน

ให้แก่ผู้ถูกซ้ือเพ่ือที่จะได้รับอาํนาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ และไม่มีส่วนได้เสียในหุ้นของ

กิจการของผู้ถูกซ้ือทั้ง ณ วันที่ซ้ือและก่อนวันที่ซ้ือ ตัวอย่างของการรวมธุรกิจที่ดาํเนินการ

ตามสัญญาเพียงอย่างเดียวรวมถึงการนําสองธุรกิจมารวมกันตามสัญญาการรวมธุรกิจ 

(Stapling Arrangement) หรือการจัดตั้งหน่วยงานที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

สองแห่ง (Dual Listed Corporation) 
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44. ในการรวมธุรกจิที่ดาํเนินการตามสญัญาเพียงอย่างเดียวน้ัน ผู้ซ้ือต้องปันส่วนมูลค่าของสนิทรัพย์

สทุธิของผู้ถูกซ้ือที่รับรู้ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้แก่เจ้าของเดิม

ของผู้ถูกซ้ือ หรืออกีนัยหน่ึง ส่วนได้เสยีในผู้ถูกซ้ือที่ถือโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ซ้ือถือเป็นส่วนได้เสยี

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในงบการเงินของผู้ซ้ือภายหลังการรวมธุรกจิ ถึงแม้ว่าการปฏบิัติดังกล่าวจะ

ส่งผลให้ส่วนได้เสยีทั้งหมดในผู้ถูกซ้ือถูกปันส่วนให้แก่ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมกต็าม 

 

ระยะเวลาในการวดัมูลค่า  

45. ถา้หากการบนัทึกบญัชีเมือ่เริ่มแรกสําหรบัการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณภ์ายในรอบระยะเวลา

บญัชีที่การรวมธุรกิจเกิดข้ึน ผูซ้ื้อตอ้งประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงั 

ไม่สมบูรณเ์พื่อรายงานในงบการเงิน ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า ผูซ้ื้อตอ้งปรบั

ยอ้นหลงัประมาณการทีเ่คยรบัรูไ้ว ้ณ วนัที่ซ้ือ เพือ่สะทอ้นผลของขอ้มูลเพิม่เติมที่ไดร้บัเกีย่วกบั

ขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มที่มีอยู่ ณ วนัที่ซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่า

ของจํานวนต่างๆ ที่เคยรบัรูไ้ว ้ณ วนัที่ซ้ือ นอกจากนี้  ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า  

ผูซ้ื้อตอ้งทําการรบัรูสิ้นทรพัย ์และหนี้ สินเพิ่มเติม หากไดร้บัขอ้มูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวขอ้งกบั

ขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มที่มีอยู่ ณ วนัที่ซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการรบัรู ้

สินทรพัยแ์ละหนี้ สิน ณ วนัที่ซ้ือ ระยะเวลาในการวดัมูลค่าถือว่าส้ินสุดลง เมือ่ผูซ้ื้อไดร้บัขอ้มูล 

ที่ผูซ้ื้อตอ้งการซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มที่มีอยู่ ณ วนัที่ซ้ือแลว้  

หรือ เมื่อทราบแน่ชดัว่าไม่สามารถหาขอ้มูลมากกว่าที่ไดร้บัมาแลว้ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลา 

ในการวดัมูลค่าตอ้งไม่เกินกว่าหนึง่ปีนบัจากวนัทีซ้ื่อ 

46. ระยะเวลาในการวัดมูลค่า คือ ระยะเวลาภายหลังวันที่ซ้ือ ซ่ึงในระหว่างน้ัน ผู้ซ้ืออาจปรับปรุง

ประมาณการที่ได้เคยรับรู้ ไว้ในการรวมธุรกิจ ระยะเวลาในการวัดมูลค่ากาํหนดขึ้ นเพ่ือให้ผู้ซ้ือ  

มีเวลาเพียงพอที่จะได้รับข้อมูลที่จําเป็นเพ่ือระบุและวัดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ือของรายการต่อไปน้ี 

ให้เป็นไปตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

46.1 สนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสนิที่รับมา และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ 
46.2 สิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ (หรือมูลค่าอื่นที่ใช้ในการวัดมูลค่าค่าความนิยม) 

46.3 ส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือที่ผู้ซ้ือถืออยู่ก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจกรณีการรวมธุรกิจที่ดาํเนินการ

สาํเรจ็เป็นขั้นๆ 
46.4 ค่าความนิยมหรือกาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 
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47. ผู้ซ้ือต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการกาํหนดว่าข้อมูลที่ได้รับมาภายหลังวันที่ซ้ือน้ัน

เป็นข้อมูลที่ต้องนําไปปรับปรุงประมาณการต่างๆที่ได้รับรู้ ไปแล้ว หรือเป็นข้อมูลซ่ึงเกิดจาก

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ซ้ือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึง วันที่ได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม และการที่ผู้ซ้ือ

สามารถที่จะระบุเหตุผลในการเปล่ียนแปลงประมาณการต่างๆ ได้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้รับเพ่ิมเติม

ภายหลังวันที่ซ้ือไม่นานจะสะท้อนสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือได้ดีกว่าข้อมูลที่ได้รับ

ภายหลังวันที่ซ้ือในหลายเดือนต่อมา เช่น ภายหลังวันที่ซ้ือไม่นานได้มีการขายสินทรัพย์ให้แก่

บุคคลภายนอก โดยราคาขายของสนิทรัพย์ดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมที่ได้เคยประมาณไว้

อย่างมีนัยสาํคัญอาจเป็นข้อบ่งช้ีได้ว่าเกิดความผิดพลาดในการบันทึกประมาณการ ยกเว้นว่า 

จะสามารถอธบิายเหตุการณท์ี่ทาํให้มูลค่ายุติธรรมเกดิการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 

48. ผู้ซ้ือต้องรับรู้ มูลค่าของประมาณการที่เคยรับรู้สาํหรับสินทรัพย์ที่ระบุได้ (หน้ีสิน) ที่เพ่ิมขึ้นหรือ

ลดลงโดยปรับค่าความนิยมลดลงหรือเพ่ิมขึ้น อย่างไรกต็าม ข้อมูลใหม่ที่ได้รับในช่วงระยะเวลา

การวัดมูลค่าอาจส่งผลให้ต้องมีการปรับปรงุมูลค่าของประมาณการที่เคยรับรู้สาํหรับสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสินมากกว่าหน่ึงรายการ ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ือคาดว่าจะมีหน้ีสินที่ต้องจ่ายชาํระค่าเสียหายจาก

อุบัติเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ของผู้ถูกซ้ือ โดยหน้ีสินบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ภายใต้กรมธรรม์

ประกนัภัยของผู้ถูกซ้ือ หากผู้ซ้ือได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าเกี่ยวกับมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของหน้ีสินดังกล่าว การปรับปรุงค่าความนิยมที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่าของประมาณการที่รับรู้สาํหรับหน้ีสนิจากการจ่ายชาํระค่าเสยีหายจากอุบัติเหตุ (ทั้งหมด

หรือบางส่วน) จะบันทกึโดยหักกลบกับการปรับปรุงค่าความนิยมที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่าของประมาณการที่รับรู้สาํหรับลูกหน้ีค่าความเสยีหายจากบริษัทผู้รับประกนัภัย  

49. ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ือต้องรับรู้ รายการปรับปรุงประมาณการต่างๆ เสมือนว่า

มีการบันทกึบัญชีสาํหรับการรวมธุรกจิอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ซ้ือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องปรับปรุงข้อมูล

เปรียบเทียบที่นาํเสนอในงบการเงินงวดก่อนตามที่จาํเป็น ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงค่าเสื่อมราคา  

ค่าตัดจาํหน่าย หรือรายได้อื่น ซ่ึงถูกรับรู้ ในการบันทกึบัญชีเม่ือเร่ิมแรกให้สมบูรณ ์

50. ภายหลังสิ้นสดุระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ือจะปรับปรุงการบันทกึบัญชีสาํหรับการรวมธุรกจิได้

เฉพาะเพ่ือการแก้ไขข้อผิดพลาดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด 

 

การพิจารณาว่ารายการใดถอืเป็นส่วนหนึง่ของการรวมธุรกิจ 

51. ผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ืออาจมีความสมัพนัธ์กนัอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ หรือมีการทําสญัญาอ่ืนๆ 

ระหว่างกนัก่อนที่การเจรจาเพื่อรวมธุรกิจจะเกิดข้ึน หรือผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ืออาจเขา้ทําสญัญา

แยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ ในระหว่างการเจรจาเพื่อรวมธุรกิจ ในสถานการณข์า้งตน้  

ผูซ้ื้อตอ้งระบุส่วนที่ผูซ้ื้อจ่ายใหแ้ก่ผูถู้กซ้ือ (หรือเจ้าของเดิมของผูถู้กซ้ือ) ซ่ึงไม่ถือเป็นการ

จ่ายชําระเพือ่การรวมธุรกิจ จํานวนดงักล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ในการแลกเปลี่ยนกบัผูถู้กซ้ือ 
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ผูซ้ื้อตอ้งนําวิธีซ้ือมาปฏิบติัเพือ่รบัรูมู้ลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนใหแ้ก่ผูถู้กซ้ือ และรบัรูสิ้นทรพัย ์

ที่ไดม้าและหนี้ สินที่รบัมาเพื่อแลกเปลี่ยนกบัผูถู้กซ้ือเท่านั้น รายการที่แยกต่างหากจาก 

การรวมธุรกิจตอ้งบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง 

52. รายการที่เกดิขึ้นก่อนการรวมธุรกจิที่ดาํเนินการโดยผู้ซ้ือหรือในนามของผู้ซ้ือ หรือรายการที่ผู้ซ้ือ

หรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ แทนที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกซ้ือ 

(หรือเจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือ) มักจะเป็นรายการที่ต้องแยกต่างหาก ตัวอย่างดังต่อไปน้ีเป็น

รายการที่ต้องแยกต่างหากซ่ึงจะไม่ถูกรวมในการปฏบิัติตามวิธซ้ืีอ 

52.1 รายการที่มีผลทาํให้ความสมัพันธท์ี่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกจิระหว่างผู้ซ้ือกบัผู้ถูกซ้ือหมดไป 

52.2 รายการที่จ่ายเพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานหรือเจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือสาํหรับบริการ

ที่จะได้รับในอนาคต และ 
52.3 รายการที่ ผู้ซ้ือเรียกคืนจากผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือสาํหรับจ่ายชําระต้นทุน             

ที่เกี่ยวข้องกบัการซ้ือ 

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 50-62 ได้แสดงแนวการปฏบิัติที่เกี่ยวข้องไว้ 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซ้ือ   

53. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือ คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้ นกับผู้ซ้ือซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ ต้นทุน

เหล่าน้ี รวมถึง ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ผู้จัดหา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จ่ายให้แก่ที่ปรึกษาในการรวม

ธุรกจิ ที่ปรึกษากฎหมายนักบัญชี ผู้ประเมินราคา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ 

ต้นทุนในการบริหารทั่วไปซ่ึงรวมถึงต้นทุนของแผนกงานภายในที่ทาํหน้าที่ซ้ือธุรกิจ และต้นทุน 

ในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหน้ี ผู้ ซ้ือต้องบันทึกบัญชีสําหรับต้นทุน              

ที่เกี่ยวข้องกบัการซ้ือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกดิขึ้นและได้รับบริการ ยกเว้นต้นทุน 

ในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหน้ีต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

และ ฉบับที่ 39 (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

การบนัทึกบญัชีและการวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้มือ่เริม่แรก 

54. โดยทัว่ไป ภายหลงัการรวมกิจการ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าและบนัทึกบญัชีสําหรบัรายการสินทรพัย ์        

ที่ไดม้า หนี้ สินที่รบัมาหรือเกิดข้ึน และตราสารทุนที่ออกในการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการเหล่านั้นโดยข้ึนอยู่กบัลกัษณะของรายการ          

แต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ใหแ้นวทางสําหรบัการ          

วดัมูลค่าและบนัทึกรายการในภายหลงัสําหรบัสินทรพัยที์่ไดม้า หนี้ สินที่รบัมาหรือเกิดข้ึน และ

ตราสารทุนทีอ่อกในการรวมธุรกิจ ดงัต่อไปนี้  

54.1 สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 
54.2 หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึนทีร่บัรู ้ณ วนัทีซ้ื่อ 
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54.3 สินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการค้ําประกนั และ 

54.4 สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 

ภาคผนวก ข ย่อหนา้ที ่63 ไดก้ําหนดแนวทางในการปฏิบติัทีเ่กีย่วขอ้งไว ้

 

สิทธิท่ีไดร้บัคืน   

55. สิทธิที่ได้รับคืนที่รับรู้ เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องตัดจาํหน่ายตลอดอายุของสัญญาการให้สิทธ ิ

ที่เหลืออยู่ กรณีที่ในภายหลังผู้ซ้ือได้ขายสทิธทิี่ได้รับคืนให้แก่บุคคลที่สาม ผู้ซ้ือต้องนาํมูลค่าตาม

บัญชีของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ในการคาํนวณผลกาํไรหรือขาดทุนจากการขาย 

 

หนี้ สินท่ีอาจเกิดข้ึน  

56. ภายหลังการรับรู้ รายการเม่ือเร่ิมแรกจนกระทั่งเม่ือหน้ีสินมีการจ่ายชาํระ ยกเลิก หรือหมดอายุ  

ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นจากการรวมธุรกจิด้วยจาํนวนที่สงูกว่าระหว่าง 

56.1 มูลค่าที่ต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการ

หน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นและสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น และ 

56.2 มูลค่าที่รับรู้ เม่ือเร่ิมแรกหักด้วยค่าตัดจาํหน่ายสะสมที่รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

18 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง รายได้  

ข้อกาํหนดดังกล่าวไม่ใช้สาํหรับสญัญาที่บันทกึบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

สินทรพัยท่ี์ไดม้าจากการค้ําประกนั   

57. ณ วันสิ้ นงวดของรอบระยะเวลาการรายงานแต่ละคร้ังภายหลังจากการรวมกิจการ ผู้ซ้ือต้อง             

วัดมูลค่าสินทรัพย์ที่มาจากการคํา้ประกันที่เคยรับรู้  ณ วันที่ซ้ือด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันกบัที่ใช้ใน

การวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ ถูกประกันไว้ ยกเว้นว่ามีการจํากัดมูลค่าตามสัญญาของ

สนิทรัพย์ที่จะได้มาจากการคํา้ประกนั สาํหรับสินทรัพย์ที่ได้มาจากการคํา้ประกนัที่ไม่ได้วัดมูลค่า

ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหารต้องทาํการประเมินความสามารถในการเรียกเกบ็เงินด้วย         

ผู้ซ้ือต้องตัดรายการสินทรัพย์ที่ได้มาจากการคํ้าประกันออกจากบัญชีเม่ือได้รับเงินหรือขาย

สนิทรัพย์ หรือไม่มีสทิธใินสนิทรัพย์น้ัน 
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สิง่ตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย  

58. การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่ผู้ซ้ือรับรู้ภายหลังวันที่ซ้ือ

อาจเป็นผลมาจากการที่ผู้ซ้ือได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ 

ณ วันที่ซ้ือ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าตามย่อหน้าที่  

45 – 49 อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นภายหลังวันที่ซ้ือ เช่น  

ผลกาํไรที่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ ราคาหุ้นสงูขึ้นถึงที่กาํหนดไว้ หรือโครงการวิจัยและพัฒนาเป็นไปตาม

แผนที่วางไว้ ไม่ถือเป็นการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า ผู้ ซ้ือต้องบันทึกบัญชี 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายโดยไม่ถือเป็นการปรับปรุงใน 

ช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า โดยให้บันทกึดังน้ี 

58.1 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของไม่ต้องมีการวัดมูลค่า

ใหม่ และให้บันทกึการจ่ายชาํระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ 

58.2 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ  
58.2.1 ถ้าเป็นเคร่ืองมือทางการเงินและอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ต้องวัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยให้รับรู้ ผลกาํไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้ นในกาํไร

หรือขาดทุน หรือ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับดังกล่าว  

58.2.2 ถ้าไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการ

วัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ให้บันทกึบญัชีตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ 

หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นและสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น หรือมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับอื่นตามความเหมาะสม 

 

การเปิดเผยขอ้มูล   

59. ผูซ้ื้อตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินลกัษณะและผลกระทบทาง 

การเงินจากการรวมธุรกิจทีเ่กิดข้ึนไม่ว่าจะ 

59.1 ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนั หรือ 

59.2 ภายหลงัวนัส้ินสุดของรอบระยะเวลาบญัชีที่เสนอรายงานแต่ก่อนวนัที่อนุมติัใหอ้อกงบ

การเงิน 

60. เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 59 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ใน

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 64 ถงึ 66 
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61. ผูซ้ื้อตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจาก

รายการปรบัปรุงที่รบัรูใ้นรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนัซ่ึงเกีย่วขอ้งกบัการรวมธุรกิจที่เกิดข้ึนใน

รอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนัหรือรอบระยะเวลาบญัชีก่อน 

62. เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 61 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ใน

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 67 

63. หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีและมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 59 และ 61 

ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามความจาํเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เหล่าน้ัน 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง   

วนัถอืปฏิบติั   

64. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติโดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป สาํหรับ 

การรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดขึ้ นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถอืปฏบิตัิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้อนุญาตให้ทาํได้ 

หากกิจการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏิบัติสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวและถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการ ในเวลาเดียวกนั 

 

64ก  ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง  
 

64ข  ย่อหน้าที่ 19, 30 และ ข56 ได้ถูกปรับปรงุ และย่อหน้า ข62ก และ ข62ข ได้ถูกเพ่ิมเติมเข้ามาใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรงุ 2555) กจิการต้องนาํการแก้ไขปรับปรงุ

ดังกล่าวไปถอืปฏบิัตใินรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 และอนุญาต

ให้นาํการแก้ไขปรับปรงุน้ีไปถอืปฏบิตัิก่อนวันที่มีผลบงัคับใช้ได้ หากกจิการนาํการแก้ไขปรับปรงุ

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถอืปฏบิตัิก่อนวันที่มีผลบงัคับใช้ กจิการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวไว้ด้วย การถอืปฏบิัตใิห้ใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป  

 

64ค  ย่อหน้า 65ก ถึง 65จ  ได้ถูกเพ่ิมเติมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง

2555) กจิการต้องนาํการแก้ไขปรับปรงุน้ีดังกล่าวไปถอืปฏบิัติในรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2557 และอนุญาตให้นําการแก้ไขปรับปรุงน้ีไปถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล

บังคับใช้ได้ หากกิจการนาํการแก้ไขปรับปรุงน้ีไปถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย การแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวข้างต้นให้นําไปถือปฏิบัติกับยอด

คงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่เกดิจากการรวมธุรกจิที่มีวันที่ซ้ือก่อนวันที่มาตรฐาน
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การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรงุ 2552) มีผลบังคับใช้ 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง   

65. กิจการต้องไม่ปรับปรุงรายการสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกิดขึ้ นจากการรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดขึ้ น

ก่อนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ 

65ก.   ยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงเกิดจากการรวมธุรกิจที่มีวันที่ซ้ือก่อนวันที่

กจิการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) มาใช้เป็นคร้ังแรกจะต้อง

ไม่ถูกปรับปรงุเม่ือกจิการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้เป็นคร้ังแรก แต่ให้นาํวิธี

ปฏบิัติทางบัญชีตามย่อหน้า  65ข. ถึงย่อหน้า 65จ.มาใช้แทน วิธีปฏบิัติทางบัญชีตามย่อหน้า

65ข. ถึงย่อหน้า 65จ. จะไม่นาํไปใช้กบัยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงเกดิ

จากการรวมธุรกิจที่มีวันที่ซ้ือในหรือหลังจากวันที่ที่กิจการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) มาใช้เป็นคร้ังแรก ย่อหน้า  65ข. ถึงย่อหน้า 65จ.น้ีจะเกี่ยวข้อง
เฉพาะกบัการรวมธุรกจิที่มีวันที่ซ้ือเกดิก่อนวันที่กจิการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

3 (ปรับปรงุ 2552) มาใช้เท่าน้ัน 

 

65ข.   ข้อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อกาํหนดให้สามารถทาํการปรับปรุงต้นทุนในการรวมธุรกิจโดย
ขึ้นอยู่กบัเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีน้ีผู้ซ้ือต้องนาํการปรับปรุงดังกล่าวไปรวมไว้ใน

ต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ือด้วย หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่การปรับปรุงดังกล่าวจะ

เกดิขึ้นและกจิการสามารถวัดมูลค่าการปรับปรงุได้อย่างน่าเช่ือถอื  

 

65ค.   ข้อตกลงในการรวมธุรกจิอาจมีข้อกาํหนดให้สามารถทาํการปรับปรงุต้นทุนในการรวมธุรกจิได้หาก
มีเหตุการณใ์ดเหตุการณห์น่ึงหรือหลายเหตุการณเ์กดิขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น การปรับปรงุที่

ขึ้นอยู่กบัระดบัผลกาํไรที่จะต้องดาํรงไว้หรือต้องทาํให้ได้ในอนาคต หรือขึ้นอยู่กบัราคาตลาดของ

ตราสารทางการเงินที่ออก โดยปกติการประมาณจาํนวนเงินของการปรับปรงุดังกล่าว ณ ขณะที่

บันทกึรายการสาํหรับการรวมกจิการเม่ือเร่ิมแรกน้ันสามารถทาํได้โดยไม่ทาํให้ความน่าเช่ือถอืของ

ข้อมูลสญูเสยีไปแม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่กต็าม หากเหตุการณต์ามที่คาดไม่ได้เกดิขึ้นจริง

ในอนาคต หรือมีความจาํเป็นต้องเปล่ียนแปลงจาํนวนที่ประมาณการ กจิการต้องปรับปรงุต้นทุน
การรวมธุรกจิให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงน้ัน  

65ง.    ถงึแม้ว่าข้อตกลงในการรวมธุรกจิจะมีข้อกาํหนดให้สามารถปรับปรงุต้นทุนในการรวมธุรกจิได้ 

กจิการจะต้องไม่นาํรายการปรับปรงุน้ันไปรวมกบัต้นทุนในการรวมธุรกจิเม่ือเร่ิมแรก หากไม่มี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เหตุการณน้ั์นจะเกดิขึ้นหรือไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถอื 

ต่อมาในภายหลังหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่และสามารถวัดมูลค่าการปรับปรงุได้อย่าง
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น่าเช่ือถอื จาํนวนสิ่งตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นน้ันจะถอืเป็นรายการปรับปรงุต้นทุนการรวมธุรกจิ 

 

65จ.    ในบางสถานการณ ์ผู้ซ้ืออาจถูกกาํหนดให้ต้องจ่ายชาํระให้แก่ผู้ขายเพ่ิมเติมในภายหลังเพ่ือชดเชย

การลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ที่จ่ายให้ ตราสารทุนที่ออกให้ หรือ หน้ีสินที่เกิดขึ้ นหรือรับโอนมา

โดยผู้ซ้ือ เพ่ือแลกเปล่ียนกับการได้มาซ่ึงอํานาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ ตัวอย่างเช่น ผู้ ซ้ือ

รับประกนัราคาตลาดของตราสารทุนหรือตราสารหน้ีที่ผู้ซ้ือออกให้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการรวม

ธุรกจิและผู้ซ้ือจาํเป็นต้องออกตราสารทุนหรือตราสารหน้ีเพ่ิมเติมเพ่ือทาํให้ต้นทุนการรวมธุรกจิมี

จาํนวนเท่ากับจาํนวนที่กาํหนดกันไว้แต่แรก ในกรณีเช่นน้ีจะไม่ถือว่ามีการเพ่ิมขึ้นในต้นทุนการ

รวมธุรกจิ    ดังน้ันในกรณีของตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้เพ่ิมเติมจะถูก

หักกลบด้วยมูลค่าที่ลดลงของตราสารทุนที่ออกให้ในคร้ังแรก และในกรณขีองตราสารหน้ี การจ่าย

เพ่ิมเติมจะถือเป็นการหักส่วนเพ่ิม (หรือเป็นการเพ่ิมของส่วนลด) ของตราสารหน้ีที่ออกให้ใน

คร้ังแรก  

66. กิจการบางกิจการ เช่น กิจการหาผลประโยชน์ร่วมซ่ึงไม่ได้ปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) และมีการรวมธุรกิจซ่ึงบันทึกบัญชีด้วยวิธีซ้ือ ให้ปฏิบัติ

ในช่วงเปล่ียนแปลงน้ีตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 68 และ 69 

 

ภาษีเงินได ้ 

67. ผู้ซ้ือต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 68 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ ซ่ึงแก้ไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยใช้วิธีเปล่ียน

ทนัทเีป็นต้นไป สาํหรับการรวมธุรกจิซ่ึงวันที่ซ้ือเกดิขึ้นก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีมีผลบังคับใช้หมายความว่า ผู้ซ้ือจะต้องไม่ปรับปรุงการบันทกึบัญชีสาํหรับสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีที่เคยรับรู้ สาํหรับการรวมธุรกิจคร้ังก่อนๆ อย่างไรกต็าม นับจากวันที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ผู้ซ้ือต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ันในกาํไรหรือขาดทุน (หรืออาจไม่รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน หาก

เป็นไปตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัเดิม   

68. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรงุ 2552) เร่ือง การรวมธุรกจิ  
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ภาคผนวก ก   

คํานยิาม   

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 

ผูถู้กซ้ือ หมายถงึ ธุรกจิหรือกลุ่มธุรกจิซ่ึงผูซ้ื้อได้อาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ 

ผูซ้ื้อ หมายถงึ กจิการที่ได้อาํนาจควบคุมผูถู้กซ้ือ 

วนัทีซ้ื่อ หมายถงึ วันที่ผูซ้ื้อได้อาํนาจควบคุมผูถู้กซ้ือ

ธุรกิจ หมายถงึ กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่นาํมาบริหารและดาํเนินงานเพ่ือ

ประสงค์ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ต้นทุนที่ตํ่ าลง หรือ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นแก่ผู้ลงทุน เจ้าของ สมาชิกหรือผู้มี

ส่วนร่วม 

การรวมธุรกิจ หมายถงึ รายการหรือเหตุการณ์อื่นใดซ่ึงทาํให้ผูซ้ื้อได้อาํนาจในการควบคุม

ธุรกิจหรือกลุ่มธุรกจิ รายการซ่ึงเป็นการควบรวมจริง  หรือเทยีบเท่า

การควบรวม  ถือเป็นการรวมธุรกิจตามที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีด้วยเช่นกนั 

สิง่ตอบแทนทีต่อ้ง

จ่ายเมือ่เขา้เงือ่นไข 

หมายถงึ โดยทั่วไป สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเม่ือเข้าเง่ือนไข หมายถงึ ภาระที่

ผูซ้ื้อจะต้องโอนสนิทรัพย์หรือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของ

ให้แก่เจ้าของเดิมของผูถู้กซ้ือเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัอาํนาจ

ในการควบคุมผูถู้กซ้ือ หากเหตุการณใ์นอนาคตที่ระบุไว้เกดิขึ้น

หรือเป็นไปตามเง่ือนไข อย่างไรกต็าม สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเม่ือ

เข้าเง่ือนไขอาจเป็นในกรณทีี่ผูซ้ื้อมีสทิธไิด้รับคนืสิ่งตอบแทนที่

เคยโอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่กาํหนด 

การควบคุม หมายถงึ อาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของ 

อกีกจิการหน่ึงเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จากกจิกรรมของกจิการน้ัน 

ส่วนไดเ้สียในส่วนของ

เจา้ของ 

หมายถงึ ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี หมายถึง ส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของในกิจการของผู้ลงทุนและส่วนได้เสียของเจ้าของ สมาชิก

หรือผู้มีส่วนได้เสยีในกิจการหาผลประโยชนร่์วม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถงึ จาํนวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือชาํระ

หน้ีกันในขณะที่ทั้ งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการ

แลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน

ลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั 

 



 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรงุ 2555) หน้า 27/53 

 

ค่าความนยิม หมายถงึ สินทรัพย์ที่แสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะ

ได้รับจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถ

ระบุและรับรู้ เป็นรายการแยกออกมาให้ชัดเจนได้ 

สามารถระบุได ้ หมายถงึ สนิทรัพย์จะสามารถระบุไดถ้้า 

ก) สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่ง

ออกมาจากกิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า 

หรือแลกเปล่ียนได้อย่างเป็นเอกเทศ หรือโดยรวมกบัสญัญา 

สินทรัพย์ที่ระบุได้หรือหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คํานึงว่า

กจิการมีความตั้งใจจะที่ทาํเช่นน้ันหรือไม่ หรือ 

ข) ได้มาจากการทาํสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ โดยไม่

คาํนึงว่าสิทธิเหล่าน้ันจะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยก

จากกจิการ หรือจากสทิธแิละภาระผูกพันอื่นๆ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หมายถงึ สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุไดแ้ละไม่มีรปูร่าง 

กิจการหา

ผลประโยชนร่์วม 

หมายถงึ กจิการที่ไม่ได้มีผู้ลงทุนเป็นเจ้าของ ซ่ึงเป็นกิจการที่ให้เงินปันผล 

ทาํให้ต้นทุนตํ่าลงหรือโดยให้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ

โดยตรงแก่เจ้าของ สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น บริษัท

ประกันภัยร่วม (mutual insurance company) สหภาพสินเช่ือ 

(credit union) และสหกรณ ์(co-operative entity)  

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มี

อํานาจควบคุม 

หมายถงึ ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยซ่ึงไม่ใช่ส่วนของบริษัทใหญ่ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 

เจา้ของ หมายถงึ เจ้าของตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี หมายถึง ผู้ถือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของในกิจการที่ 

ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของ และเจ้าของหรือสมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม 

ในกิจการหาผลประโยชนร่์วม 
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ภาคผนวก ข   

แนวทางปฏิบติั   

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่2.3)   

ข1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ถอืปฏบิัติกบัการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั คือ การรวมธุรกจิซ่ึงกจิการหรือธุรกจิทั้งหมดที่นาํมา

รวมกนัอยู่ภายใต้การควบคุมสงูสดุโดยบุคคล กจิการ กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มกจิการเดียวกนัทั้งก่อน

และหลังการรวมธุรกจิ และการควบคุมน้ันไม่เป็นการควบคุมช่ัวคราว 

ข2. กลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงจะควบคุมกิจการตามผลของสัญญาได้กต่็อเม่ือมีอาํนาจในการกาํหนด

นโยบายการเงินและการดาํเนินงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จากกจิกรรมของกจิการ ดังน้ัน การรวม

กจิการที่กลุ่มบุคคลเดิมได้รับอาํนาจสงูสดุตามผลของสญัญาในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและ

การดําเนินงานของแต่ละกิจการที่มารวมกันเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการ

เหล่าน้ันและการควบคุมสงูสดุน้ันไม่ได้เป็นการควบคุมช่ัวคราว ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ข3. กิจการอาจถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทาํการร่วมกันภายใต้ข้อตกลงตามสัญญา  

และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลน้ันไม่เข้าข่ายต้องจัดทาํรายงานทางการเงินตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ดังน้ัน จึงไม่จาํเป็นต้องจัดทาํงบการเงินรวมสาํหรับการรวมธุรกิจเพ่ือรวม

กจิการที่มารวมกนัดังกล่าวเป็นธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

ข4. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของแต่ละกิจการที่มารวมกันทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจไม่ได้ 

เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจน้ันเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันหรือไม่ 

ในทาํนองเดียวกนั การที่กจิการที่มารวมกนัเป็นบริษัทย่อยที่มิได้ถูกนาํมารวมในการจัดทาํงบการเงิน

รวมของกลุ่มกิจการ กไ็ม่ได้เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจน้ันเป็นการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนัหรือไม่ 

  

การระบุการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่3) 

ข5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้คาํนิยามการรวมธุรกจิว่าเป็นรายการหรือเหตุการณ์อื่นใด

ซ่ึงทาํให้ผู้ซ้ือได้อาํนาจในการควบคุมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจ ผู้ซ้ืออาจดาํเนินการในหลายรูปแบบ

เพ่ือให้ได้อาํนาจในการควบคุมจากผู้ถูกซ้ือ ตัวอย่างเช่น 

ข5.1 โดยการโอนเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือสินทรัพย์อื่น (รวมถึงสินทรัพย์สุทธ ิ

ที่ประกอบกนัเป็นธุรกจิ) 
ข5.2 โดยการก่อหน้ีสนิ 

ข5.3 โดยการออกส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ 
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ข5.4 โดยการให้สิ่งตอบแทนมากกว่าหน่ึงรปูแบบ 

ข5.5 โดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ ซ่ึงรวมถึง การรวมธุรกิจที่ดําเนินการตามสัญญาเพียง 

อย่างเดียว (ดูย่อหน้าที่ 43) 

ข6. การจัดโครงสร้างการรวมธุรกิจอาจมีได้หลายรูปแบบเพ่ือวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย วัตถุประสงค์

ทางภาษี หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ซ่ึงรวมถงึรายการดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

ข6.1 ธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจซ่ึงกลายมาเป็นบริษัทย่อยของผู้ซ้ือ หรือสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจหรือ

กลุ่มธุรกจิถูกควบรวมกนัตามกฎหมายให้เป็นส่วนหน่ึงของผู้ซ้ือ 

ข6.2 กจิการที่มารวมกนักจิการหน่ึงโอนสนิทรัพย์สทุธิ หรือเจ้าของกจิการโอนส่วนได้เสยีในส่วน

ของเจ้าของของตนไปให้อกีกจิการที่มารวมกนัหรือเจ้าของกจิการน้ัน 

ข6.3 กิจการทั้งหมดที่มารวมกันทาํการโอนสินทรัพย์สุทธิ หรือเจ้าของกิจการโอนส่วนได้เสียใน

ส่วนของเจ้าของให้แก่กจิการใหม่ที่ตั้งขึ้น (บางคร้ังเรียกรายการลักษณะน้ีว่า การบังคับรวม

ธุรกจิขนาดเลก็ที่เหมือนกนัเข้าด้วยกนั  roll-up or put-together transactions) 

ข6.4 กลุ่มของเจ้าของเดิมของกิจการที่มารวมกันกิจการใดกิจการหน่ึงได้อาํนาจในการควบคุม

กจิการที่เกดิจากการรวมกนั 
 

  

นยิามของคําว่าธุรกิจ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่3) 

ข7. ธุรกิจประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า ผ่านกระบวนการและทาํให้เกิดผลผลิต ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว 

ธุรกิจจะต้องมีผลผลิต แต่ผลผลิตไม่ได้ถูกกาํหนดให้เป็นปัจจัยของความเป็นธุรกิจ องค์ประกอบ

ของธุรกจิทั้ง 3 ประเภทมีคาํนิยามดังน้ี 

ข7.1 ปัจจัยนําเขา้ หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เม่ือนาํไปผ่านกระบวนการแล้วจะทาํให้

เกิดหรือมีความสามารถทําให้เกิดผลผลิต ซ่ึงตัวอย่างของปัจจัยนําเข้าน้ันรวมไปถึง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสิทธิในการใช้สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียน) สินทรัพย์ทางปัญญา ความสามารถในการเข้าถึงวัตถุดิบหรือสิทธิที่จาํเป็น

และพนักงาน 
ข7.2 กระบวนการ หมายถึง ระบบ มาตรฐาน วิธีการ ระเบียบแบบแผน หรือกฎเกณฑ์ ซ่ึงเม่ือ

นาํไปใช้กบัปัจจัยนาํเข้าอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง จะทาํให้เกดิหรือมีความสามารถ

ทาํให้เกิดเป็นผลผลิต เช่น กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการในการดาํเนินงาน 

และกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการเหล่าน้ีจะถูก

บันทึกไว้เป็นเอกสาร แต่แรงงานที่เป็นระบบ มีทักษะและประสบการณ์ที่จําเป็นตาม

กฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนจะสามารถปฏิบัติตามกระบวนการที่จําเป็นเพ่ือทาํให้ 

สิ่งที่นําเข้ากลายเป็นผลผลิตได้ (โดยทั่วไปแล้ว ระบบบัญชี ระบบการวางบิล ระบบ

เงินเดือน และระบบการบริหารงานอื่นๆ ไม่ถอืเป็นกระบวนการที่ทาํให้เกดิผลผลิต) 



 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรงุ 2555) หน้า 30/53 

 

ข7.3 ผลผลิต หมายถึง ผลลัพธ์ของปัจจัยนําเข้าที่ ผ่านกระบวนการ ซ่ึงทําให้เกิดหรือมี

ความสามารถในการทําให้เกิดผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ต้นทุนที่ตํ่าลง หรือ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิอื่นโดยตรงแก่ผู้ลงทุน เจ้าของอื่น สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม 

ข8. เพ่ือให้การดาํเนินงานและบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้ กลุ่มของกิจกรรมและ

สนิทรัพย์จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่จาํเป็น 2 ประการได้แก่ ปัจจัยนาํเข้า และกระบวนการ 

ที่จะนาํไปใช้กบัปัจจัยนาํเข้าน้ัน ซ่ึงเม่ือนาํมารวมกนัจะทาํให้เกดิเป็นผลผลิต อย่างไรกต็าม ธุรกจิไม่

จาํเป็นต้องรวมปัจจัยนาํเข้าหรือกระบวนการทั้งหมดที่ผู้ขายใช้ในการดาํเนินธุรกจิหากผู้ซ้ือรายอื่นๆ 

ในตลาดสามารถซ้ือธุรกิจและสร้างผลผลิตต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น การรวมธุรกิจน้ันเข้ากับปัจจัย

นาํเข้าและกระบวนการเดิมที่ตนมีอยู่ 

ข9. ลักษณะองค์ประกอบของธุรกจิจะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมและโครงสร้างในการบริหารงาน

หรือกจิกรรมของกจิการ รวมไปถงึระดับขั้นการพัฒนาของกจิการ ธุรกจิที่ถูกจัดตั้งขึ้นอยู่เดิมแล้วน้ัน

มักมีปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิตหลายประเภท ในขณะที่ ธุรกิจที่เกิดขึ้ นใหม่มักจะมี

ปัจจัยนาํเข้า และกระบวนการน้อยกว่า และบางคร้ังจะมีผลผลิตหรือสินค้าเพียงหน่ึงอย่างเท่าน้ัน 

ธุรกจิเกอืบทุกประเภทจะมีหน้ีสนิแต่ธุรกจิกไ็ม่จาํเป็นต้องมีหน้ีสนิเสมอไป 

ข10. กลุ่มของกจิกรรมและสนิทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอาจไม่ก่อให้เกดิผลผลิต ซ่ึงถ้าไม่มีผลผลิต

เกิดขึ้นผู้ซ้ือจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์น้ัน

ถือเป็นธุรกจิหรือไม่ ปัจจัยดังกล่าวรวมถึง การที่กลุ่มของกจิกรรมและสนิทรัพย์เป็นไปตามตัวอย่าง

ดังต่อไปน้ีหรือไม่ 
ข10.1 เร่ิมดาํเนินกจิกรรมหลักตามแผนที่ได้วางไว้  

ข10.2 มีพนักงาน สินทรัพย์ทางปัญญาและปัจจัยนาํเข้าและกระบวนการอื่นที่สามารถนาํไปใช้กับ

ปัจจัยนาํเข้าที่มีอยู่ 
ข10.3 กาํลังดาํเนินการตามแผนเพ่ือผลิตผลผลิต และ 

ข10.4 จะสามารถเข้าถงึกลุ่มลูกค้าที่จะซ้ือผลผลิตน้ัน 

ในการระบุว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาถือเป็นธุรกิจหรือไม่น้ันไม่

จาํเป็นต้องมีทุกปัจจัยที่กล่าวข้างต้น 

ข11. การกาํหนดว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ใดเป็นธุรกิจหรือไม่น้ันต้องอ้างอิงจากการที่ผู้ซ้ือราย

อื่นๆ ในตลาดสามารถใช้กลุ่มของกจิกรรมหรือสนิทรัพย์ดังกล่าวในการดาํเนินงานและบริหารธุรกจิ

ได้หรือไม่ ดังน้ัน ในการประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ถือเป็นธุรกิจหรือไม่ จึงไม่ได้

ขึ้นอยู่กบัว่าผู้ขายใช้กลุ่มของกจิกรรมและสนิทรัพย์น้ันในการดาํเนินธุรกจิและไม่ได้ขึ้นอยู่กบัว่าผู้ซ้ือ

ตั้งใจที่จะใช้กลุ่มของกจิกรรมและสนิทรัพย์น้ันในการดาํเนินธุรกจิหรือไม่ 

ข12. กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ใดซ่ึงมีค่าความนิยมจะถือเป็นธุรกิจ หากไม่มีหลักฐานมาหักล้าง 

อย่างไรกต็าม ธุรกจิไม่จาํเป็นต้องมีค่าความนิยม 
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การระบุผูซ้ื้อ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่6 และ 7) 

ข13. ในการระบุผู้ซ้ือให้ใช้แนวปฏบิตัิในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ซ่ึงผู้ซ้ือคือกจิการที่ได้อาํนาจควบคุมผู้ถูกซ้ือ หาก 

การรวมธุรกจิเกดิขึ้นและไม่สามารถระบุผู้ซ้ือได้อย่างชัดเจนตามแนวปฏบิัติที่กาํหนดในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบบัที่ 27 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ให้

พิจารณาปัจจัยที่กาํหนดในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 14 ถงึ 18 ประกอบ 

ข14. ในการรวมธุรกจิที่มีการโอนเงินสดหรือสนิทรัพย์อื่นหรือโดยการก่อหน้ีสนิ กจิการที่เป็นผู้จ่ายเงินสด

หรือโอนสนิทรัพย์อื่นให้ หรือกจิการที่เป็นผู้ก่อหน้ีมักจะเป็นผู้ซ้ือ 

ข15. ในการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปล่ียนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ กิจการที่ออกตราสารทุนใหม่

มักจะเป็นผู้ซ้ือ อย่างไรกต็าม กรณีของการรวมธุรกจิที่เรียกว่า การซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ กจิการที่

ออกตราสารทุนใหม่จะกลายเป็นผู้ถูกซ้ือ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 19 ถึง 27 ได้กาํหนดแนวทางใน

การบันทึกบัญชีสําหรับการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับไว้ การระบุผู้ซ้ือในการรวมธุรกิจที่ มีการ

แลกเปล่ียนส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ จะต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกนัประกอบกนัดังต่อไปน้ี 
ข15.1 สิทธิออกเสียงในกิจการทีเ่กิดจากการรวมกนัภายหลงัการรวมธุรกิจ โดยทั่วไป ผู้ซ้ือ คือ 

กจิการใดกจิการหน่ึงที่มารวมกนัซ่ึงกลุ่มของเจ้าของในกจิการน้ันได้รับหรือมีสทิธิออกเสยีง

ส่วนใหญ่ในกจิการที่เกดิจากการรวมกนั ในการพิจารณาว่ากลุ่มของเจ้าของใดที่ได้รับหรือมี

สทิธิออกเสียงส่วนใหญ่ กจิการต้องพิจารณาว่ามีข้อตกลงหรือสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียง 

ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิหรือหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพได้ที่ไม่ปกติหรือเป็นพิเศษหรือไม่ 

ข15.2 กลุ่มผูมี้สิทธิออกเสียงส่วนนอ้ยทีเ่มื่อรวมกันแลว้เป็นกลุ่มใหญ่ในกิจการทีเ่กิดจากการ

รวมกนัในกรณีทีกิ่จการนัน้ไม่มีเจา้ของหรือกลุ่มของเจา้ของทีมี่สิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ 

โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกจิการใดกจิการหน่ึงที่มีเจ้าของหรือกลุ่มของเจ้าของซ่ึงเป็นผู้มีสทิธิ

ออกเสยีงส่วนน้อยที่เม่ือรวมกนัแล้วเป็นกลุ่มใหญ่ในกจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

ข15.3 คณะกรรมการของกิจการทีเ่กิดจากการรวมกนั โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกิจการที่เจ้าของมี

อาํนาจในการเลือก แต่งตั้ง ถอดถอนสมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการของกจิการที่เกดิจาก

การรวมกนั 
ข15.4 คณะผูบ้ริหารระดบัสงูของกิจการทีเ่กิดจากการรวมกนั โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกจิการที่ผู้บริหาร 

(หรือผู้บริหารเดิม) เป็นผู้มีอาํนาจครอบงาํคณะผู้บริหารของกจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

ข15.5 เงือ่นไขในการแลกเปลีย่นตราสารทนุ โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกจิการที่เป็นผู้จ่ายส่วนเกนิของ

มูลค่ายุติธรรมก่อนการรวมธุรกจิในตราสารทุนของอกีกจิการหน่ึง (หรือกลุ่มกจิการ) 

ข16. โดยปกติ ผู้ซ้ือ คือ กิจการซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่ากิจการอื่นที่มารวมกันอย่างมีนัยสาํคัญ (ขนาดของ

กจิการอาจวัดจาก สนิทรัพย์ รายได้ หรือกาํไร เป็นต้น) 
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ข17. สาํหรับการรวมธุรกิจที่มีกิจการที่เกี่ยวข้องมากกว่าสองกิจการขึ้ นไป ในการระบุว่า กิจการใดเป็น 

ผู้ซ้ือต้องคาํนึงว่ากจิการใดเป็นผู้ริเร่ิมการรวมธุรกจิ โดยพิจารณาร่วมกบัขนาดของกจิการที่มารวมกนั 

ข18. ผู้ซ้ือไม่จาํเป็นต้องเป็นกจิการที่ตั้งขึ้นใหม่จากการรวมธุรกจิ หากมีการจัดตั้งกจิการใหม่เพ่ือออกตรา

สารทุนสาํหรับการรวมธุรกิจ กิจการใดกิจการหน่ึงที่ปรากฏอยู่ก่อนการรวมธุรกิจจะถูกระบุให้เป็น 

ผู้ซ้ือโดยใช้แนวทางที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 13 ถึง 17 ในทางกลับกนั กจิการที่ตั้งขึ้น

ใหม่ที่เป็นผู้จ่ายเงินสด หรือโอนสินทรัพย์อื่นให้ หรือเป็นผู้ก่อหน้ีเพ่ือจ่ายสิ่งตอบแทนกอ็าจถูก

พิจารณาให้เป็นผู้ซ้ือ 

 

การซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั   

ข19. การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับเกิดขึ้ นเม่ือกิจการที่ออกหลักทรัพย์ (ผู้ซ้ือทางกฎหมาย) ถูกระบุว่าเป็น 

ผู้ถูกซ้ือในทางบัญชีตามหลักเกณฑท์ี่กาํหนดในแนวทางปฏบิัติตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 13 ถึง 18 

โดยกจิการที่ตราสารทุนถูกซ้ือไป (ผู้ถูกซ้ือทางกฎหมาย) จะเป็นผู้ซ้ือทางบัญชีสาํหรับรายการที่ถือเป็น

การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ ตัวอย่างเช่น บางคร้ัง การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับเกิดขึ้นเม่ือบริษัทจาํกัด

ต้องการเป็นบริษัทมหาชนโดยไม่ต้องการนําหลักทรัพย์ของตนเองเข้าไปจดทะเบียน จึงให้บริษัท

มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าถือหุ้นของตนเพ่ือแลกเปล่ียนกับหุ้นของบริษัทน้ัน  

จากตัวอย่างข้างต้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถอืเป็นผูซ้ื้อทางกฎหมาย เพราะเป็นผู้ออก

ตราสารทุนเพ่ือจ่ายชาํระ และบริษัทจาํกดัถอืเป็นผูถู้กซ้ือทางกฎหมาย เพราะตราสารทุนของตนถูกซ้ือ

ไป อย่างไรกต็าม การใช้แนวทางปฏบิัติตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 13 ถงึ 18 จะทาํให้ระบุได้ว่า 

ข19.1 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นผูถู้กซ้ือทางบัญชี และ 

ข19.2 บริษัทจาํกดัเป็นผูซ้ื้อทางบัญชี 

ผู้ถูกซ้ือทางบัญชีจะต้องเป็นไปตามคํานิยามของธุรกิจสําหรับรายการที่ถือเป็นการซ้ือธุรกิจ 

แบบย้อนกลับ และให้ใช้หลักการการรับรู้ รายการและการวัดมูลค่าตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซ่ึงรวมถงึการกาํหนดให้มีการรับรู้ ค่าความนิยมด้วย 

 

การวดัมูลค่าสิง่ตอบแทนท่ีโอนให ้  

ข20. ในการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ โดยทั่วไปผู้ซ้ือทางบัญชีจะไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ  

แต่ผู้ถูกซ้ือทางบัญชีจะเป็นผู้ออกตราสารทุนให้แก่เจ้าของของผู้ซ้ือทางบัญชี ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่โอนให้โดยผู้ซ้ือทางบัญชีเพ่ือแลกเปล่ียนกับส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือ 

ทางบัญชีต้องคาํนวณจากจาํนวนของตราสารทุนที่บริษัทย่อยตามกฎหมายต้องออกเพ่ือทาํให้เจ้าของ

ของบริษัทใหญ่ตามกฎหมายมีส่วนได้เสียในกิจการที่เกิดจากการรวมกันในสัดส่วนเดียวกันกับ 

ส่วนได้เสียที่เป็นผลจากการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่คํานวณได้

ดังกล่าวจะถอืว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ 
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การจดัทําและการเปิดเผยงบการเงินรวม 

ข21. งบการเงินรวมที่จัดทําสําหรับการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับจะจัดทําภายใต้ช่ือของบริษัทใหญ่ 

ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) แต่ต้องอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่ามีการปรับปรุง

งบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) รวมทั้งมีการปรับปรุงย้อนหลังสาํหรับส่วน

ทุนตามกฎหมายของผู้ซ้ือทางบัญชีเพ่ือสะท้อนส่วนทุนตามกฎหมายของผู้ถูกซ้ือทางบัญชี รายการ

ปรับปรุงดังกล่าวจัดทาํขึ้ นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทาง

บัญชี) นอกจากน้ี ต้องมีการปรับปรงุย้อนหลังสาํหรับข้อมูลที่นาํเสนอเปรียบเทยีบในงบการเงินรวม

เพ่ือแสดงให้เหน็ถงึส่วนทุนของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ด้วยเช่นกนั 

ข22. เน่ืองจากงบการเงินรวมเป็นการนาํเสนอข้อมูลต่อเน่ืองจากงบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย 

ยกเว้นในส่วนโครงสร้างทุน งบการเงินรวมจึงสะท้อนถงึ 

ข22.1 สินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) ที่ถูกรับรู้และวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการรวมกจิการ 

ข22.2 สินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ที่ ถูกรับรู้ และ 

วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ข22.3 กาํไรสะสมและยอดคงเหลือของส่วนของเจ้าของส่วนอื่นของบริษัทย่อยตามกฎหมาย  

(ผู้ซ้ือทางบัญชี) ก่อนการรวมธุรกจิ 

ข22.4   มูลค่าตราสารทุนที่ออกและรับรู้ ในงบการเงินรวมจะต้องรวมตราสารทุนที่บริษัทย่อยตาม

กฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) มีอยู่ก่อนการรวมธุรกจิเข้ากบัมูลค่ายุติธรรมของบริษัทใหญ่ตาม

กฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ซ่ึงกาํหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

อย่างไรกต็าม โครงสร้างของส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวม (เช่น จาํนวนและประเภท

ของตราสารทุนที่ออก) ต้องแสดงถึงโครงสร้างในส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ตาม

กฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) รวมถงึตราสารทุนที่บริษัทใหญ่ตามกฎหมายออกเพ่ือการรวม

กจิการ ดังน้ัน โครงสร้างส่วนของเจ้าของของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) จะ

ถูกปรับย้อนหลังโดยใช้อตัราการแลกเปล่ียนที่ระบุในสัญญาซ้ือเพ่ือสะท้อนถึงจาํนวนหุ้นที่

ออกโดยบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ในการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ 

22.5 มูลค่าตามบัญชีของกาํไรสะสมและส่วนของเจ้าของส่วนอื่นๆ ตามสดัส่วนของส่วนได้เสยีที่

ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยตามกฎหมายก่อนการรวมธุรกจิตามที่กล่าวไว้ในภาคผนวก 

ข ย่อหน้าที่ 23 และ 24 

 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม   

ข23. ในการซื้ อธุรกจิแบบย้อนกลับ เจ้าของบางรายของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) อาจไม่ได้

แลกเปล่ียนตราสารทุนที่ตนถืออยู่กบับริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) เจ้าของเหล่าน้ัน

ถือเสมือนเป็นส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในงบการเงินรวมภายหลังการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ 

เน่ืองจากเจ้าของของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายที่ไม่ได้แลกเปล่ียนตราสารทุนของตนกบัตราสารทุนของ 
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ผู้ซ้ือตามกฎหมาย จะมีส่วนได้เสียในผลการดาํเนินงานและสินทรัพย์สุทธิเฉพาะของผู้ถูกซ้ือตาม

กฎหมายเท่าน้ัน ไม่มีส่วนได้เสียในผลการดาํเนินงานและสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่เกิดจากการ

รวมกัน ในทางกลับกัน แม้ว่าผู้ซ้ือตามกฎหมายจะเป็นผู้ถูกซ้ือในทางบัญชี เจ้าของของผู้ซ้ือตาม

กฎหมายกยั็งคงมีส่วนได้เสยีในผลการดาํเนินงานและสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

ข24. สนิทรัพย์และหน้ีสนิของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายต้องรับรู้และวัดมูลค่าในงบการเงินรวมด้วยมูลค่าตาม

บัญชีก่อนการรวมกิจการ (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 22.1) ดังน้ัน ในการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ 

ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอํานาจควบคุมต้องแสดงด้วยสัดส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิก่อนการรวมกจิการของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย ถึงแม้ว่าส่วนได้

เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในการซ้ืออื่นๆ จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือกต็าม 

 

กําไรต่อหุน้  

ข25. ตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 22.4 โครงสร้างส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวมของการซ้ือธุรกิจ 

แบบย้อนกลับต้องแสดงถึงโครงสร้างส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี)  

ซ่ึงรวมทั้งตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซ้ือตามกฎหมายเพ่ือให้เกดิการรวมธุรกจิ 

ข26. ในการคาํนวณจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักที่คงเหลือ (ตัวหารในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น) 

ในระหว่างงวดที่มีการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ 

ข26.1 จาํนวนหุ้นสามัญคงเหลือตั้งแต่ต้นงวดถึงวันที่ซ้ือต้องคาํนวณด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ีย

ถ่วงนํา้หนักในระหว่างงวดของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) คูณด้วยอตัราส่วนการ

แลกเปล่ียนที่ระบุในสญัญาการรวมกจิการ และ 

ข26.2 จาํนวนหุ้นสามัญคงเหลือตั้งแต่วันที่ซ้ือถึงวันสิ้นงวดต้องใช้จาํนวนหุ้นสามัญคงเหลือที่มีอยู่

จริงของผู้ซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ที่คงเหลืออยู่ในระหว่างงวด 

ข27. กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานในแต่ละงวดก่อนวันที่ซ้ือที่แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินรวมตามวิธีซ้ือ

ธุรกจิแบบย้อนกลับต้องคาํนวณโดยการหาร 

ข27.1 กาํไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญในแต่ละงวดด้วย 

ข27.2 จาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายที่คงเหลืออยู่ในระหว่างงวด

น้ันคูณด้วยอตัราส่วนการแลกเปล่ียนที่ระบุในสญัญาซ้ือกจิการ 

 

การรบัรูร้ายการสินทรพัยที์ไ่ดม้าและหนี้ สินทีร่บัมา (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่10 ถงึ 13) 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน   

ข28. ผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดาํเนินงานซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้เช่ายกเว้น

เฉพาะที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 29 และ 30 
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ข29. ผู้ซ้ือต้องพิจารณาว่าเง่ือนไขของสญัญาเช่าดาํเนินงานแต่ละสญัญาซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้เช่าน้ันเป็นสญัญา

ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ซ้ือหรือไม่ ผู้ซ้ือต้องรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนหากเงื่อนไขในสญัญาเช่าดาํเนินงาน

ให้ผลประโยชน์แก่ผู้ซ้ือเม่ือเทยีบกับเง่ือนไขในตลาดและต้องรับรู้หน้ีสินหากเง่ือนไขในสัญญาเช่า

ดาํเนินงานไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้ซ้ือเม่ือเทยีบกับเง่ือนไขในตลาด ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 42 ให้

แนวทางในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดาํเนินงานกรณีที่ผู้ถูกซ้ือ

เป็นผู้ให้เช่า 

ข30. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้อาจเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน ซ่ึงจะเหน็ได้จากการที่ผู้ซ้ือราย

อื่นๆ ในตลาดมีความเตม็ใจที่จะจ่ายเพ่ือการเช่าน้ันด้วยราคาตลาด ตัวอย่างเช่น สัญญาเช่าประตู 

เข้าออกสนามบิน หรือสญัญาเช่าพ้ืนที่จาํหน่ายสนิค้าทาํเลดี อาจเป็นช่องทางในการเข้าถึงตลาดหรือ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ ในอนาคตซ่ึงเข้าเง่ือนไขของการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้  

เช่น ความสัมพันธ์กับลูกค้า ในสถานการณ์เช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ 

ที่เกี่ยวข้องตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 31 

  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

ข31. ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจแยกต่างหากจากค่าความนิยม 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนถอืว่าระบุได้ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหน่ึงคือสามารถแยกเป็นเอกเทศ

ได้หรือเป็นไปตามข้อกาํหนดทางกฎหมายในสญัญา 

ข32. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อกาํหนดทางกฎหมายในสญัญาจะถือว่าระบุได้ถึงแม้ว่าสนิทรัพย์

น้ันจะไม่สามารถโอนหรือแยกเป็นเอกเทศจากผู้ถูกซ้ือหรือจากสทิธแิละภาระผูกพันอื่น ตัวอย่างเช่น  

ข32.1 ผู้ถูกซ้ือเช่าอุปกรณ์เพ่ือการผลิตภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานซ่ึงมีเง่ือนไขที่ให้ประโยชน์

มากกว่าเม่ือเทยีบกบัเง่ือนไขในตลาด เง่ือนไขในสญัญาเช่าระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ให้มีการ

โอนเปล่ียนมือ (ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือให้เช่าช่วง) มูลค่าของสัญญาส่วนที่ให้ประโยชน์

มากกว่าเม่ือเทยีบกบัเง่ือนไขในตลาดสาํหรับรายการประเภทเดียวกนั ถือเป็นสนิทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่เป็นไปตามข้อกาํหนดทางกฎหมายในสญัญาและต้องรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหาก

จากค่าความนิยม ถงึแม้ว่าผู้ซ้ือจะไม่สามารถขาย หรือโอนสญัญาเช่าน้ันให้แก่ผู้อื่นได้ 

ข32.2 ผู้ถูกซ้ือเป็นเจ้าของและดาํเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ใบอนุญาตที่ให้สทิธใินการ

ดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อกาํหนดทางกฎหมายใน

สัญญาและต้องรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ว่าผู้ซ้ือจะไม่สามารถ

ขายหรือโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นโดยแยกจากโรงไฟฟ้าได้ ผู้ซ้ืออาจรับรู้ มูลค่า

ยุติธรรมของใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจและมูลค่ายุติธรรมของโรงไฟฟ้ารวมเป็น

สนิทรัพย์รายการเดียวกนัเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงินถ้าสินทรัพย์เหล่าน้ัน 

มีอายุการให้ประโยชน์เท่ากนั 
ข32.3 ผู้ถูกซ้ือเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในเทคโนโลยีและให้สิทธิแก่ผู้อื่นเพ่ือนําไปใช้ในตลาด

ต่างประเทศโดยแลกเปล่ียนกับการได้สิ่งตอบแทนเป็นอัตราร้อยละที่กาํหนดของรายได้ที่
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เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต สิทธิบัตรในเทคโนโลยีและสัญญาให้สิทธิที่เกี่ยวข้อง 

ถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อกาํหนดทางกฎหมายในสัญญาและต้องรับรู้

เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติจะไม่สามารถขายหรือ

แลกเปล่ียนสทิธบิัตรและสญัญาให้สทิธทิี่เกี่ยวข้องแยกจากกนัได้ 

ข33. เง่ือนไขในการแยกเป็นเอกเทศได้ หมายถึง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาน้ันสามารถแยกหรือแบ่ง

จากผู้ถูกซ้ือ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปล่ียนได้อย่างเป็นเอกเทศ หรือ

โดยรวมกับสัญญาหรือสินทรัพย์ที่ระบุได้ หรือหน้ีสิน ที่เกี่ยวข้อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ผู้ซ้ือ

สามารถขาย ให้สิทธิ หรือแลกเปล่ียนกับมูลค่าของสิ่งตอบแทนอื่นถือว่าเข้าเง่ือนไขการแยกเป็น

เอกเทศได้ถึงแม้ว่าผู้ซ้ือจะไม่มีความตั้งใจที่จะขาย ให้สทิธหิรือแลกเปล่ียนสนิทรัพย์น้ัน สนิทรัพย์

ไม่มีตัวตนที่ได้มาถือว่าเข้าเง่ือนไขการแยกเป็นเอกเทศได้ถ้ามีหลักฐานแสดงว่ามีรายการ

แลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่คล้ายกัน ถึงแม้ว่ารายการเหล่าน้ันจะไม่ได้เกิดขึ้ น

บ่อย และไม่คาํนึงว่าผู้ซ้ือมีส่วนเกี่ยวข้องกบัรายการดังกล่าวหรือไม่ ตัวอย่างเช่น รายช่ือลูกค้าและ

รายช่ือสมาชิกมักมีการให้สิทธิในการนําไปใช้ประโยชน์จึงถือว่าเข้าเง่ือนไขของการแยกเป็น

เอกเทศได้ แม้ว่าผู้ถูกซ้ือจะเช่ือว่ารายช่ือลูกค้าของตนมีลักษณะแตกต่างจากรายช่ือลูกค้าอื่นๆ แต่

การที่ตามปกติรายช่ือลูกค้ามักมีการให้สทิธิกถ็ือได้ว่ารายช่ือลูกค้าที่ได้มาเข้าเง่ือนไขการแยกเป็น

เอกเทศได้แล้ว อย่างไรกต็าม รายช่ือลูกค้าที่ได้มาจากการรวมธุรกจิอาจจะไม่เข้าเง่ือนไขของการ

แยกเป็นเอกเทศได้ ถ้าเง่ือนไขในสัญญาระบุห้ามไม่ให้กิจการขาย ให้เช่าหรือแลกเปล่ียนข้อมูล

เกี่ยวกบัลูกค้า 

ข34. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่สามารถแยกเป็นเอกเทศจากผู้ถูกซ้ือหรือกจิการที่เกดิจากการรวมกนัถือว่า

เข้าเง่ือนไขของการแยกเป็นเอกเทศได้ถ้าสนิทรัพย์น้ันสามารถแยกเป็นเอกเทศได้เม่ือนาํไปรวมกบั

สญัญา สนิทรัพย์ที่ระบุได้หรือหน้ีสนิ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 

ข34.1 ผู้ซ้ือรายอื่นในตลาดแลกเปล่ียนหน้ีสินเงินรับฝากและความสัมพันธ์กับลูกค้าเงินรับฝากซ่ึงเป็น

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเป็นรายการที่พบได้ทั่วไป ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้ความสมัพันธก์บัลูกค้าเงิน

รับฝากซ่ึงเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม 

ข34.2 ผู้ ถูกซ้ือมีเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนสําหรับการผลิตสินค้าชนิดหน่ึงแต่ไม่ได้ 

จดทะเบียนสิทธิบัตรในความชาํนาญด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ในการโอนความเป็น

เจ้าของในเคร่ืองหมายการค้า ผู้เป็นเจ้าของเดิมจะต้องโอนทุกอย่างที่จาํเป็นให้แก่เจ้าของ

ใหม่ เพ่ือให้เจ้าของใหม่สามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการได้โดยไม่แตกต่างไปจากเดิม 

เน่ืองจากความชาํนาญด้านเทคโนโลยีที่ไม่ได้จดสิทธิบัตรจะถูกแบ่งแยกจากผู้ถูกซ้ือหรือ

กิจการที่เกิดจากการรวมกันและจะถูกขายถ้าเคร่ืองหมายการค้าที่เกี่ยวข้องถูกขายออกไป 

จึงถอืว่าความชาํนาญด้านเทคโนโลยีที่ไม่ได้จดสทิธบิัตรน้ันสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ 
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สิทธิท่ีไดร้บัคืน  

ข35. ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ืออาจได้รับคืนสิทธิที่เคยให้แก่ผู้ถูกซ้ือเพ่ือใช้สินทรัพย์ของผู้ซ้ือ ทั้งสินทรัพย์ 

ที่เคยรับรู้ และไม่เคยรับรู้ ในงบการเงินมาก่อน ตัวอย่างของสิทธิดังกล่าวรวมถึงสิทธิในการใช้ช่ือ 

ทางการค้าของผู้ซ้ือภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ หรือสิทธิในการใช้เทคโนโลยีของผู้ซ้ือภายใต้สัญญาให้ 

สิทธิในการใช้เทคโนโลยี สิทธิที่ได้รับคืนน้ีถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ผู้ซ้ือต้องรับรู้ แยก

ต่างหากจากค่าความนิยม ย่อหน้าที่ 29 กาํหนดแนวทางในการวัดมูลค่าของสิทธิที่ได้รับคืน และย่อ

หน้าที่ 55 กาํหนดแนวทางในการบันทกึบัญชีภายหลังจากการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกสาํหรับสทิธทิี่ได้รับคืน 

ข36. ผู้ซ้ือต้องรับรู้ ผลกาํไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการที่เง่ือนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ได้รับคืน 

เม่ือเทยีบกบัเง่ือนไขในตลาดสาํหรับรายการที่มีลักษณะเดียวกันให้ผลประโยชน์กบัผู้ซ้ือหรือทาํให้ 

ผู้ซ้ือเสยีผลประโยชน์ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 52 กาํหนดแนวทางในการวัดมูลค่าของผลกาํไรหรือ

ขาดทุนดังกล่าว 

 

กลุ่มของแรงงานและรายการอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถระบุได ้

ข37. ผู้ซ้ือต้องรวมมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาที่ไม่สามารถระบุได้ ณ วันที่ซ้ือเข้าเป็นส่วนหน่ึง

ของค่าความนิยม ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ืออาจกาํหนดมูลค่าของกลุ่มของแรงงานที่มีอยู่ ซ่ึงหมายถึง 

กลุ่มของพนักงานที่มีอยู่ซ่ึงทาํให้ผู้ซ้ือสามารถดาํเนินงานและบริหารธุรกิจที่ซ้ือมาต่อไปจากวันที่ซ้ือ

ได้ กลุ่มของแรงงานไม่รวมถึงพนักงานของผู้ถูกซ้ือที่มีทักษะความชํานาญพิเศษที่ต้องนําความรู้ 

และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากกลุ่มของแรงงานไม่ใช่สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่จะ

สามารถรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยมได้ มูลค่าของกลุ่มของแรงงานจึงถูกรวมเป็น

ส่วนหน่ึงของค่าความนิยม 

ข38. ผู้ซ้ือต้องรวมมูลค่าของรายการที่ไม่เข้าเง่ือนไขการเป็นสนิทรัพย์ ณ วันที่ซ้ือเข้าเป็นส่วนหน่ึงของค่า

ความนิยม ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ืออาจกาํหนดมูลค่าของสญัญาที่ผู้ถูกซ้ือกาํลังเจรจาต่อรองกบัลูกค้าราย

ใหม่ ณ วันที่ซ้ือ แต่เน่ืองจากสญัญาดังกล่าวยังไม่สามารถถือเป็นสนิทรัพย์ ณ วันที่ซ้ือได้ ผู้ซ้ือจึงไม่

สามารถรับรู้สญัญาดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ผู้ซ้ือต้องไม่จัดประเภทใหม่

ในภายหลังสาํหรับมูลค่าของสัญญาเหล่าน้ันโดยแสดงแยกจากค่าความนิยมสาํหรับเหตุการณ์ที่

เกดิขึ้นหลังจากวันที่ซ้ือ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ือต้องประเมินข้อเทจ็จริงและสถานการณแ์วดล้อมที่เกดิขึ้น

ไม่นานหลังวันที่ซ้ือเพ่ือพิจารณาว่ามีสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหากอยู่ 

ณ วันที่ซ้ือหรือไม่ 

ข39. ภายหลังการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรก ผู้ซ้ือต้องบันทกึบัญชีสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกจิตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อย่างไรกต็าม ตามที่

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน กาํหนดให้ใช้วิธีการบันทกึบัญชีภายหลังการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกสาํหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนบาง

รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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ข40. เง่ือนไขของการระบุได้ใช้ในการพิจารณาว่าสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนสามารถรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหาก

จากค่าความนิยมได้หรือไม่ อย่างไรกต็าม เง่ือนไขดังกล่าวไม่ได้กาํหนดแนวทางในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน และไม่ได้กาํหนดข้อจาํกดัของข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ือพิจารณาใช้ข้อสมมติเดียวกนักบัที่ผู้ซ้ือรายอื่นๆ

ในตลาดใช้ เช่น การพิจารณาโอกาสในการต่อสัญญาในอนาคตในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของ

สญัญา ซ่ึงการต่ออายุได้หรือไม่น้ันไม่จาํเป็นต้องเข้าเง่ือนไขการระบุได้ (อย่างไรกต็าม ย่อหน้าที่ 29 

ได้กล่าวถึงข้อยกเว้นในการวัดมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิทธิที่ได้รับคืนที่ รับรู้ ในการรวมธุรกิจ)  

ย่อหน้าที่ 36 และ 37 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน กาํหนดแนวทางสาํหรับการพิจารณาว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนควรจะรับรู้รวมเป็นหน่วยเดียวกบั

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นหรือสนิทรัพย์ที่มีตัวตนหรือไม่ 

  

 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรพัยที์ร่ะบุไดบ้างรายการและส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจ

ควบคุมในผูถู้กซ้ือ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่18 และ 19)  

สินทรพัยท่ี์กระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน (ค่าเผือ่มูลค่า) 

ข41. ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้ ค่าเผื่อมูลค่าสาํหรับสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกจิที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือเป็นรายการแยกต่างหาก เพราะผลกระทบของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกระแส 

เงินสดเกี่ยวกับอนาคตได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้ผู้ซ้ือวัดมูลค่าของลูกหน้ีที่ได้มาซ่ึงรวมถึงเงินให้กู้ยืมด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที่ซ้ือ ดังน้ัน ณ วันดังกล่าวผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้ ค่าเผื่อมูลค่าสาํหรับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเรียกเกบ็

ไม่ได้ตามสญัญา 

 

สินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานซ่ึงผูถู้กซ้ือเป็นผูใ้หเ้ช่า 

ข42. ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสนิทรัพย์ เช่น อาคารหรือสทิธิภายใต้สญัญาเช่าดาํเนินงาน

ซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้ให้เช่า ผู้ซ้ือต้องพิจารณาเง่ือนไขตามสัญญาเช่าในการบันทกึบัญชี หรืออีกนัยหน่ึง  

ผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้ รายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินจากการที่เง่ือนไขในสัญญาเช่าดําเนินงานน้ันให้

ประโยชน์หรือไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้ซ้ือเม่ือเทยีบกบัเง่ือนไขในตลาด ซ่ึงในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 29 

กาํหนดให้รับรู้สาํหรับสญัญาเช่าซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้เช่า 

สินทรพัยท่ี์ผูซ้ื้อตั้งใจจะไม่ใชห้รือใชใ้นรูปแบบที่แตกต่างไปจากผูซ้ื้อรายอ่ืนๆ ในตลาด 

ข43. เพ่ือประโยชน์ในการแข่งขันหรือด้วยเหตุผลอื่น ผู้ซ้ืออาจตั้งใจไม่ใช้สนิทรัพย์ที่ได้มา เช่น สนิทรัพย์

ไม่มีตัวตนประเภทงานวิจัยและพัฒนา หรือผู้ซ้ืออาจตั้งใจจะใช้สนิทรัพย์น้ันในรูปแบบที่แตกต่างไป
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จากที่ผู้ซ้ือรายอื่นๆ ในตลาดใช้ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์โดยอิงตาม

การใช้งานที่ผู้ซ้ือรายอื่นๆในตลาดพึงใช้จากสนิทรัพย์น้ี 

 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ   

ข44. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้ผู้ซ้ือวัดมูลค่าส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมใน 

ผู้ถูกซ้ือด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ บางคร้ัง ผู้ซ้ืออาจสามารถวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของ

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมได้โดยใช้ราคาตลาดซ้ือขายคล่องสาํหรับหุ้นทุนที่ไม่ได้ถือโดยผู้ซ้ือ 

อย่างไรกต็าม ในกรณทีี่ไม่สามารถหาราคาตลาดซ้ือขายคล่องได้ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วน

ได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าอื่น 

ข45. มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นของส่วนของผู้ซ้ือและส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ืออาจแตกต่างกนั 

ผลต่างโดยส่วนใหญ่เป็นส่วนเพ่ิมในมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นที่ผู้ซ้ือมีในผู้ถูกซ้ือจากการที่ได้อาํนาจใน

การควบคุม (control premium) หรือในทางกลับกัน มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

อาํนาจควบคุมได้รวมส่วนลดจากการขาดอาํนาจควบคุม (minority discount) 

 

การวดัมูลค่าค่าความนยิมหรือกาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 

การวดัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือของส่วนของผูซ้ื้อในงบการเงินของผูถู้กซ้ือโดยใชเ้ทคนิค

การวดัมูลค่า (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ท่ี 33) 

ข46.  ในการรวมธุรกจิที่ไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ ผู้ซ้ือต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสยี

ในผู้ถูกซ้ือแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการวัดมูลค่าค่าความนิยมหรือ

กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ (ดูย่อหน้าที่ 32 ถึง 34) ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของ

ส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าวิธีใดวิธีหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงวิธีที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์และมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ ถ้ามีการใช้เทคนิคการวัดมูลค่ามากกว่าหน่ึงวิธ ีผู้ซ้ือต้อง

ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากแต่ละเทคนิคโดยพิจารณาความเกี่ยวข้องกนัและความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่

ใช้และข้อมูลเพ่ิมเติมที่สามารถหาได้ 

 

ขอ้ควรพิจารณาเพิม่เติมในการใชวิ้ธีซ้ือกบัการรวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชนร่์วม 

(แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ท่ี 33) 

ข47. เม่ือกิจการหาประโยชน์ร่วมสองแห่งมารวมกัน มูลค่ายุติธรรมของส่วนของเจ้าของหรือส่วนของ

สมาชิกในผู้ถูกซ้ือ (หรือมูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซ้ือ) อาจเป็นมูลค่าที่วัดได้อย่างน่าเช่ือถือกว่ามูลค่า

ยุติธรรมของส่วนของสมาชิกที่ผู้ซ้ือได้โอนไป ในสถานการณ์เช่นน้ัน ย่อหน้าที่ 33 กาํหนดให้ผู้ซ้ือ

ต้องประเมินมูลค่าของค่าความนิยมโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนของเจ้าของของผู้ถูก
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ซ้ือแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือที่ถูกโอนไป นอกจากน้ี ผู้ซ้ือในการ

รวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้องรับรู้สินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซ้ือโดยตรงไปยังส่วน

ของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินไม่ให้รับรู้ เข้ากาํไรสะสม ซ่ึงเป็นไปตามที่กาํหนดสาํหรับธุรกิจ

ประเภทอื่นๆ ในการบันทกึบัญชีการรวมธุรกจิด้วยวิธซ้ืีอ 

ข48. กิจการหาผลประโยชน์ร่วมมีความเหมือนกับธุรกิจอื่นๆ ในหลายด้านแต่มีข้อแตกต่างที่เด่นชัด  

คือ มีสมาชิกเป็นทั้งลูกค้าและเจ้าของ โดยทั่วไปสมาชิกของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมคาดหวังจะ

ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกในรูปแบบของการลดค่าสินค้าหรือค่าบริการหรือเงินปันผล 

เงินปันผลมักจะถูกจัดสรรให้กบัสมาชิกแต่ละคนตามสัดส่วนของมูลค่าทางธุรกิจที่สมาชิกทาํให้กับ

กจิการในระหว่างปี 

ข49. การวัดมูลค่ายุติธรรมของกจิการหาผลประโยชน์ร่วมต้องรวมข้อสมมติที่ผู้ซ้ือรายอื่นๆ ในตลาดจะใช้

ในการพิจารณาเกี่ยวกบัผลประโยชน์ในอนาคตของสมาชิกประกอบกบัข้อสมมติอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผู้ซ้ือ

รายอื่นๆ ในตลาดจะทาํกบักจิการหาผลประโยชน์ร่วม ตัวอย่างเช่น ประมาณการกระแสเงินสดอาจ

เป็นสิ่งที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ร่วม กระแสเงินสดที่ใช้ใน

ประมาณการดังกล่าวต้องอ้างอิงมาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับของกิจการหาผลประโยชน์

ร่วมซ่ึงเป็นกระแสเงินสดหลังหักผลประโยชน์ที่คืนให้แก่สมาชิกในรูปของการลดค่าสินค้าหรือ

บริการ เป็นต้น 

 
การพจิารณารายการทีถ่อืเป็นส่วนหนึง่ของการรวมธุรกิจ 

(แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่51 และ 52) 

ข50. ผู้ซ้ือต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปน้ีร่วมกัน เพ่ือพิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้ นถือเป็นส่วนหน่ึงของ 

การแลกเปล่ียนกบัผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกจิหรือถอืเป็นรายการแยกต่างหากจากการรวมธุรกจิ 

ข50.1 เหตุผลของการเกิดรายการ – การทาํความเข้าใจถึงเหตุผลที่แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ

รวมธุรกจิ (ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ เจ้าของ กรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนของผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ) 

เข้าทาํรายการหรือข้อตกลงรายการหน่ึงน้ันอาจช้ีให้เหน็ว่ารายการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ

การโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือเพ่ือแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมา

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการที่เกิดขึ้นทาํให้ผู้ซ้ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันได้รับ

ผลประโยชน์มากกว่าผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกจิ ต้นทุนที่จ่ายสาํหรับรายการ

ดังกล่าว (รวมถึงสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง) ไม่น่าจะเป็นส่วนหน่ึงของรายการ

แลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องบันทกึบัญชีสาํหรับจาํนวนดังกล่าวแยกต่างหาก

จากการรวมธุรกจิ 
ข50.2 ผูริ้เริ่มใหเ้กิดรายการ - การทาํความเข้าใจว่ากิจการใดเป็นผู้ริเร่ิมให้เกิดรายการอาจ

ช้ีให้เห็นว่ารายการดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น รายการหรือเหตุการณ์อื่นที่ ริเ ร่ิมโดยผู้ซ้ือจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ผู้ซ้ือหรือกจิการที่เกดิจากการรวมกนั มากกว่าที่จะให้
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เกิดประโยชน์แก่ผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน รายการหรือ

ข้อตกลงที่ริเร่ิมโดยผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมจะไม่ได้ทาํเพ่ือประโยชน์ของผู้ซ้ือหรือกจิการที่

เกดิจากการรวมกนั ซ่ึงรายการดังกล่าวมักถอืเป็นส่วนหน่ึงของรายการรวมธุรกจิ 

ข50.3 ช่วงเวลาของการเกิดรายการ – ช่วงเวลาของการเกิดรายการอาจช้ีให้เห็นว่ารายการ

ดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือหรือไม่ ตัวอย่างเช่น รายการ

ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือที่เกดิขึ้นในระหว่างการเจรจาต่อรองเง่ือนไขการรวมธุรกจิอาจทาํให้

การรวมธุรกจิน้ันเกดิผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตแก่ผู้ซ้ือหรือกจิการที่เกดิจากการ

รวมกัน หากเป็นเช่นน้ัน ผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจอาจไม่ได้รับหรือได้รับ

ผลประโยชน์จากรายการดังกล่าวเพียงเลก็น้อย ยกเว้นผลประโยชน์ที่ได้รับในฐานะที่เป็น

ส่วนหน่ึงของกจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

 

การทําใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ือท่ีมีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป (แนวทาง

ปฏิบติัตามย่อหนา้ท่ี 52.1) 

ข51. ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ืออาจมีความสัมพันธ์กันก่อนการเจรจาตกลงรวมธุรกิจกัน ซ่ึง ณ ที่น้ีจะเรียกว่า 

“ความสมัพันธท์ี่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกจิ” ความสมัพันธร์ะหว่างผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือที่มีอยู่ก่อนการรวม

ธุรกจิอาจอยู่ในรูปแบบของสัญญา เช่น สญัญาระหว่างผู้ขายกับลูกค้า หรือสัญญาระหว่างผู้ให้สิทธิ

กบัผู้ใช้สทิธ ิหรืออาจไม่อยู่ในรปูแบบของสญัญากไ็ด้ เช่น โจทกก์บัจาํเลย 

ข52. ถ้าการรวมธุรกจิมีผลทาํให้ความสมัพันธร์ะหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกจิหมดไป ให้

ผู้ซ้ือรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนโดยวัดมูลค่าตามที่กาํหนดดังต่อไปน้ี 

ข52.1 ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมสาํหรับความสมัพันธท์ี่มีอยู่ก่อนหน้าการรวมธุรกจิที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ

ของสญัญา เช่น คดีความฟ้องร้อง 

ข52.2 ให้ใช้มูลค่าที่ น้อยกว่าระหว่างภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 52.2.1 กับ 52.2.2 สําหรับ

ความสมัพันธท์ี่มีอยู่ก่อนหน้าการรวมธุรกจิที่อยู่ในรปูแบบของสญัญา 

ข52.2.1 มูลค่าของสญัญาส่วนที่ได้ประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าในมุมมองของผู้ซ้ือ เม่ือ

เทยีบกบัเง่ือนไขของรายการที่มีลักษณะเหมือนกนัในตลาดในปัจจุบัน (สญัญาที่

ให้ประโยชน์น้อยกว่า หมายถึง น้อยกว่าในแง่ข้อกาํหนดตามสญัญาเม่ือเทยีบกบั

ข้อกาํหนดในตลาดทั่วไปซ่ึงไม่จาํเป็นว่าสัญญาน้ันต้องเป็นสัญญาที่สร้างภาระ 

ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายตามข้อกาํหนดในสัญญาที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้เกินกว่าประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิที่จะได้รับจากสญัญาน้ัน) 

ข52.2.2 จาํนวนที่ระบุในเง่ือนไขของสญัญาที่ต้องมีการจ่ายชาํระระหว่างคู่สญัญาเม่ือมีคน

ใดคนหน่ึงได้รับประโยชน์น้อยกว่า 

ถ้ามูลค่าตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 52.2.2 น้อยกว่า 52.2.1 ให้บันทึกผลต่างที่เกิดขึ้ น

เป็นส่วนหน่ึงของการรวมธุรกจิ 
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มูลค่าของผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้บางส่วนขึ้นอยู่กบัว่าผู้ซ้ือเคยรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง

หรือไม่ ดังน้ัน ผลกาํไรหรือขาดทุนที่แสดงในงบการเงินอาจแตกต่างไปจากมูลค่าที่คาํนวณได้โดยใช้

ข้อกาํหนดข้างต้น 

ข53. ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจอาจเป็นสัญญาที่ผู้ซ้ือรับรู้ เป็นสิทธิที่ได้รับคืน ถ้าสัญญามี

เง่ือนไขที่ให้ประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าเม่ือเทียบกับมูลค่ารายการที่มีลักษณะเหมือนกันใน

ตลาด ผู้ซ้ือต้องรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการทาํให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่หมดไปน้ันเป็นรายการ

แยกต่างหากจากการรวมธุรกจิและวัดมูลค่าตามที่กล่าวไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 52 

 

ขอ้ตกลงการจ่ายชําระที่อาจเกิดข้ึนแก่พนกังานหรือผูถ้ือหุน้ท่ีประสงคจ์ะขายหุน้ (แนวทาง

ปฏิบติัตามย่อหนา้ท่ี 52.2) 

ข54. ข้อตกลงการจ่ายชาํระที่อาจเกดิขึ้นแก่พนักงานหรือผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นจะเป็นสิ่งตอบแทนที่

คาดว่าจะต้องจ่ายในการรวมธุรกิจ หรือเป็นรายการแยกต่างหากขึ้ นอยู่กับลักษณะของข้อตกลง  

การทาํความเข้าใจเหตุผลของการรวมข้อตกลงการจ่ายชําระที่อาจจะเกิดขึ้ นไว้ในสัญญาซ้ือธุรกิจ  

ทําความเข้าใจว่าใครเป็นผู้ริเร่ิมข้อตกลง และช่วงเวลาที่ คู่สัญญาเข้าทําข้อตกลงจะช่วยใน 

การประเมินลักษณะของข้อตกลงได้ 

ข55. ถ้าไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าข้อตกลงการจ่ายชาํระแก่พนักงานหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น 

ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือหรือถือเป็นรายการแยกต่างหากจาก 

การรวมธุรกจิ ผู้ซ้ือต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปน้ีประกอบ 

ข55.1 การจา้งงานต่อ – หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นกาํหนดเงื่อนไขในข้อตกลงให้มีการจ้าง

งานต่อและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นกลายมาเป็นพนักงานในระดับที่มีความสาํคัญ  

อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเข้าเง่ือนไขเป็นข้อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย เง่ือนไขใน

การจ้างงานต่ออาจรวมอยู่ในสัญญาจ้างงาน สัญญาซ้ือกิจการหรือเอกสารอื่นๆ ข้อตกลง 

ของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่ต้องทาํการจ่ายชําระหากไม่มีการจ้างงานอีกต่อไป 

ถือเป็นผลตอบแทนพนักงานสําหรับการบริการที่ได้รับหลังการรวมกิจการ ในขณะที่ 

ข้อตกลงซ่ึงการจ่ายชําระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบหากไม่มี 

การจ้างงานอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะต้องจ่ายน้ันเป็นการจ่ายสิ่งตอบแทน 

ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการรวมธุรกจิ ไม่ใช่ค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.2 ระยะเวลาการจา้งงานต่อ - ถ้าระยะเวลาการจ้างงานต่อเป็นช่วงเดียวกันหรือยาวกว่า

ระยะเวลาการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะเกดิขึ้น อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเน้ือหาของการจ่ายชาํระที่คาด

ว่าจะเกดิขึ้นถอืเป็นค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.3 ระดับของค่าตอบแทนพนักงาน – ในสถานการณ์ที่ ค่าตอบแทนที่ จ่ายให้พนักงาน

นอกเหนือจากการจ่ายชําระที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นอยู่ในระดับที่ เหมาะสมเม่ือเทียบกับ

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานสาํคัญคนอื่นๆ ในกจิการที่เกดิจากการรวมกนัอาจเป็นข้อบ่งช้ี
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ว่าการจ่ายชําระที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นถือเป็นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายในการรวมธุรกิจ ไม่ใช่

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.4 เงินทีจ่า่ยเพ่ิมใหแ้ก่พนกังาน – หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นที่ไม่ได้กลายเป็นพนักงาน

ได้รับการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะเกดิขึ้นต่อหุ้นน้อยกว่าผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นที่กลายเป็น

พนักงานของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเงินที่จ่ายเพ่ิมให้ผู้ถือหุ้นที่

ประสงค์จะขายหุ้นที่กลายเป็นพนักงานของกจิการน้ัน เป็นค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.5 จาํนวนหุน้ทีถื่อ – จาํนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นซ่ึงยังคงเป็นพนักงาน

สาํคัญ อาจเป็นข้อบ่งช้ีเน้ือหาสาระของข้อตกลงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ 

ตัวอย่างเช่น หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในผู้ถูกซ้ือยังคงเป็น

พนักงานสาํคัญ อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าข้อตกลงน้ีเป็นข้อตกลงการแบ่งผลกาํไรซ่ึงมีจุดประสงค์ 

ที่จะให้ค่าตอบแทนพนักงานสําหรับบริการที่ได้รับหลังการรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน  

หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นซ่ึงยังคงเป็นพนักงานสาํคัญน้ันถือหุ้นเพียงเล็กน้อยใน 

ผู้ถูกซ้ือและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นทุกคนได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายต่อหุ้น

ในจาํนวนที่เท่าๆ กัน อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าการจ่ายชําระที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นน้ันเป็นสิ่งตอบ

แทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาํระเพ่ิมเติมในการรวมธุรกิจ สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นก่อนการรวมธุรกิจต้องนาํมาพิจารณาด้วย เช่น สมาชิกใน

ครอบครัวเดียวกนัซ่ึงยังคงเป็นพนักงานสาํคัญ 

ข55.6 ความเชือ่มโยงกบัการวดัมูลค่า – หากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายในเบื้ องต้น ณ วันซ้ือ 

อิงจากระดับที่ตํ่าของการวัดมูลค่าผู้ถูกซ้ือและเกณฑ์การคาํนวณการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นมีความเกี่ยวข้องกบัวิธีที่ใช้ในการวัดมูลค่า อาจเป็นไปได้ว่าการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นถือเป็นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายชาํระเพ่ิมเติม อย่างไรกต็าม หากเกณฑ์การคาํนวณ 

การจ่ายชาํระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสอดคล้องกับข้อตกลงการแบ่งผลกาํไรก่อนการรวมธุรกิจ 

อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าข้อตกลงน้ันเป็นการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.7 สูตรในการกําหนดค่าตอบแทน – สูตรที่ใช้กาํหนดการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นอาจมี

ประโยชน์ในการประเมินเน้ือหาของข้อตกลง ตัวอย่างเช่น หากการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นคาํนวณตามเกณฑ์ตัวคูณกาํไรอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าภาระผูกพันน้ันเป็นสิ่งตอบแทนที่

คาดว่าจะต้องจ่ายชาํระในการรวมธุรกิจและสูตรดังกล่าวน้ันกาํหนดขึ้นเพ่ือใช้คาํนวณหรือ

พิสจูน์มูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซ้ือ ในทางกลับกนัหากการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะเกดิขึ้นคาํนวณ

โดยใช้อัตราร้อยละของกาํไรอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้แก่พนักงานน้ัน

เป็นข้อตกลงการแบ่งผลกาํไรสาํหรับตอบแทนบริการที่ได้รับจากพนักงาน 

ข55.8 ขอ้ตกลงและประเด็นอื่นๆ – เง่ือนไขที่กาํหนดในข้อตกลงอื่นๆที่ทาํกบัผู้ถือหุ้นที่ประสงค์

จะขายหุ้น (เช่น ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขัน สัญญาในการดาํเนินงาน สัญญาที่ปรึกษา และ

สัญญาเช่าทรัพย์สิน) และวิธีปฏบิัติสาํหรับภาษีเงินได้ของการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น

อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นน้ันไม่ใช่สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกซ้ือ 
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ตัวอย่างเช่น ในการซ้ือธุรกจิ ผู้ซ้ืออาจเข้าทาํสญัญาเช่าทรัพย์สนิกบัผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะขาย

หุ้นรายสาํคัญรายหน่ึง ถ้าพบว่าอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าน้ันตํ่ากว่าอัตราตลาดอย่างมี

นัยสาํคัญ อาจทาํให้การจ่ายชําระที่อาจเกิดขึ้ นแก่ผู้เช่า (ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น) 

ตามข้อตกลงเพ่ิมเติมน้ันมีเน้ือหาเป็นการจ่ายชาํระเพ่ือประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าที่ผู้ซ้ือ

ต้องรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหากในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ในทางกลับกันถ้า

สัญญาเช่าระบุให้ค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป ข้อตกลงในการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นน้ีอาจเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่จะต้องจ่ายใน

การรวมธุรกจิ 

 

การออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องผูซ้ื้อเพือ่แลกเปลีย่นกบัโครงการที่พนกังานของผู ้

ถูกซ้ือถอือยู่ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ท่ี 52.2)  

ข56.  ผู้ซ้ืออาจแลกเปล่ียนโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) ของตนกบัโครงการที่

พนักงานของผู้ถูกซ้ือถืออยู่ การแลกเปล่ียนสทิธิซ้ือหุ้นหรือโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑอ์ื่นๆ 

ที่เกิดจากการรวมธุรกิจให้บันทึกบัญชีโดยถือเป็นการปรับปรุงโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ ์หากผู้ซ้ือมีโครงการทดแทนโครงการของผู้ถูกซ้ือ ผู้ซ้ือต้องรวมโครงการทดแทนของ

ผู้ซ้ือที่วัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑท์ั้งหมดหรือบางส่วนในการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอน

ให้แก่ผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกจิ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 57 ถึง 62 เป็นแนวทางการปันส่วนของการ

วัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ ์ในกรณีที่โครงการเดิมของผู้ถูกซ้ือมีผลสิ้นสดุลงจากผลของ

การรวมธุรกิจ และถ้าผู้ซ้ือได้ออกโครงการเพ่ือทดแทนโครงการที่มีผลสิ้ นสุดลงโดยไม่มีภาระ

ผูกพันในการทาํเช่นน้ัน ให้รับรู้ โครงการทดแทนที่ออกให้ตามการวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็น

เกณฑเ์ป็นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกจิตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับที่ 2 เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หรือกล่าวได้ว่าไม่ให้นํามูลค่าค่าตอบแทน

ดังกล่าวไปรวมเป็นส่วนหน่ึงในการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกจิ ผู้ซ้ือถือได้ว่ามี

ภาระผูกพันในการทดแทนโครงการของผู้ถูกซ้ือหากผู้ถูกซ้ือหรือพนักงานของผู้ถูกซ้ือมี

ความสามารถในการบังคับให้เกิดการแลกเปล่ียน ตัวอย่างในการถือปฏบิัติตามข้อกาํหนดข้างต้น 

เช่น ผู้ซ้ือถือว่ามีภาระผูกพันที่ในการทดแทนโครงการของผู้ถูกซ้ือ หากการทดแทนน้ันถูกกาํหนด

โดย 
ข56.1 เง่ือนไขในสญัญาซ้ือธุรกจิ 

ข56.2 เง่ือนไขตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนเดิมของผู้ถูกซ้ือ หรือ 

ข56.3 กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ข57. ในการพิจารณาว่าส่วนใดของโครงการทดแทนเป็นสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือและส่วนใดถือ

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายสาํหรับบริการที่ได้รับภายหลังการรวมธุรกิจ ให้ผู้ซ้ือวัดมูลค่าโครงการ 

ทั้งที่ออกโดยผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ ณ วันที่ซ้ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 
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2555) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ส่วนของโครงการทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาด ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือจะเท่ากับโครงการค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือในส่วนที่

จ่ายเพ่ือบริการที่ได้รับก่อนการรวมธุรกจิ 

ข58. ส่วนของโครงการทดแทนซ่ึงเป็นส่วนที่จ่ายเพ่ือบริการที่ได้รับก่อนการรวมธุรกิจ คือ โครงการ

ค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดคูณด้วยอัตราส่วนของระยะเวลาการได้รับสิทธ ิ

ที่ผ่านมาแล้วของผู้ถูกซ้ือต่อระยะเวลาที่มากกว่าระหว่าง ระยะเวลาการได้รับสิทธิทั้งหมดกับ

ระยะเวลาการได้รับสทิธิของตราสารเดิมของโครงการผลตอบแทนของผู้ถูกซ้ือ ระยะเวลาการได้รับ

สทิธ ิคือ ช่วงเวลาที่เง่ือนไขการได้รับสทิธทิั้งหมดเป็นไปตามที่ระบุไว้ คาํนิยามของคาํว่าเง่ือนไขการ

ได้รับสทิธ ิกาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 

ข59. ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่ได้รับสทิธทิี่เป็นส่วนของบริการที่ได้รับภายหลังการรวมธุรกจิและ

รับรู้ เป็นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกจิ ต้องเท่ากบัโครงการทดแทนที่วัด

มูลค่าตามราคาตลาดหักด้วยมูลค่าของโครงการทดแทนซ่ึงเป็นของบริการที่ได้รับก่อนการรวมธุรกจิ 

ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้ ส่วนเกนิระหว่างโครงการทดแทนซ่ึงออกและวัดมูลค่าตามราคาตลาดกบั

โครงการของผู้ถูกซ้ือที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดเป็นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการ

รวมธุรกจิ ผู้ซ้ือต้องรับรู้ ส่วนของโครงการทดแทนสาํหรับบริการที่ได้รับภายหลังการรวมธุรกจิถ้ามี

การกาํหนดว่าต้องมีการให้บริการ ทั้งน้ี ไม่คาํนึงว่าพนักงานได้ให้บริการทั้งหมดตามที่กาํหนดไว้ใน

โครงการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือก่อนวันที่ซ้ือธุรกจิหรือไม่ 

ข60. ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่เป็นสิทธิขาดซ่ึงเกี่ยวข้องกับบริการที่ได้รับก่อนและหลังการรวม

ธุรกิจต้องแสดงถึงประมาณการที่ดีที่สุดของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้สิทธิ ตัวอย่างเช่น 

ถ้าส่วนของโครงการทดแทนซ่ึงเป็นของบริการที่ได้รับก่อนการรวมธุรกิจที่ วัดมูลค่าตามตลาด 

มีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท และผู้ซ้ือคาดว่าจะมีการใช้สิทธิเพียงร้อยละ 95 ของผลตอบแทนทั้งหมด 

ดังน้ัน มูลค่าที่นาํไปรวมคาํนวณสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกจิจะเท่ากบั 95 บาท  

การเปล่ียนแปลงประมาณการจาํนวนของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้สทิธจิะต้องแสดงเป็น

ค่าตอบแทนสาํหรับงวดที่เกิดการเปล่ียนแปลงหรืองวดที่มีการริบคืนสิทธิ โดยไม่นาํไปปรับปรุงกับ 

สิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกิจ ในทาํนองเดียวกัน ผลจากเหตุการณ์อื่นๆ เช่น  

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของโครงการหรือค่าตอบแทนที่จะได้รับจากโครงการในที่สุดซ่ึงกาํหนด 

โดยเง่ือนไขผลงาน ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ซ้ือ ให้บันทกึบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่บันทกึ

สาํหรับงวดที่เกดิเหตุการณด์ังกล่าวขึ้น 

ข61. ข้อกําหนดในการแบ่งโครงการทดแทนเป็นของบริการที่ได้รับก่อนและหลังการรวมธุรกิจใช้

ข้อกาํหนดเดียวกนัไม่ว่าโครงการทดแทนจะถูกจัดประเภทเป็นหน้ีสนิหรือตราสารทุนตามที่กาํหนด

ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ ์และให้รับรู้การเปล่ียนแปลงภายหลังวันที่ซ้ือของค่าตอบแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดซ่ึงจัด
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ประเภทเป็นหน้ีสนิและผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกจิของ

ผู้ซ้ือในงวดที่เกดิการเปล่ียนแปลง 

ข62. ผลกระทบทางภาษีของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ออกให้ทดแทนต้องรับรู้ตามที่กาํหนดไว้

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้  

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชําระดว้ยตราสารทุนของผูถู้กซ้ือ 

ข62ก.  ผู้ถูกซ้ืออาจมีรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่คงเหลืออยู่โดยผู้ซ้ือไม่ได้ทาํการแลกเปล่ียนกบั

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑข์องตน ในกรณทีี่ได้รับสทิธแิล้ว การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑข์องผู้

ถูกซ้ือน้ีถอืเป็นส่วนหน่ึงของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือและต้องถูกวัดมูลค่าโดยใช้

ราคาตลาดเป็นเกณฑ ์ในกรณทีี่ยังไม่ได้รับสทิธ ิรายการน้ีจะถูกวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็น

เกณฑเ์สมือนหน่ึงว่าวันที่ซ้ือเป็นวันที่ให้สทิธติามย่อหน้าที่ 19 และ 30 

ข62ข.  การวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑข์องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ยังเหลืออยู่จะถูกปัน

ส่วนเป็นส่วนได้เสียที่ ไ ม่ มีอํานาจควบคุมตามอัตราส่วนของระยะเวลาการได้ รับสิทธ ิ

ที่ผ่านมาแล้วต่อระยะเวลาที่มากกว่าระหว่าง ระยะเวลาการได้รับสิทธิทั้งหมดกับระยะเวลาการ

ได้รับสทิธิของตราสารเดิมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ยอดที่เหลือถือเป็นส่วนของบริการที่

ได้รับภายหลังการรวมธุรกจิ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนทีก่าํหนดแนวทางในการบนัทึกบญัชีและวดัมูลค่า

ภายหลงัการรบัรูเ้มือ่เริม่แรก (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่54)  

ข63. ตัวอย่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่กาํหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและ 

วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกสาํหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาหรือเกิดขึ้ นจาก 

การรวมธุรกจิมีดังน้ี 

ข63.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน กาํหนดวิธกีาร

บันทึกบัญชีสาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ โดยผู้ซ้ือต้องวัด

มูลค่าค่าความนิยมด้วยจาํนวนที่รับรู้  ณ วันที่ซ้ือหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ กาํหนด

วิธกีารบันทกึบัญชีสาํหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ข63.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย (เม่ือมีการประกาศใช้) 

กาํหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกสาํหรับสัญญาประกันภัยที่

ได้มาจากการรวมธุรกจิ 
ข63.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได้ กาํหนดแนวทางในการ

บันทกึบัญชีภายหลังการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกสาํหรับสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีที่ได้มาจากการรวมธุรกจิ (รวมถงึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ ในงบ

การเงิน) 

ข63.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์  กาํหนดแนวทางในการวัดมูลค่าและการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรก

สาํหรับส่วนของโครงการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ออกโดยผู้ซ้ือเพ่ือ

ทดแทนบริการที่จะได้รับจากพนักงานในอนาคต 

ข63.5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ กาํหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีสาํหรับการเปล่ียนแปลงส่วนของบริษัท

ใหญ่ในบริษัทย่อยภายหลังได้อาํนาจในการควบคุม 

 

การเปิดเผยขอ้มูล (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่59 และ 61) 

ข64. เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 59 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลสาํหรับการรวมธุรกจิที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างรอบระยะเวลาการรายงานดังต่อไปน้ี 

ข64.1 ช่ือและรายละเอยีดของผู้ถูกซ้ือ 

ข64.2 วันที่ซ้ือ 
ข64.3 สดัส่วนของตราสารทุนที่มีสทิธอิอกเสยีงที่ได้มา 

ข64.4 เหตุผลหลักในการรวมธุรกจิและคาํอธบิายว่าผู้ซ้ือได้อาํนาจควบคุมผู้ถูกซ้ือโดยวิธใีด 
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ข64.5 คาํอธิบายเชิงคุณภาพถึงปัจจัยที่ทาํให้เกดิการรับรู้ ค่าความนิยม เช่น ประโยชน์จากการรวม

ที่คาดว่าจะเกดิขึ้นจากการรวมการปฏบิัติงานของผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือเข้าด้วยกนั ปัจจัยที่ทาํให้

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหาก หรือปัจจัยอื่นๆ  

ข64.6 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

ของสิ่งตอบแทนแต่ละประเภท เช่น 

ข64.6.1 เงินสด 
ข64.6.2 สินทรัพย์ที่มีตัวตนอื่นหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น รวมถึงธุรกิจหรือบริษัทย่อย

ของผู้ซ้ือ 
ข64.6.3 หน้ีสนิที่เกดิขึ้น เช่น หน้ีสนิจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย และ 

ข64.6.4 ส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือ รวมถึง จาํนวนเคร่ืองมือทางการเงินหรือส่วนได้เสยีใดๆ 

ที่ได้ออกหรืออาจจะออกและวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงินหรือส่วนได้เสยีเหล่าน้ัน 

ข64.7 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายตามข้อตกลงและสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการคํา้ประกนั 

ข64.7.1 จาํนวนที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ือ 

ข64.7.2 คาํอธบิายข้อตกลงและหลักเกณฑใ์นการกาํหนดมูลค่าที่จะต้องจ่ายชาํระ และ 

ข64.7.3 ประมาณการผลลัพธ์ในลักษณะเป็นช่วงจาํนวนเงินมากสดุถึงน้อยที่สดุ (ไม่คิดลด

มูลค่า) หรือ ถ้าไม่สามารถประมาณได้ ให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลของ 

การที่ไม่สามารถประมาณช่วงได้ รวมทั้งเปิดเผยข้อเทจ็จริงกรณีที่มูลค่าสูงสุด 

ของการจ่ายชาํระมีมูลค่าไม่จาํกดั 

ข64.8 ลูกหน้ีที่ได้รับมา 
ข64.8.1 มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ี 

ข64.8.2 มูลค่าของลูกหน้ีตามสญัญา (ยอดรวมก่อนสทุธ)ิ และ 

ข64.8.3 ประมาณการที่ดีที่สุด ณ วันที่ ซ้ือของกระแสเงินสดตามสัญญาที่คาดว่าจะไม่

สามารถเรียกเกบ็ได้  

การเปิดเผยข้อมูลต้องแยกตามประเภทของลูกหน้ีที่สาํคัญ ได้แก่ เงินให้กู้ยืม สัญญาเช่า

การเงินและลูกหน้ีอื่น 

ข64.9 มูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ือสาํหรับสนิทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสนิที่รับมาแต่ละประเภทที่สาํคัญ 

ข64.10 สาํหรับหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นแต่ละรายการที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 23 ให้เปิดเผยข้อมูลตามที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 85 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นและสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น ถ้าหากไม่ได้รับรู้หน้ีสนิ

ที่อาจเกิดขึ้ นเน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ ผู้ซ้ือต้องเปิดเผย

ข้อมูลดังน้ี 
ข64.10.1 ข้อมูลที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 86 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น และ 

ข64.10.2 เหตุผลที่ไม่สามารถประมาณการหน้ีสนิได้อย่างน่าเช่ือถอื 
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ข64.11  มูลค่าของค่าความนิยมทั้งหมดที่คาดว่าจะสามารถนาํไปหักเพ่ือใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ 

ข64.12  รายการที่มีการรับรู้แยกต่างหากจากการซ้ือสนิทรัพย์และการก่อหน้ีสนิในการรวมธุรกจิตาม

ย่อหน้าที่ 51 
ข64.12.1 คาํอธบิายสาํหรับแต่ละรายการ 

ข64.12.2 การบันทกึบัญชีสาํหรับแต่ละรายการ 

ข64.12.3 มูลค่าที่รับรู้ สาํหรับแต่ละรายการและระบุว่าแสดงอยู่ในรายการใดในงบ 

การเงิน 

ข64.12.4ถ้ารายการเป็นการทําให้ความสัมพันธ์ที่ มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป  

ให้เปิดเผยวิธทีี่ใช้ในการประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าว 

ข64.13  การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่รับรู้แยกต่างหากตามที่กาํหนดในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่   

64.12 ต้องเปิดเผยมูลค่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการซ้ือแยกต่างหากโดยเปิดเผยมูลค่าของ

ต้นทุนที่รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายและระบุว่าได้แสดงเป็นรายการใดในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

รวมทั้งต้องเปิดเผยมูลค่าของต้นทุนที่ไม่ได้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายและวิธีการรับรู้ ต้นทุน

ดังกล่าว 

ข64.14  กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ (ดูย่อหน้าที่ 34 ถงึ 36) 

 ข64.14.1 มูลค่าผลกาํไรที่รับรู้ ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 34 และระบุว่าแสดงเป็น 

รายการใดในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 ข64.14.2   คาํอธบิายเหตุผลของการเกดิกาํไรจากรายการซ้ือธุรกจิ 

ข64.15 การรวมธุรกจิซ่ึงผู้ซ้ือถอืหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100 ในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซ้ือ ณ  

           วันที่ซ้ือ 

 ข64.15.1 มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือที่ รับรู้  ณ วันที่ ซ้ือ และ 

หลักเกณฑท์ี่ใช้ในการวัดมูลค่า และ 

 ข64.15.2 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้อมูลสาํคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนได้เสยีที่ไม่

มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ข64.16  การรวมธุรกจิที่ดาํเนินการสาํเรจ็เป็นขั้นๆ 

 ข64.16.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสยีในผู้ถูกซ้ือซ่ึงผู้ซ้ือถืออยู่ก่อนวันที่ซ้ือ 

และ 
 ข64.16.2 มูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

ส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือซ่ึงผู้ซ้ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจใหม่ (ดูย่อหน้าที่ 42) 

และระบุว่าได้แสดงเป็นรายการใดในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ข64.17  ข้อมูลต่อไปน้ี 
 ข64.17.1 รายได้และกาํไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซ้ือตั้งแต่วันที่ซ้ือซ่ึงรวมอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงาน และ 
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 ข64.17.2 รายได้และกาํไรหรือขาดทุนของกิจการที่เกิดจากการรวมกันสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันโดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

น้ันได้เกดิขึ้นตั้งแต่วันต้นงวดที่เสนอรายงาน 

หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าน้ีไม่สามารถทาํได้ในทางปฏิบัติ ผู้ซ้ือต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลที่ไม่สามารถทาํได้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้

คาํจาํกดัความของคาํว่า “ไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติ” เช่นเดียวกบัที่ใช้ในมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและข้อผดิพลาด 

ข65. สาํหรับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้ นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงานที่แต่ละรายการไม่มี

สาระสําคัญแต่เม่ือนํามารวมกันแล้วมีสาระสาํคัญ ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กําหนดไว้ใน

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 64.5 – 64.17 โดยแสดงเป็นยอดรวมของทุกรายการ 

ข66. หากวันที่ ซ้ือธุรกิจเกิดขึ้ นหลังรอบระยะเวลาบัญชีที่ เสนอรายงานแต่ก่อนวันที่อนุมัติให้ออก 

งบการเงิน ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 64 เว้นแต่การบันทกึ

บัญชีเม่ือเร่ิมแรกสําหรับการรวมธุรกิจยังไม่เสร็จสิ้ นภายในวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน  

ในสถานการณ์เช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องอธิบายว่าข้อมูลในเร่ืองใดที่ทาํให้ไม่สามารถเปิดเผยได้ รวมถึง

เหตุผลของการที่ทาํให้ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

ข67. เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 61 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีสาํหรับการ

รวมธุรกจิแต่ละรายการที่มีสาระสาํคัญ หรือเปิดเผยเป็นยอดรวมสาํหรับการรวมธุรกจิแต่ละรายการ

ที่ไม่มีสาระสาํคัญแต่เม่ือนาํมารวมกนัแล้วมีสาระสาํคัญ 

ข67.1 หากการบันทกึบัญชีเม่ือเร่ิมแรกสาํหรับการรวมธุรกจิไม่เสรจ็สมบูรณ์ (ดูย่อหน้าที่ 45) สาํหรับ

การรับรู้สนิทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม หรือ สิ่งตอบแทนอื่น ดังน้ัน มูลค่า

ของรายการดังกล่าวที่รับรู้ ในงบการเงินสาํหรับการรวมธุรกจิจึงเป็นเพียงการประมาณขึ้นมา  

ข67.1.1 เหตุผลที่ทาํให้การบันทกึบัญชีเม่ือเร่ิมแรกไม่เสรจ็สิ้น 

ข67.1.2 สนิทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ หรือ รายการของสิ่งตอบแทน 

ซ่ึงการบันทกึบัญชีเม่ือเร่ิมแรกยังไม่เสรจ็สิ้น 

ข67.1.3 ลักษณะและมูลค่าของรายการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าที่รับรู้

ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงานตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 49 

ข67.2 สาํหรับแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงานภายหลังวันที่ซ้ือจนกระทั่งถึงวันที่กิจการ

ได้รับ ขาย หรือสูญเสียสิทธิในการที่จะได้รับสิ่งตอบแทนจากสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น 

หรือจนกระทั่งถึงวันที่กิจการจ่ายชําระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายสําหรับหน้ีสิน  

หรือ หน้ีสนิน้ันถูกยกเลิกหรือหมดอายุ 

ข67.2.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่เคยรับรู้ รวมถงึผลต่างที่เกดิขึ้นจากการจ่ายชาํระ 
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ข67.2.2 การเปล่ียนแปลงในผลลัพธ์ที่แสดงเป็นช่วงของจาํนวนเงิน (มูลค่าที่ไม่คิดลด) 

และเหตุผลของการเปล่ียนแปลงน้ัน และ 

ข67.2.3 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้อมูลหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่า

จะต้องจ่าย 

ข67.3 สาํหรับหน้ีสนิที่คาดว่าจะเกดิขึ้นที่รับรู้ ในการรวมธุรกจิ ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลประมาณการ

หน้ีสินแต่ละประเภทตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 84 และ 85 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสนิที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ 

ที่อาจเกดิขึ้น  

ข67.4 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมระหว่างวันต้นงวดกับวันสิ้นงวดที่เสนอ

รายงาน โดยแสดงแต่ละรายการดังต่อไปน้ีแยกจากกนั 

ข67.4.1 ค่าความนิยมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ณ วันต้นงวดที่เสนอรายงาน 

ข67.4.2 ค่าความนิยมที่รับรู้ เพ่ิมในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ยกเว้นค่าความนิยมของ

กลุ่มธุรกจิที่จะยกเลิกและเข้าเกณฑจ์าํแนกประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ณ วันซ้ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก 

ข67.4.3 รายการปรับปรุงจากการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีภายหลังการรับรู้

มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกที่ รับรู้ ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงานตาม 

ย่อหน้าที่ 67 
ข67.4.4 ค่าความนิยมของกลุ่มธุรกิจที่จะจาํหน่ายและจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก รวมถึง 

ค่าความนิยมที่ ถูกตัดออกจากบัญชีในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่ เสนอ

รายงาน โดยค่าความนิยมดังกล่าวไม่เคยถูกรวมไว้ในธุรกจิที่จะจาํหน่ายและจัด

ประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย 

ข67.4.5 ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงาน ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ืองการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืนและค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมเพ่ิมเติมจากข้อกาํหนดน้ี) 

ข67.4.6 ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนสทุธทิี่เกดิขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอ

รายงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

ข67.4.7 การเปล่ียนแปลงอื่นๆ ในมูลค่าตามบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เสนอรายงาน 
ข67.4.8 ค่าความนิยมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ณ วันสิ้นงวดที่เสนอรายงาน 
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ข67.5 จาํนวนเงินและคาํอธบิายรายการผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน 

ข67.5.1 ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาหรือหน้ีสินรับมาจากการรวมธุรกิจซ่ึงมี

ผลกระทบในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน และรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้าและ 
ข67.5.2 ที่มีขนาด ลักษณะ หรือเหตุการณซ่ึ์งการเปิดเผยข้อมูลจะช่วยทาํให้มีความเข้าใจ

งบการเงินของกจิการที่นาํมารวมกนัมากขึ้น 

 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงสาํหรบัการรวมธุรกิจทีเ่กิดจากกิจการหาผลประโยชนร่์วมหรือ

การรวมธุรกิจทีด่าํเนนิการตามสญัญาเพยีงอย่างเดียว (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่66)  

ข68. ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 64 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏบิัติสาํหรับการรวม

ธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดขึ้ นในหรือหลังวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงานในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2554 โดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ไปถอืปฏบิัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้อนุญาตให้ทาํได้ หากกจิการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีไปถือปฏิบัติสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการต้อง 

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ในเวลาเดียวกนั 

ข69. การกาํหนดให้ถอืปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป

สาํหรับการรวมธุรกจิที่เกดิจากกจิการหาผลประโยชน์ร่วมหรือการรวมธุรกจิที่ดาํเนินการตามสญัญา

เพียงอย่างเดียว หากวันที่ซ้ือเกิดก่อนวันที่ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

จะมีผลกระทบดังต่อไปน้ี 
ข69.1 การจดัประเภทรายการ - กจิการยังคงต้องจัดประเภทการรวมธุรกจิคร้ังก่อนตามนโยบาย

บัญชีเดิมของกจิการสาํหรับการรวมธุรกจิ 

ข69.2 ค่าความนิยมทีเ่คยรบัรู ้- ณ วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ให้แสดงมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

คร้ังก่อนด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ ณ วันน้ันตามนโยบายบัญชีเดิมของกิจการ โดย

กิจการต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของค่าตัดจาํหน่ายค่าความนิยมสะสมและลดมูลค่า 

ค่าความนิยมและต้องไม่มีรายการปรับปรุงอื่นอีกสาํหรับมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ของ 

ค่าความนิยม 
ข69.3 ค่าความนิยมทีเ่คยรบัรูเ้ป็นรายการหักจากส่วนของเจา้ของ - นโยบายบัญชีเดิมของกจิการ

อาจให้รับรู้ ค่าความนิยมที่เกดิขึ้นจากการรวมธุรกจิก่อนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ ในสถานการณ์เช่นน้ัน กิจการ

จะต้องไม่รับรู้ ค่าความนิยมเป็นสนิทรัพย์ ณ วันเร่ิมต้นรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ นอกจากน้ี กจิการต้องไม่รับรู้กาํไรหรือขาดทุนจาก
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ค่าความนิยมน้ันเม่ือมีการขายธุรกจิทั้งหมดหรือบางส่วนซ่ีงมีค่าความนิยมน้ันเกี่ยวข้องหรือ

เม่ือหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิรายได้ซ่ึงมีค่าความนิยมน้ันเกี่ยวข้องเกดิการด้อยค่า 

ข69.4 การบนัทึกบญัชีค่าความนิยมภายหลงัการรบัรูเ้มือ่เร่ิมแรก - จากวันเร่ิมต้นรอบระยะเวลา

บัญชีแรกที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ กิจการต้องหยุดตัด

จําหน่ายค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจก่อนหน้าวันที่มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ และให้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมตามที่กาํหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรงุ 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์  

ข69.5 ค่าความนิยมติดลบทีเ่คยรบัรู ้- กจิการที่เคยบันทกึบญัชีสาํหรับการรวมธุรกจิที่เกดิก่อน

วันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจะมีผลบังคับใช้โดยปฏบิัตติามวธิซ้ืีออาจเคย

รับรู้ มูลค่าของส่วนได้เสยีในมูลค่ายุตธิรรมสทุธขิองสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ระบุได้ของผู้ถูก

ซ้ือที่มากกว่าต้นทุนในการจ่ายซ้ือ (บางคร้ังเรียกว่าค่าความนิยมติดลบ) ถ้าเป็นเช่นน้ัน ณ 

วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับ

ใช้ ให้กจิการตัดรายการค่าความนิยมติดลบน้ันออกจากบัญชีโดยทาํการปรับปรงุกบัยอด

กาํไรสะสมต้นงวด 

 
 
 

 


