เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ ๓๔/๒๕๕๓
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การรวมธุรกิจ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี และกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ตองได รับความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํากั บดูแลการประกอบวิช าชี พบัญชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว จึงจะใชบังคับได
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
ของคณะกรรมการกํากับ ดูแ ลการประกอบวิช าชีพ บัญชี ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗ (๒/๒๕๕๓)
เมื่อ วัน ที่ ๒๙ มิถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึ งออกประกาศยกเลิ กมาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ ๔๓
(ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อ ง การรวมธุร กิจ ซึ่ง ประกาศใชบัง คับ โดยประกาศสภาวิช าชีพ บัญ ชี
ฉบั บ ที่ ๖๒/๒๕๕๐ เรื่ อง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๒๙ (ปรั บ ปรุง ๒๕๕๐) ฉบับ ที่ ๓๑
(ปรับปรุง ๒๕๕๐) ฉบับที่ ๔๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) และฉบับที่ ๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ตามแนบทายประกาศฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี ณรงคเดช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง
การรวมธุรกิจ

คําแถลงการณ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญ ชีระหวางประเทศที่สิ้น สุด ในวันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2551 (IFRS No. 3 Business
Combinations (Bound volume 2009))
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) ใชแทนมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550) (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เดิม)
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สารบัญ
ยอหนาที่

บทนํา 1 – บทนํา 13
1
2
3
4-53

บทนํา
วัตถุประสงค
ขอบเขต
การระบุการรวมธุรกิจ
วิธีซื้อ
การระบุผูซื้อ
การกําหนดวันที่ซ้อื
การรับรูและวัดมูลคาของสินทรัพยที่ไดมาที่ระบุได หนี้สินทีร่ ับมา
และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ
หลักเกณฑการรับรูรายการ
เงื่อนไขการรับรูรายการ
การจัดประเภทหรือกําหนดประเภทสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่
รับมาที่ระบุไดจากการรวมธุรกิจ
หลักเกณฑการวัดมูลคา
ขอยกเวนสําหรับหลักเกณฑในการรับรูรายการและการวัดมูลคา
ขอยกเวนสําหรับหลักเกณฑในการรับรูรายการ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ขอยกเวนสําหรับหลักเกณฑในการรับรูรายการและการวัดมูลคา
ภาษีเงินได
ผลประโยชนของพนักงาน
สินทรัพยที่ไดมาจากการค้ําประกัน
ขอยกเวนสําหรับหลักเกณฑในการวัดมูลคา
สิทธิที่ไดรับคืน
โครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

6-7
8-9
10-31
10-17
11-14
15-17
18-20
21-31
22-23
22-23
24-28
24-25
26
27-28
29-31
29
30
31
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ยอหนาที่

การรับรูและวัดมูลคาของคาความนิยมหรือกําไรจากการตอรองราคาซื้อ
การตอรองราคาซือ้
สิ่งตอบแทนที่โอนให
สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย
แนวปฏิบัติเพิ่มเติมสําหรับการใชวธิ ีซื้อในการรวมธุรกิจบางประเภท
การรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จเปนขั้นๆ
การรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จโดยไมมีการโอนสิ่งตอบแทน
ระยะเวลาในการวัดมูลคา
การพิจารณาวารายการใดถือเปนสวนหนึ่งของการรวมธุรกิจ
ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อ

32-40
34-36
37-40
39-40
41-44
41-42
43-44
45-50
51-53
53

การบันทึกบัญชีและการวัดมูลคาภายหลังการรับรูเมื่อเริม่ แรก

54-58

สิทธิที่ไดรบั คืน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยที่ไดมาจากการค้ําประกัน
สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย

55
56
57
58

การเปดเผยขอมูล
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
วันถือปฏิบัติ
การปฏิบตั ิในชวงเปลี่ยนแปลง

59-63
64-67
64
65-67

ภาษีเงินได

67

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
ภาคผนวก

68

ภาคผนวก ก: คํานิยาม
ภาคผนวก ข: แนวทางปฏิบัติ
ตัวอยางประกอบ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 68 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณี
ที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด

บทนํา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 1.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 43 เดิม ปรับปรุง 2550) โดยมีผลบังคับใชสําหรับการรวม
ธุรกิจซึ่งมีวันที่ซื้อเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 การใชมาตรฐานการบัญชีนี้กอน
วันที่มีผลบังคับใชสามารถทําได โดยตองใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในเวลาเดียวกัน

บทนํา 2-3 (บทนํานี้ไมเกี่ยวของ)

ลักษณะสําคัญของมาตรฐาน
บทนํา 4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงขอมูลซึ่งกิจการนําเสนอ
ในงบการเงินเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและผลกระทบจากการรวมธุรกิจใหมีความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจมีความนาเชื่อถือ และสามารถเปรียบเทียบกันไดดียิ่งขึ้น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินนี้ไดกําหนดหลักการและขอกําหนดสําหรับผูซื้อในการ
4.1 รับรูและวัดมูลคาสินทรัพยที่ไดมาที่ระบุได หนี้สินที่รับมาและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมในผูถูกซื้อ
4.2 รับรูและวัดมูลคาคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ หรือ กําไรจากการตอรองราคา
ซื้อ และ
4.3 กําหนดขอมูลที่ตองเปดเผยเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบ
ทางการเงินจากการรวมธุรกิจ
หลักการสําคัญ

บทนํา 5.

ผูซื้อธุรกิจตองรับรูสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาดว ยมูลคายุติธรรม ณ วัน ที่ซื้อและ
เปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงินจาก
การซื้อธุรกิจได
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การปฏิบัติตามวิธีซื้อ
บทนํา 6.

การรวมธุรกิจจะตองบันทึกบัญชีโดยปฏิบัติตามวิธีซื้อ ยกเวนในกรณีที่เปนการรวมกิจการ
หรือธุรกิจที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ในการรวมธุรกิจทุกกรณีตองระบุไดวาบุคคลหรือ
กิจการใดเปนผูซื้อ ซึ่งผูซื้อคือกิจการที่ไดอํานาจในการควบคุมในอีกธุรกิจ (ผูถูกซื้อ) การ
รวมกันในลักษณะของการรวมคา หรือการซื้อสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยซึ่งไมกอใหเกิด
เปนธุรกิจไมถือเปนการรวมธุรกิจ

บทนํา 7.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดหลักการสําหรับการรับรูและการวัด มูลคา
สินทรัพยที่ไดมาที่ระบุได หนี้สินที่รับมาและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ การ
จัดประเภทหรือการกําหนดการรับรูรายการดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญา เงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ การดําเนินงานและนโยบายบัญชีของผูซื้อและปจจัยอื่นๆ ที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ

บทนํา 8.

สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดแตละรายการใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และวัด
มูลคาของสว นไดเ สีย ที่ไ มมีอํา นาจควบคุม ในผูถูก ซื้อดว ยมูลค า ยุติธ รรมหรือมูล คา ของ
สิน ทรัพยสุทธิที่ระบุไ ดข องผูถูกซื้อตามสัด สว นของหุน ที่ถือโดยสว นไดเ สีย ที่ไ มมีอํา นาจ
ควบคุมนั้น

บทนํา 9.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้กํ า หนดข อยกเวน บางประการในการรั บรู และ
วัดมูลคาของรายการดังตอไปนี้
9.1 สัญญาเชาและสัญญาประกันภัยตองถูกจัดประเภทตามเงื่อนไขของสัญญาและปจจัย
อื่นๆ ที่มีอยู ณ วันเริ่มตนสัญญา (หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข) โดยไมคาํ นึงถึง
ปจจัยที่มีอยู ณ วันซื้อธุรกิจ
9.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ไดจากการรวมกิจการใหรับรูเฉพาะในกรณีที่กิจการมีภาระผูกพัน
อยู ณ ปจจุบันและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
9.3 สินทรัพยและหนี้สินบางรายการใหรับรูและวัดมูลคาโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับอื่นๆ นอกเหนือจากการรับรูและวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรม ซึ่งประกอบดวย
สินทรัพยและหนี้สินที่อยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษี
เงินได มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช)
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย
ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
9.4 ขอกําหนดเฉพาะสําหรับการวัดมูลคาของสิทธิที่ไดรับคืน (Reacquired right)
9.5 สิน ทรัพยที่ไ ดมาจากการค้ําประกัน (Indemnification assets) ใหรับรูและวัด มูลคา
ตามหลั กเกณฑ ที่ส อดคลอ งกั บรายการที่ผูข ายรับ ประกัน ไว ถึง แม จ ะไมใ ชมู ลค า
ยุติธรรม

บทนํา 10. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหผูซื้อรับรูสินทรัพยที่ระบุได หนี้สินและ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพื่อหาผลตางระหวาง
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10.1 ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ และมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อของหุนในสวนที่ผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจ (กรณีการรวมธุรกิจ
ที่ดําเนินการสําเร็จเปนขั้นๆ) กับ
10.2 สินทรัพยสุทธิที่ไดรับมาที่ระบุได
โดยทั่วไป ผลตางจะถูกรับรูเปนคาความนิยม อยางไรก็ตาม หากผูซื้อมีกําไรจากการตอรอง
ราคาซื้อ ใหรับรูผลกําไรดังกลาวในกําไรหรือขาดทุน
บทนํา 11. สิ่งตอบแทนที่โอนใหในการรวมธุรกิจ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย) ใหวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม
บทนํา 12. โดยทั่วไป ภายหลังการรวมธุรกิจเสร็จสิ้น ผูซื้อจะวัดมูลคาและบันทึกบัญชีสําหรับสินทรัพยที่
ไดมา หนี้สินที่รับมาหรือเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่
เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ไ ดใหขอกําหนดในการ
บันทึกบัญชีสําหรับ สิทธิที่ไดรับคืน (Reacquired right) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สิ่งตอบแทนที่
คาดวาจะตองจายและสินทรัพยที่ไดมาจากการค้ําประกัน (Indemnification assets)

การเปดเผยขอมูล
บทนํา 13 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหผูซื้อเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงิน
สามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหวางงวด
ปจ จุบั น หรื อภายหลัง วัน ที่ใ นงบการเงิน แตกอ นวัน ที่ ง บการเงิน ได รับการอนุ มัติใ หออก
ภายหลังการรวมธุรกิจ ผูซื้อตองเปดเผยรายการปรับปรุงที่รับรูในงวดปจจุบันซึ่งเปนผลจาก
การรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในงวดปจจุบันหรืองวดกอนๆ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ
วัตถุประสงค
1.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บนี้มี วัต ถุป ระสงคเ พื่อปรั บปรุ ง ความเกี่ ย วข องกั บการ
ตัดสินใจความนาเชื่อถือ และความสามารถในการเปรีย บเทียบกันของขอมูลซึ่งกิจการนําเสนอ
ในงบการเงิน เกี่ย วกับการรวมธุรกิจ และผลกระทบจากการรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้จึงไดกําหนดหลักการและขอกําหนดสําหรับผูซื้อในการ
1.1 รับ รู และวั ดมู ลค า สิ น ทรั พย ที่ไ ด มาที่ ระบุ ไ ด หนี้ สิน ที่ รับมาและส วนได เ สี ย ที่ไ ม มีอํา นาจ
ควบคุมในผูถูกซื้อ
1.2 รับรูและวัดมูลคาคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ หรือกําไรจากการตอรองราคาซื้อ และ
1.3 กําหนดขอมูลที่ตองเปดเผยเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบ
ทางการเงินจากการรวมธุรกิจ

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับรายการหรือเหตุการณซึ่ง เปนไปตาม
คํานิยามของการรวมธุรกิจ และไมถือปฏิบัติกับ
2.1 การจัดตั้งการรวมคา
2.2 การซื้อสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยซึ่งไมกอใหเกิดเปนธุรกิจ ในกรณีดังกลาว ผูซื้อตอง
ระบุและรับรูรายการสินทรัพยที่ไดมาที่ระบุไดแตละรายการ และหนี้สินที่รับมา (รวมทั้งสินทรัพย
ที่เขาคํานิยามและเงื่อนไขการรับรูรายการเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนของกลุมสินทรัพยจะถูกปน
สวนใหแกสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดแตละรายการภายใตเกณฑมูลคายุติธรรมที่เกี่ยวของ
ณ วันที่ซื้อ รายการหรือเหตุการณดังกลาวจะไมกอใหเกิดคาความนิยม
2.3 การรวมกิจการหรือธุรกิจที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน (ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 1 ถึง 4
ใหแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของไว)

การระบุการรวมธุรกิจ
3.

กิจการตองประเมินวารายการหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นถือเปนการรวมธุรกิจหรือไมโดยใชคํา
นิยามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ซึ่งกําหนดใหสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา
ตองประกอบกันขึ้นเปนธุรกิจ หากสินทรัพยที่ไดมาไมใชหนวยธุรกิจ กิจการที่นําเสนอรายงาน
ตองบันทึกรายการหรือเหตุการณดังกลาวเปนการซื้อสินทรัพย ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 5 ถึง
12 ไดใหแนวทางในการพิจารณาการรวมธุรกิจและคํานิยามของคําวาธุรกิจ

วิธีซื้อ
4.

กิจการตองบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ

5.

การถือปฏิบัติตามวิธีซื้อกําหนดให
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5.1 ระบุผูซื้อ
5.2 กําหนดวันที่ซื้อ
5.3 รับรูแ ละวัดมูลคาของสินทรัพยที่ไดมาที่ระบุได หนี้สินที่รับมา และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมในผูถูกซื้อ และ
5.4 รับรูและวัดมูลคาของคาความนิยมหรือกําไรจากการตอรองราคาซื้อ

การระบุผูซื้อ
6.

ในการรวมธุรกิจตองระบุไดวา กิจการที่นํามารวมกันกิจการใดเปนผูซื้อ

7.

ผูซื้อคือกิจการที่ไดอํานาจในการควบคุมผูถูกซื้อตามคํานิยามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การ ในกรณีที่ไ ม
สามารถระบุผูซื้อไดอยางชัดเจนตามแนวปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 ใหใชปจจัยตาม
ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 14 ถึง 18 ประกอบการพิจารณา

การกําหนดวันที่ซื้อ
8.

ผูซื้อตองกําหนดวันที่ซื้อ ซึ่งเปนวันที่ผูซื้อไดอํานาจในการควบคุมผูถูกซื้อ

9.

โดยทั่วไป วันที่ผูซื้อไดอํานาจในการควบคุมผูถูกซื้อคือวันที่ผูซื้อไดโอนสิ่งตอบแทนใหแกผูถูกซื้อ
ตามกฏหมาย และไดมาซึ่งสินทรัพยและรับมาซึ่งหนี้สินจากผูถูกซื้อตามกฏหมาย ซึ่งถือเปนวันที่
สิ้นสุดของรายการซื้อขายกิจการ อยางไรก็ตาม ผูซื้ออาจไดอํานาจในการควบคุมกอนหนาหรือภายหลัง
วันที่สิ้นสุดของรายการซื้อขายกิจการ ตัวอยางเชน วันที่ซื้ออาจเกิดขึ้นกอนวันที่สิ้นสุดของรายการ
ซื้อขายกิจการหากเงื่อนไขในสัญญากําหนดใหวันที่ผูซื้อไดอํานาจในการควบคุมผูถูกซื้อเปนวันที่
กอนวั น ที่สิ้น สุด ของรายการซื้ อขายกิจ การ ดั ง นั้น ในการกํา หนดวัน ที่ซื้อ ผูซื้อต องพิจ ารณา
ขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมด

การรับรูและวัดมูลคาของสินทรัพยที่ไดมาที่ระบุได หนี้สินที่รับมา และสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ
หลักการรับรูรายการ
10.

ณ วันที่ซื้อ ผูซื้อตองรับรูสินทรัพยที่ไดมาที่ระบุได หนี้สินที่รับมา และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม ในผูถูกซื้อ แยกตา งหากจากคา ความนิยม การรับ รูสิน ทรัพ ยที่ไดม าที่ระบุไดแ ละ
หนี้สินที่รับมาใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในยอหนาที่ 11 และ 12

เงื่อนไขการรับรูรายการ
11.

การเขาเงื่อนไขในการรับรูรายการที่ถือปฏิบัติตามวิธีซื้อนั้น สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่
ระบุไ ดตองเขา คํา นิย ามของสิน ทรัพย และหนี้สิน ตามที่ระบุ ไ วในแมบ ทการบัญ ชี ณ วั น ที่ซื้ อ
ตัวอยางเชน ตนทุนในอนาคตที่ผูซื้อคาดวาจะเกิดขึ้นโดยไมไดมีภาระผูกพัน เนื่องจากมีแผนการ
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ยกเลิกกิจกรรมบางสวน การเลิกจางหรือโอนยายพนักงานของผูถูกซื้อ จะไมถือเปนหนี้สิน ณ วันที่
ซื้อ ดังนั้น ผูซื้อตองไมรับรูตนทุนดังกลาวในการปฏิบัติตามวิธีซื้อ แตผูซื้อตองรับรูตนทุนเหลานัน้ ใน
งบการเงินภายหลังการรวมกิจการตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ
12.

นอกจากนี้ การเขาเงื่อนไขในการรับรูรายการที่ถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่
รับมาที่ระบุไดตองเปนสวนหนึ่งของรายการแลกเปลี่ยนระหวางผูซื้อกับผูถูกซื้อ (หรือเจาของเดิม)
ในการรวมธุรกิจ โดยมิไดเปนผลจากรายการอื่นที่แยกจากกัน ผูซื้อตองพิจารณาแนวปฏิบัติตาม
ยอหนาที่ 51 ถึง 53 ในการประเมินวาสินทรัพยที่ไดมาหรือหนี้สินที่รับมานั้นเปนสวนหนึ่งของ
รายการแลกเปลี่ยนที่ใหแกผูถูกซื้อ หรือเปนผลของรายการอื่นที่แยกจากกัน ซึ่งตองบันทึกบัญชี
ตามลักษณะของรายการและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวของ

13.

การถือปฏิบัติตามหลักการและเงื่อนไขในการรับรูรายการอาจสงผลใหผูซื้อตองรับรูสินทรัพยและ
หนี้สินบางรายการซึ่งไมเ คยมีการรับรูในงบการเงินของผูถูกซื้อมากอน ตัวอยา งเชน ผูซื้อรับรู
สินทรัพยไ มมีตัวตนที่ไดมาที่ระบุไ ด เชน ตราสินคา สิทธิบัต ร หรือความสัมพัน ธกับลูกคา ซึ่ง
ผูถูกซื้อไมเคยมีการรับรูสินทรัพยดังกลาวในงบการเงินมากอน เนื่องจากเปนการพัฒนาขึ้นเอง
และบันทึกตนทุนที่เกี่ยวของไวเปนคาใชจาย

14.

ภาคผนวก ข ยอหนา ที่ 28 ถึง 40 ได กํา หนดแนวทางในการรับ รูสัญ ญาเชา ดํ า เนิน งานและ
สิน ทรัพยไมมีตัว ตน ยอหนาที่ 22 ถึง 28 แสดงประเภทของสินทรัพยและหนี้สิน ที่ระบุไ ดซึ่ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไดใหขอยกเวนสําหรับหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรู
รายการไว

การจัดประเภทหรือกําหนดประเภทสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุไดจากการรวมธุรกิจ
15.

ณ วันที่ซื้อ ผูซื้อตองจัดประเภทหรือกําหนดประเภทสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุ
ไดตามที่จํา เปนเพื่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ อื่น ๆในภายหลัง ผูซื้อตองจัด
ประเภทหรือกําหนดประเภทโดยพิจารณาจากเงื่อนไขในสัญญา เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การ
ดําเนินงานและนโยบายบัญชีของผูซื้อและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวของที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ

16.

ในบางสถานการณ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหแนวทางในการบันทึกบัญชีที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับวากิจ การจัด ประเภทหรือระบุประเภทสิน ทรัพยหรือหนี้สินไวอยางไร ตัวอยา งการจัด
ประเภทหรือกําหนดประเภทซึ่งผูซื้อตองคํานึงถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวของที่มีอยู ณ วันที่ซื้อมีตัวอยาง
ดังนี้
16.1 การจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินเปนสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินที่มีการ
รับรูมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน หรือเปนสินทรัพยทางการเงินประเภทเผื่อขายหรือ
ถือจนครบกํา หนด ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัด มูลคา
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
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16.2 การกําหนดประเภทตราสารอนุพันธเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
และ
16.3 การประเมินวาตองทําการแยกอนุพันธแฝงออกจากสัญ ญาหลักตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
หรือไม (เปน ประเด็น เกี่ย วกับการจัด ประเภทตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้)
17.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดขอยกเวนสําหรับหลักการในยอหนาที่ 15 ไวสองประการดังนี้
17.1 การจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา
17.2 การจัด ประเภทของสัญ ญาเปนสัญ ญาประกันภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 เรื่องสัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช)
ผูซื้อตองจัดประเภทสัญญาขางตนโดยคํานึงถึงเงื่อนไขในสัญญา และปจจัยอื่น ๆ ณ วันเริ่มตน
สัญญา (หรือ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัด
ประเภทรายการ ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งอาจเปนวันเดียวกันกับวันที่ซื้อ)

หลักการวัดมูลคา
18.

ผูซื้อตองวัดมูลคาสินทรัพยที่ไดมาที่ระบุไดและหนี้สินที่รับมาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ

19.

ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง ผูซื้อตองวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อดวย
มูลคายุติธรรมหรือมูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซื้อตามสัดสวนของหุนที่ถือโดยสวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุมนั้น

20.

ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 41 ถึง 45 ไดกําหนดแนวทางในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุ
ไดและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ ยอหนาที่ 24 ถึง 31 ระบุประเภทของสินทรัพย
และหนี้สินที่ระบุไดซึ่งรวมถึงรายการที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไดใหขอยกเวน
สําหรับหลักการวัดมูลคาไว

ขอยกเวนสําหรับหลักการรับรูรายการและการวัดมูลคา
21.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดขอยกเวนสําหรับหลักการรับรูรายการและการวัด
มูลคา ยอหนาที่ 22 ถึง 31 ไดกําหนดประเภทและลักษณะของรายการที่มีการยกเวน ผูซื้อตอง
บันทึกบัญชีสําหรับรายการเหลานั้นตามวิธีที่กําหนดในยอหนาที่ 22 ถึง 31 ซึ่งอาจสงผลใหกิจการ
21.1 รับรูบางรายการโดยใชหลักการรับรูรายการนอกเหนือจากที่กําหนดไวในยอหนาที่ 11 และ
12 หรือใชหลักการรับรูรายการที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ซึ่ง
ผลที่ไดอาจแตกตางไปจากการใชหลักการรับรูและการวัดมูลคา ตามที่กําหนดในยอหนา
ดังกลาว
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21.2 วัดมูลคาบางรายการดวยมูลคาอื่นนอกเหนือจากมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ

ขอยกเวนสําหรับหลักการรับรูรายการ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
22.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ไดใหคํานิยามของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น วาหมายถึง รายการขอใดขอ
หนึ่งตอไปนี้
22.1 ภาระผูกพัน ที่อาจมีอยูซึ่ง เกิด ขึ้น จากเหตุการณในอดีต แตการจะทราบวา ภาระผูกพัน
ดังกลาวมีอยูหรือไมนั้นตองไดรับการยืนยัน จากเหตุการณอยางนอยหนึ่งเหตุการณที่จ ะ
เกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นในอนาคต (เหตุการณในอนาคต) ซึ่งเหตุการณในอนาคตดังกลาว
ตองเปนเหตุการณที่ยังมีความไมแนนอนในขณะนั้นและตองไมอยูในความควบคุมทั้งหมด
ของกิจการ หรือ
22.2 ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่ง เกิด ขึ้นจากเหตุการณในอดีต แตไมสามารถรับรูเปนหนี้สินได
เนื่องจากเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
22.2.1 ความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจาย
ชําระภาระผูกพันอยูในระดับไมถึงความเปนไปไดคอนขางแน หรือ
22.2.2 กิจการไมสามารถวัดมูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ

23.

ขอกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน
ที่อาจเกิด ขึ้น และสิน ทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ไมถือปฏิบัติในการพิจารณารับรูหนี้สิน ที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ซื้อ แตผูซื้อตองรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซื้อหากมีภาระ
ผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีตและสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
ดังนั้น ผูซื้อสามารถรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซื้อถึงแมวาจะมีความนาจะ
เปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันอยูใ นระดับไม
ถึงความเปนไปไดคอนขางแน ซึ่งแตกตางจากหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
แนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังจากการรวมธุรกิจสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกําหนดไวในยอ
หนาที่ 56

ขอยกเวนสําหรับหลักเกณฑในการรับรูรายการและการวัดมูลคา
ภาษีเงินได
24.

ผูซื้อตองรับรูและวัดมูลคาสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีซึ่งเกิดจากสินทรัพยที่ไดมา
และหนี้สินที่รับมาจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
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25.

ผูซื้อตองบันทึกบัญชีสําหรับผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวและรายการ
ยกไปของผูถูกซื้อที่มีอยู ณ วันที่ซื้อหรือเปน ผลจากการซื้อโดยปฏิบัติต ามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได

ผลประโยชนของพนักงาน
26.

ผูซื้อตองรับรูและวัดมูลคาหนี้สิน (หรือสินทรัพย ถามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานของผูถูก
ซื้อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

สินทรัพยที่ไดมาจากการค้ําประกัน (Indemnification assets)
27.

ในการรวมกิจการ ผูขายอาจทําสัญญากับผูซื้อเพื่อรับประกันผลของสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือความไม
แนนอนที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินบางประเภททั้งหมดหรือบางสวน ตัวอยางเชน ผูขาย
อาจรับประกันผลขาดทุน สวนที่เ กินกวาจํานวนหนี้สิน ที่ระบุไวอัน เกิด จากความไมแนนอนบาง
ประการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาผูขายรับประกันวาหนี้สินของผูซื้อจะไมเกินกวาจํานวนที่ระบุไว
สงผลใหผูซื้อมีสินทรัพยที่เกิดจากการไดรับการค้ําประกัน ผูซื้อตองรับรูสินทรัพยที่ไดมาจากการ
ค้ําประกันนี้ในเวลาเดียวกันกับการรับรูสิ่งที่ผูขายประกันไวและวัดมูลคาดวยหลักเกณฑเดียวกัน
ทั้งนี้จะตองมีการพิจารณาคาเผื่อมูลคาที่คาดวาจะเรียกเก็บไมไดสํา หรับสินทรัพยดังกลาวดว ย
ดัง นั้น หากการค้ําประกัน เกี่ย วของกับสิน ทรัพยหรือหนี้สิน ที่ถูกรับรู และวัด มูลคาดว ยมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ผูซื้อตองรับรูสินทรัพยที่ไดมาจากการค้ําประกันดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่
ซื้อเชนกัน สําหรับสินทรัพยที่ไดมาจากการค้ําประกันที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ผลกระทบของ
ความไมแนนอนในกระแสเงินสดรับในอนาคตอันเกิดจากการที่อาจเรียกเก็บเงินไมไดรวมอยูใน
การวัดมูลคายุติธรรมแลว ดังนั้นจึงไมจําเปนตองแยกพิจารณาคาเผื่อมูลคาที่คาดวาจะเรียกเก็บ
ไมไดอีก (ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 41 ไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวของไว)

28.

ในบางสถานการณ อาจมีการประกันที่เ กี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สิน ที่ไดรับการยกเวนจาก
หลักเกณฑในการรับรูรายการและวัดมูลคา ตัวอยางเชน การประกันที่เกี่ยวเนื่องกับหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นซึ่งไมมีการรับรู ณ วันที่ซื้อเนื่องจากไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือในวันนั้น
หรือการประกันที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่เปนผลมาจากผลประโยชนของพนักงานซึ่งวัด
มูลคาดวยมูลคาอื่นนอกเหนือจากมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในสถานการณดังกลาว ผูซื้อตองรับรู
และวัดมูลคาสินทรัพยที่ไดมาจากการค้ําประกันดวยหลักเกณฑเดียวกันกับที่ใชในการวัดมูลคา
ของสิ่งที่ผูขายประกันไว ทั้งนี้ฝายบริหารตองมีการประเมินความสามารถในการเรียกเก็บเงินจาก
สินทรัพยที่ไดมาจากการค้ําประกัน และขอจํากัดตางๆ ตามสัญญาตอจํานวนที่จะไดรับการประกัน
แนวทางในการบัน ทึกบัญ ชีภายหลัง การรวมกิจการสําหรับสิน ทรัพยที่ไดมาจากการค้ําประกัน
กําหนดไวในยอหนาที่ 57

ขอยกเวนสําหรับหลักเกณฑในการวัดมูลคา
สิทธิที่ไดรับคืน
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29.

ผูซื้อตองวัดมูลคาของสิทธิที่ไดรับคืนซึ่งถูกรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนโดยพิจารณาจากระยะเวลา
ที่เหลืออยูของสัญญาที่เกี่ยวของ โดยไมตองคํานึงวาผูซื้อรายอื่นในตลาดจะพิจารณาถึงโอกาสใน
การตออายุสัญญาในการกําหนดมูลคายุติธรรมของสิทธิที่ไดรับคืนดังกลาวหรือไม ภาคผนวก ข
ยอหนาที่ 35 และ 36 ไดกําหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของไว

โครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
30.

ผูซื้อตองวัดมูลคาหนี้สินหรือตราสารทุนที่เกี่ยวของกับ โครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ผูซื้อ
ออกแทนโครงการของผูถูกซื้อ ตามวิธีที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช) (มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อางถึงผล
ของวิธีการดังกลาววาเปนการวัดมูลคาโครงการโดยใชราคาตลาดเปนเกณฑ)

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
31.

ผูซื้อตองวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมกิจการที่ยกเลิก) ที่ไดมา ซึ่งไดจัดประเภทเปน
สิน ทรัพยที่ถือ ไวเ พื่อขาย ณ วัน ที่ซื้อ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 เรื่อ ง
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก ดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การขายตามยอหนาที่ 15 ถึง 18 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว

การรับรูและวัดมูลคาของคาความนิยม หรือ กําไรจากการตอรองราคาซื้อ
32.

ผูซื้อตองรับรูคาความนิยม ณ วันที่ซื้อดวยสวนของมูลคาในขอ ก) ที่มากกวาขอ ข)
32.1 ผลรวมของ
32.1.1 สิ่งตอบแทนที่โอนใหที่วัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ซึ่ง โดยทั่วไป กํา หนดใหวัดมูล คา สิ่งตอบแทนดังกลา วดวยมูล คา ยุติธรรม
ณ วันที่ซื้อ (ดูยอหนาที่ 37)
32.1.2 สวนไดเสีย ที่ไมมีอํา นาจควบคุมในผูถูกซื้อซึ่ง วัดมูล คา ตามที่กํา หนดไวใ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้
32.1.3 มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสวนไดเสียในสวนของเจาของของผูถูกซื้อที่ผู
ซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จเปนขั้นๆ (ดูยอหนาที่ 41 และ
42)
32.2 มูลคาสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพยที่ไดมาที่ระบุไดและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลคาตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

33.

ในการรวมธุรกิจที่ผูซื้อและผูถูกซื้อ (หรือเจาของเดิม) มีการแลกเปลี่ยนเฉพาะสวนไดเสียในสวน
ของเจาของ มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสวนไดเสียในสวนของเจาของของผูถูกซื้ออาจวัดมูลคา
ไดอยางนาเชื่อถือกวามูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสวนไดเสียในสวนของเจาของของผูซื้อ หาก
เปนเชนนั้น ผูซื้อตองพิจารณามูลคาของคาความนิยมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสวนได
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เสียในสวนของเจาของของผูถูกซื้อแทนการใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสวนไดเสียในสวนของ
เจาของที่โอนไปใหแกผูถูกซื้อ ในการพิจารณามูลคาของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจซึ่งไม
มีการโอนสิ่งตอบแทนใหแกผูถูกซื้อ ผูซื้อตองคํานวณมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสวนไดเสีย
ของผูซื้อในผูถูกซื้อโดยใชเทคนิคการวัดมูลคาแทนการใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสิ่งตอบ
แทนที่โอนไป (ยอหนา ที่ 32.1.1) ภาคผนวก ข ยอหนา ที่ 46-49 ไดกํา หนดแนวปฏิบัติ ที่
เกี่ยวของไว

การตอรองราคาซื้อ
34.

ในบางครั้ง ผูซื้ออาจทําการตอรองราคาซื้อ ซึ่งสงผลใหการรวมธุรกิจมีมูลคาในยอหนาที่ 32.2
เกินกวาผลรวมของมูลคาที่ระบุไ วในยอหนา ที่ 32.1 ถา มูลคา สว นเกิน ดังกลา วยัง คงเหลืออยู
ภายหลังจากการปฎิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 36 ผูซื้อตองรับรูผลกําไรที่เกิดขึ้นดังกลาวใน
กําไรหรือขาดทุน ณ วันที่ซื้อ โดยถือเปนผลกําไรในสวนของผูซื้อ

35.

การตอรองราคาซื้ออาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณีที่การรวมธุรกิจเปนการบังคับขายที่ผูขายตองปฏิบตั ิ
ตามคํา สั่งบัง คับขาย อยา งไรก็ต าม รายการบางรายการที่มีการยกเวนใหรับรูและวัดมูลคาตาม
ที่กําหนดไวในยอหนาที่ 22 – 31 อาจสงผลใหมีการรับรูกําไรจากการตอรองราคาซื้อ (หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาของกําไรที่รับรู)

36.

กอนที่จ ะรับรูกําไรจากการตอรองราคาซื้อ ผูซื้อตองทําการประเมินความถูกตองของการระบุ
สินทรัพยที่ไดมา และหนี้สินที่รับมาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งภายหลังการประเมินผูซื้ออาจจะตองทํา
การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินที่ระบุไดจากการประเมินเพิ่มเติม จากนั้นผูซื้อจะตองทบทวนเกณฑ
การวัด มูลคาวาเปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหใชเพื่อรับรูรายการตอไปนี้ ณ
วันที่ซื้อ
36.1 สินทรัพยที่ไดมาหรือหนี้สินที่รับมาที่ระบุได
36.2 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ
36.3 สวนไดเสียในสวนของเจาของที่ผูซื้อถืออยูในผูถูกซื้อกอนการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จ
เปนขั้นๆ
36.4 สิ่งตอบแทนที่โอนให
วัต ถุประสงคในการทบทวน คือเพื่อใหมั่นใจวาในการวัด มูลคา ไดมีการพิจ ารณาขอมูลที่มีอยู
ทั้งหมด ณ วันที่ซื้ออยางเหมาะสม

สิ่งตอบแทนที่โอนให
37.

ในการรวมธุรกิจ สิ่งตอบแทนที่โอนใหตองวัดดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งคํานวณจากผลรวมของมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสินทรัพยที่ผูซื้อโอนไป หนี้สินที่ผูซื้อกอขึ้นเพื่อจายชําระใหแกเจาของเดิม
ของผูถู กซื้อ และสว นไดเ สี ยในส ว นของเจาของที่ออกโดยผู ซื้อ (อยา งไรก็ต าม สัด ส ว นของ
โครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑของผูซื้อที่ใชแลกเปลี่ยนกับโครงการที่ถือโดยพนักงานของผูถูก
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ซื้อซึ่งรวมอยูในมูลคาของสิ่งตอบแทนที่โอนใหในการรวมธุรกิจตองวัดมูลคาตามที่กําหนดไวในยอ
หนา ที่ 30 แทนที่จ ะวัด ดว ยมูลคา ยุติธรรม) ตัว อยา งของรูปแบบสิ่ง ตอบแทนรวมถึง เงิน สด
สินทรัพยอื่น หนวยธุรกิจ หรือ บริษัทยอยของผูซื้อ สิ่งตอบแทน ที่คาดวาจะตองจาย หุนสามัญ
หรือหุนบุริมสิทธิ สิทธิซื้อ ใบสําคัญแสดงสิทธิ และสวนของสมาชิกในกิจการหาผลประโยชนรวม
38.

สิ่งตอบแทนที่โอนให อาจรวมถึงสินทรัพยหรือหนี้สินของผูซื้อซึ่งมีมูลคาตามบัญชีแตกตางจาก
มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ (ตัวอยางเชน สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน หรือธุรกิจของผูซื้อ) หากเปน
เชนนั้นผูซื้อตองวัดมูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สินที่โอนใหใหมเปนมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และ
รับรูผลตางที่เกิดขึ้นเปนผลกําไรหรือขาดทุนในกําไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม บางครั้งสินทรัพย
หรือ หนี้สิ น ที่ โอนใหยั ง คงอยู ในกิจ การที่ เ กิ ด จากการรวมกั น ภายหลัง การรวมธุรกิ จ (เพราะ
สินทรัพยและหนี้สินถูกโอนไปใหผูถูกซื้อแทนที่จะโอนไปใหแกเจาของเดิม) สงผลใหผูซื้อยังคงมี
อํานาจควบคุมสินทรัพยและหนี้สินเหลานั้น ในสถานการณเชนนี้ ผูซื้อตองวัดมูลคาของสินทรัพย
และหนี้สินดวยมูลคาตามบัญชีกอนวันที่ซื้อ และตองไมรับรูผลกําไรหรือขาดทุนในกําไรหรือขาดทุน
จากสินทรัพยและหนี้สินที่ผูซื้อมีอํานาจในการควบคุมทั้งกอนและหลังการรวมธุรกิจ

สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย
39.

สิ่งตอบแทนที่ผูซื้อตองโอนใหแกผูถูกซื้อรวมถึงสินทรัพยหรือหนี้สินที่ผูซื้อคาดวาจะตองจายชําระ
ตามขอตกลง (ดูยอหนาที่ 37) ผูซื้อตองรับรูมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสิ่งตอบแทนที่คาดวา
จะตองจายชําระเปนสวนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอนใหแกผูถูกซื้อ

40.

ผูซื้อตองจัดประเภทภาระผูกพันที่จะตองจายชําระสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายเปนหนี้สินหรือ
สวนของเจาของตามคํานิยามของตราสารทุนและหนี้สินทางการเงินที่ระบุไวในยอหนาที่ 11 ของ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 32 การแสดงรายการสํ า หรับ เครื่อ งมื อทางการเงิ น (เมื่อ มีก าร
ประกาศใช) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวของ ผูซื้อตองจัดประเภทสิทธิใน
การที่จะไดรับคืนสิ่งตอบแทนที่เคยโอนใหแกผูถูกซื้อเปนสินทรัพยถาเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไว ยอหนา ที่ 58 ไดกําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรวมกิจการสํา หรับสิ่งตอบ
แทนที่คาดวาจะตองจาย

แนวปฏิบัติเพิ่มเติมสําหรับการใชวิธีซื้อในการรวมธุรกิจบางประเภท
การรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จเปนขั้นๆ
41.

ในบางครั้ง ผูซื้อไดอํานาจในการควบคุมผูถูกซื้อโดยที่ผูซื้อเคยมีสวนไดเสียในผูถูกซื้ออยูกอนวัน
ซื้อแลว ตัวอยางเชน วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 กิจการ ก ถือหุนกิจการ ข คิดเปนรอยละ 35 ซึ่ง
ถือเปนผูที่ไมมีอํานาจควบคุมในกิจการ ข ณ วันนั้น กิจการ ก ซื้อหุนกิจการ ข เพิ่มอีกรอยละ 40
และทําใหกิจการ ก มีอํานาจควบคุมกิจการ ข มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือวารายการดังกลาวเปน
การรวมธุรกิจที่ดําเนินการเปนขั้นๆ หรือบางครั้งเรียกวาเปนการซื้อแบบเปนขั้น
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42.

ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการเปนขั้นๆ ผูซื้อตองวัดมูลคาสวนไดเสียที่ผูซื้อถืออยูในผูถูกซื้อกอน
หนาการรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นใน
กําไรหรือขาดทุน ผูซื้ออาจเคยรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของสวนไดเสียในผูถูกซื้อในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดกอน (เชน เนื่องจากจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนเผื่อขาย) ซึ่ง
หากเปนเชนนั้น มูลคาที่เคยรับรูในรายไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตองรับรูดวยเกณฑ
เดียวกับเสมือนวาผูซื้อไดขายเงินลงทุนดังกลาวออกไป

การรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จโดยไมมีการโอนสิ่งตอบแทน
43.

ในบางครั้ง ผูซื้อไดอํานาจในการควบคุมผูถูกซื้อโดยไมมีการโอนสิ่ง ตอบแทนใหแกผูถูกซื้ อ
การบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจในกรณีดังกลาวใหใชวิธีซื้อ การรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จ
โดยไมมีการโอนสิ่งตอบแทนรวมถึง
43.1 ผูถูกซื้อซื้อหุนของตนเองคืนในจํานวนที่ทําใหผูลงทุนในปจจุบัน (ผูซื้อ) ไดรับอํานาจในการ
ควบคุม
43.2 การที่สิทธิของผูถือหุนสวนนอยในการคัดคานไมใหผูซื้อไดรับอํานาจในการควบคุมผูถูกซื้อ
ไดหมดไป ถึงแมวาเดิมผูถือหุนสวนนอยจะมีสิทธิในการคัดคานผูซื้อซึ่งมีสิทธิในการออก
เสียงสวนใหญ
43.3 ผูซื้อและผูถูกซื้อตกลงที่จะรวมธุรกิจตามสัญญาเพียงอยางเดียว ผูซื้อไมตองโอนสิ่งตอบ
แทนใหแกผูถูกซื้อเพื่อที่จะไดรับอํานาจในการควบคุมผูถูกซื้อ และไมมีสวนไดเสียในหุน
ของกิ จ การของผูถู ก ซื้ อ ทั้ ง ณ วั น ที่ ซื้ อ และก อ นวั น ที่ซื้ อ ตั ว อย า งของการรวมธุ ร กิ จ ที่
ดําเนินการตามสัญญาเพียงอยางเดียวรวมถึงการนําสองธุรกิจมารวมกันตามสัญญาการรวม
ธุ ร กิ จ (Stapling Arrangement) หรื อ การจั ด ตั้ ง หน ว ยงานที่ เ ข า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยสองแหง (Dual Listed Corporation)

44.

ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการตามสัญญาเพียงอยางเดียวนั้น ผูซื้อตองปนสวนมูลคาของสินทรัพย
สุทธิของผูถูกซื้อที่รับรูตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหแกเจา ของเดิมของผูถูกซื้อ
หรืออีกนัยหนึ่ง สวนไดเสียในผูถูกซื้อที่ถือโดยบุคคลอื่นที่มิใชผูซื้อถือเปนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมในงบการเงินของผูซื้อภายหลังการรวมธุรกิจ ถึงแมวาการปฏิบัติดังกลาวจะสงผลใหสวน
ไดเสียทั้งหมดในผูถูกซื้อถูกปนสวนใหแกสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมก็ตาม

ระยะเวลาในการวัดมูลคา (Measurement Period)
45.

ถาหากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไมเสร็จสมบูรณภายในรอบระยะเวลา
บัญชีที่การรวมธุรกิจเกิดขึ้น ผูซื้อตองประมาณการมูลคาของรายการซึ่งขอมูลทางบัญชียังไม
สมบูรณเพื่อรายงานในงบการเงิน ในระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูล คา ผูซื้อตองปรับ
ยอนหลัง ประมาณการที่เ คยรับ รูไว ณ วัน ที่ซื้อ เพื่อสะทอนผลของขอมูล เพิ่ม เติม ที่ไดรับ
เกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ ซึ่งขอมูลดังกลาวมีผลตอการ
วัดมูลคาของจํานวนตางๆ ที่เคยรับรูไว ณ วันที่ซื้อ นอกจากนี้ ระหวางชวงระยะเวลาในการ
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วัด มูล ค า ผู ซื้อ ต องทํ า การรั บ รู สิ น ทรัพ ย และหนี้สิ น เพิ่ ม เติ ม หากได รั บ ข อ มูล เพิ่ ม เติ ม ที่
เกี่ยวของกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ ซึ่งขอมูลดังกลาวมีผลตอ
การรับรูสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ซื้อ ระยะเวลาในการวัดมูลคาถือวาสิ้นสุดลง เมื่อผูซื้อ
ไดรับขอมูลที่ผูซื้อตองการซึ่งเกี่ยวของกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่
ซื้อแลว หรือ เมื่อทราบแนชัดวาไมสามารถหาขอมูลมากกวาที่ไดรับ มาแลว อยางไรก็ตาม
ระยะเวลาในการวัดมูลคาตองไมเกินกวาหนึ่งปนับจากวันที่ซื้อ
46.

ระยะเวลาในการวัดมูลคา คือ ระยะเวลาภายหลังวัน ที่ซื้อ ซึ่งในระหวางนั้น ผูซื้ออาจปรับปรุง
ประมาณการที่ไดเคยรับรูไวในการรวมธุรกิจ ระยะเวลาในการวัดมูลคากําหนดขึ้นเพื่อใหผูซื้อมี
เวลาเพีย งพอที่จะไดรับขอมูลที่จําเปนเพื่อระบุและวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อของรายการตอไปนี้ให
เปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
46.1 สินทรัพยที่ไดมา หนี้สินที่รับมาที่ระบุได และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ
46.2 สิ่งตอบแทนที่โอนใหแกผูถูกซื้อ (หรือมูลคาอื่นที่ใชในการวัดมูลคาคาความนิยม)
46.3 สวนไดเสียในผูถูกซื้อที่ผูซื้อถืออยูกอนที่จะมีการรวมธุรกิจกรณีการรวมธุรกิจที่ดําเนินการ
สําเร็จเปนขั้นๆ
46.4 คาความนิยมหรือกําไรจากการตอรองราคาซื้อ

47.

ผูซื้อตองพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดในการกําหนดวาขอมูลที่ไดรับมาภายหลังวันที่ซื้อนั้น
เปน ขอมูลที่ตองนําไปปรั บปรุง ประมาณการตางๆที่ไ ดรับรูไปแลว หรือเปนขอมูลซึ่งเกิด จาก
เหตุการณภ ายหลัง วัน ที่ซื้อ ปจ จัย ที่เกี่ยวของรวมถึง วัน ที่ไดรับขอมูลเพิ่มเติม และการที่ผูซื้อ
สามารถที่จะระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงประมาณการตางๆ ไดหรือไม ขอมูลที่ไดรับเพิ่มเติม
ภายหลังวันที่ซื้อไมนานจะสะทอนสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อไดดีกวาขอมูลที่ไดรับ
ภายหลังวันที่ซื้อในหลายเดือนตอมา เชน ภายหลังวันที่ซื้อไมนานไดมีการขายสินทรัพยใหแก
บุคคลภายนอกโดยราคาขายของสินทรัพยดังกลาวแตกตางจากมูลคายุติธรรมที่ไดเคยประมาณไว
อยางมีนัยสําคัญอาจเปนขอบงชี้ไดวาเกิดความผิดพลาดในการบันทึกประมาณการ ยกเวนวาจะ
สามารถอธิบายเหตุการณที่ทําใหมูลคายุติธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาดังกลาวได

48.

ผูซื้อตองรับรูมูลคาของประมาณการที่เคยรับรูสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่ระบุไดที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงโดยปรับคาความนิยมลดลงหรือเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ขอมูลใหมที่ไดรับในชวงระยะเวลา
การวัดมูลคาอาจสงผลใหตองมีการปรับปรุงมูลคาของประมาณการที่เคยรับรูสําหรับสินทรัพยหรือ
หนี้สินมากกวาหนึ่งรายการ ตัว อยางเชน ผูซื้อคาดวาจะมีหนี้สินที่ตองจายชําระคา เสียหายจาก
อุบั ติเ หตุ เ กี่ ย วกับ อุป กรณข องผูถู กซื้ อ โดยหนี้สิ น บางสว นหรือ ทั้ง หมดอยูภ ายใต กรมธรรม
ประกันภัยของผูถูกซื้อ หากผูซื้อไดรับขอมูลเพิ่มเติมในชวงระยะเวลาการวัดมูลคาเกี่ยวกับมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อของหนี้สินดังกลาว การปรับปรุงคาความนิยมที่เปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ในมูลคาของประมาณการที่รับรูสําหรับหนี้สินจากการจายชําระคาเสียหายจากอุบัติเหตุ (ทั้งหมด
หรือบางสวน) จะบันทึกโดยหักกลบกับการปรับปรุงคาความนิยมที่เปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของประมาณการที่รับรูสําหรับลูกหนี้คาความเสียหายจากบริษัทผูรับประกันภัย
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49.

ระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคา ผูซื้อตองรับรูรายการปรับปรุงประมาณการตางๆ เสมือนวา
มีการบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจอยางสมบูรณตั้งแตวันที่ซื้อ ดังนั้นผูซื้อตองปรับปรุงขอมูล
เปรียบเทียบที่นําเสนอในงบการเงินงวดกอนตามที่จําเปน ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงคาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย หรือรายไดอื่น ซึ่งถูกรับรูในการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกใหสมบูรณ

50.

ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการวัดมูลคา ผูซื้อจะปรับปรุงการบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจได
เฉพาะเพื่อการแกไ ขขอผิด พลาดตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อ ง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

การพิจารณาวารายการใดถือเปนสวนหนึ่งของการรวมธุรกิจ
51.

ผูซื้อและผูถูกซื้ออาจมีความสัมพันธกันอยูกอนการรวมธุรกิจ หรือมีการทําสัญญาอื่นๆ ระหวางกัน
กอนที่การเจรจาเพื่อรวมธุรกิจจะเกิดขึ้น หรือผูซื้อและผูถูกซื้ออาจเขาทําสัญญาแยกตางหากจาก
การรวมธุรกิจ ในระหวางการเจรจาเพื่อรวมธุรกิจ ในสถานการณขางตน ผูซื้อตองระบุสวนที่ผูซื้อ
จายใหแกผูถูกซื้อ (หรือเจาของเดิมของผูถูกซื้อ) ซึ่ง ไมถือเปน การจายชํา ระเพื่อการรวมธุรกิจ
จํานวนดังกลาวไมถือเปนสวนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนกับผูถูกซื้อ ผูซื้อตองนําวิธีซื้อมาปฏิบัติเพื่อ
รับรู มูลค า สิ่ง ตอบแทนที่โอนใหแก ผูถูก ซื้อ และรับรู สิน ทรัพ ยที่ไ ดมาและหนี้สิ น ที่รั บมาเพื่ อ
แลกเปลี่ย นกับผูถูกซื้อเทา นั้น รายการที่แยกตางหากจากการรวมธุรกิจ ตองบัน ทึกบัญ ชีต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ

52.

รายการที่เกิดขึ้นกอนการรวมธุรกิจที่ดําเนินการโดยผูซื้อหรือในนามของผูซื้อ หรือรายการที่ผูซื้อ
หรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันไดรับผลประโยชนสวนใหญ แทนที่จะเปนประโยชนแกผูถูกซื้อ
(หรือเจาของเดิมของผูถูกซื้อ) มักจะเปนรายการที่ตองแยกตา งหาก ตัว อยา งดัง ตอไปนี้เ ปน
รายการที่ตองแยกตางหากซึ่งจะไมถูกรวมในการปฏิบัติตาม วิธีซื้อ
52.1 รายการที่มีผลทําใหความสัมพันธที่มีอยูกอนการรวมธุรกิจระหวางผูซื้อกับผูถูกซื้อหมดไป
52.2 รายการที่จายเพื่อเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานหรือเจาของเดิมของผูถูกซื้อสําหรับบริการ
ที่จะไดรับในอนาคต และ
52.3 รายการที่ผูซื้อเรียกคืนจากผูถูกซื้อหรือเจา ของเดิมของผูถูกซื้อสําหรับจา ยชํา ระตนทุน ที่
เกี่ยวของกับการซื้อ
ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 50-62 ไดแสดงแนวการปฏิบัติที่เกี่ยวของไว

ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อ
53.

ตน ทุน ที่เกี่ย วของกับ การซื้อคือตนทุน ที่เ กิดขึ้น กับผูซื้อซึ่ง เปน ผลมาจากการรวมธุรกิจ ตน ทุน
เหลานี้รวมถึง คาธรรมเนียมจายใหผูจัดหา คาธรรมเนียมวิชาชีพที่จายใหแกที่ปรึกษาในการรวม
ธุรกิจ ที่ปรึกษากฎหมายนักบัญชี ผูประเมินราคา และคาธรรมเนียมวิชาชีพและคาที่ปรึกษาอื่นๆ
ตนทุนในการบริหารทั่วไปซึ่งรวมถึงตนทุนของแผนกงานภายในที่ทําหนาที่ซื้อธุรกิจ และตนทุนใน
การจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหนี้ ผูซื้อตองบันทึกบัญชีสําหรับตนทุนที่เกี่ยวของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) หนา 18/73

กับการซื้อเปนคาใชจา ยในงวดที่ตนทุนดัง กลา วเกิดขึ้นและไดรับบริการ ยกเวน ตนทุนในการ
จดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหนี้ตองรับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 และ
ฉบับที่ 39 (เมื่อมีการประกาศใช)

การบันทึกบัญชีและการวัดมูลคาภายหลังการรับรูเมื่อเริ่มแรก
54.

โดยทั่วไป ภายหลังการรวมกิจการผูซื้อตองวัดมูลคาและบันทึกบัญชีสําหรับรายการสินทรัพย
ที่ไดม า หนี้สิน ที่รับ มาหรือเกิ ดขึ้น และตราสารทุน ที่ออกในการรวมธุรกิจตามมาตรฐาน
การบัญ ชีฉบับ อื่น ที่เ กี่ย วของกับ รายการเหลา นั้นโดยขึ้น อยูกับ ลักษณะของรายการแตล ะ
รายการ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหแนวทางสําหรับการวัด
มูลคาและบันทึกรายการในภายหลังสําหรับสินทรัพยที่ไดมา หนี้สินที่รับมาหรือเกิดขึ้น และ
ตราสารทุนที่ออกในการรวมธุรกิจ ดังตอไปนี้
54.1 สิทธิที่ไดรับคืน
54.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับรู ณ วันที่ซื้อ
54.3 สินทรัพยที่ไดมาจากการค้ําประกัน และ
54.4 สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย
ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 63 ไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวของไว

สิทธิที่ไดรับคืน
55.

สิทธิที่ไดรับคืนที่รับรูเปน สินทรัพยไมมีตัวตนตองตัดจําหนายตลอดอายุของสัญญาการใหสิทธิ
ที่เหลืออยู กรณีที่ในภายหลังผูซื้อไดขายสิทธิที่ไดรับคืนใหแกบุคคลที่สาม ผูซื้อตองนํามูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนมาใชในการคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนจากการขาย

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
56.

ภายหลังการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกจนกระทั่งเมื่อหนี้สินมีการจายชําระ ยกเลิก หรือหมดอายุ
ผูซื้อตองวัดมูลคาของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจดวยจํานวนที่สูงกวาระหวาง
56.1 มูลคาที่ตองรับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการ
หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และ
56.2 มูลคาที่รับรูเมื่อเริ่มแรกหักดวยคาตัดจําหนายสะสมที่รับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช)
ขอกําหนดดังกลาวไมใชสําหรับสัญญาที่บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) หนา 19/73

สินทรัพยที่ไดมาจากการค้ําประกัน
57.

ณ วันสิ้นงวดของรอบระยะเวลาการรายงานแตละครั้งภายหลังจากการรวมกิจการ ผูซื้อตองวัด
มูลคาสินทรัพยที่มาจากการค้ําประกันที่เคยรับรู ณ วันที่ซื้อดวยหลักเกณฑเดียวกันกับที่ใชในการ
วัดมูลคาสินทรัพยหรือหนี้สินที่ถูกประกันไว ยกเวนวามีการจํากัดมูลคาตามสัญญาของสินทรัพยที่
จะไดมาจากการค้ําประกัน สําหรับสินทรัพยที่ไดมาจากการค้ําประกันที่ไมไดวัดมูลคาภายหลังดวย
มูลคา ยุติธรรม ผูบริหารตองทําการประเมิน ความสามารถในการเรียกเก็บเงิน ดว ย ผูซื้อตอง
ตัด รายการสิน ทรัพยที่ไ ดมาจากการค้ําประกั น ออกจากบัญ ชีเ มื่อไดรับเงิน หรือขายสิน ทรัพ ย
หรือไมมีสิทธิในสินทรัพยนั้น

สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย
58.

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายที่ผูซื้อรับรูภายหลังวันที่ซื้อ
อาจเปนผลมาจากการที่ผูซื้อไดรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ย วกับขอเท็จ จริงและสถานการณแ วดลอม
ที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการปรับปรุงในชวงระยะเวลาการวัดมูลคาตาม
ยอหนา ที่ 45 – 49 อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงซึ่งเปน ผลจากเหตุการณที่เ กิดขึ้นภายหลัง
วันที่ซื้อ เชน ผลกําไรที่เปนไปตามที่ตั้งไว ราคาหุน สูงขึ้นถึง ที่กําหนดไว หรือโครงการวิจัยและ
พัฒนาเปนไปตามแผนที่ว างไว ไมถือเปนการปรับปรุงในชวงระยะเวลาการวัดมูลคา ผูซื้อตอง
บันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายโดยไมถือเปนการ
ปรับปรุงในชวงระยะเวลาการวัดมูลคา โดยใหบันทึกดังนี้
58.1 สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซึ่งจัดประเภทเปนสวนของเจาของไมตองมีการวัดมูลคา
ใหม และใหบันทึกการจายชําระในภายหลังไวในสวนของเจาของ
58.2 สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพยหรือหนี้สิน
58.2.1 ถาเปนเครื่องมือทางการเงินและอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
ตองวัดคาดวยมูลคายุติธรรมโดยใหรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในกําไรหรือ
ขาดทุน หรือ ในกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ อื่น ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับดังกลาว
58.2.2 ถาไมอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการ
วัด มูล คา เครื่ องมือ ทางการเงิ น (เมื่ อมี การประกาศใช ) ใหบั น ทึ ก บัญ ชีต าม
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้ สิน ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรั พย ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น หรือ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นตามความเหมาะสม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) หนา 20/73

การเปดเผยขอมูล
59.

ผูซื้อตองเปดเผยขอมูล เพื่อใหผูใชงบการเงิน สามารถประเมิน ลักษณะและผลกระทบทาง
การเงินจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้น
59.1 ในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน และ
59.2 ภายหลังวันสิ้นสุดของงวดที่เสนอรายงานแตกอนวันที่อนุมัติใหออกงบการเงิน

60.

เพื่อให เ ปน ไปตามวั ต ถุประสงคใ นยอหนา ที่ 59 ผูซื้ อตองเปด เผยขอมู ลตามที่ กํา หนดไวใ น
ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 64 ถึง 66

61.

ผูซื้อตองเปดเผยขอมูล เพื่อใหผูใ ชงบการเงิน สามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจาก
รายการปรับปรุงที่รับรูในงวดปจจุบันซึ่งเกี่ยวของกับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในงวดปจจุบันหรือ
งวดกอน

62.

เพื่อให เ ปน ไปตามวั ต ถุประสงคใ นยอหนา ที่ 61 ผูซื้ อตองเปด เผยขอมู ลตามที่ กํา หนดไวใ น
ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 67

63.

หากการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นไมเปนไปตามวัตถุประสงคตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 59 และ 61
ผูซื้อตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามความจําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคเหลานั้น

วันถือปฏิบัติและการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
วันถือปฏิบัติ
64.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหถือปฏิบัติโดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป สําหรับการ
รวมธุรกิจซึ่งวันที่ซื้อเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใชอนุญาตใหทําได หาก
กิจ การนํา มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้ไ ปถื อปฏิบัติ สํา หรั บรอบระยะเวลาบัญ ชีที่ เ ริ่ มก อนวัน ที่
1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในเวลาเดียวกัน

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
65.

กิจการตองไมปรับปรุงรายการสินทรัพยและหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซื้อเกิดขึ้น
กอนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช

66.

กิจ การบางกิจ การ เชน กิจ การหาผลประโยชนรว มซึ่ง ไมไ ดปฏิบัติต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 และมีการรวมธุรกิจซึ่งบันทึกบัญชีดวยวิธีซื้อ ใหปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงนี้
ตามภาคผนวก ข ยอหนาที่ 68 และ 69
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ภาษีเงินได
67.

ผูซื้อตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 68 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
ซึ่ง แกไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้โดยใชวิธีเปลี่ย นทัน ทีเ ปน ตน ไปสํา หรับ
การรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซื้อเกิดขึ้นกอนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช
หมายความวา ผูซื้อจะตองไมปรับปรุงการบันทึกบัญชีสําหรับสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่เ คยรับรูสํา หรับการรวมธุรกิจ ครั้ง ก อนๆ อยา งไรก็ต าม นับจากวัน ที่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มีผลบัง คับใช ผูซื้อตองรับรูการเปลี่ยนแปลงในสิน ทรัพยภาษีเ งิน ไดรอการ
ตัดบัญชีนั้นในกําไรหรือขาดทุน (หรืออาจไมรับรูในกําไรหรือขาดทุน หากเปนไปตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได)

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
68.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง การรวมธุรกิจ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เดิม)
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนีเ้ ปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผูถูกซื้อ
ผูซื้อ
วันที่ซื้อ
ธุรกิจ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การรวมธุรกิจ

หมายถึง

สิ่งตอบแทนที่คาดวา
จะตองจาย

หมายถึง

การควบคุม

หมายถึง

สวนไดเสียในสวนของ หมายถึง
เจาของ

มูลคายุติธรรม

หมายถึง

ธุรกิจหรือกลุมธุรกิจซึ่งผูซื้อไดอํานาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ
กิจการที่ไดอํานาจควบคุมผูถูกซื้อ
วันที่ผูซื้อไดอํานาจควบคุมผูถูกซื้อ
กลุมของกิจกรรมและสินทรัพยที่นํามาบริหารและดําเนินงานเพื่อ
ประสงค ผลตอบแทนในรู ปของเงิน ป นผล ต น ทุน ที่ ต่ํา ลง หรื อ
ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจอื่นแกผูลงทุน เจาของ สมาชิกหรือผูมี
สวนรวม
รายการหรือเหตุการณอื่นใดซึ่งทําใหผูซื้อไดอํานาจในการควบคุม
ธุรกิจหรือกลุมธุรกิจ รายการซึ่งเปนการควบรวมจริง ‘true mergers’
หรือเทียบเทาการควบรวม ‘mergers of equals’ ถือเปนการรวม
ธุรกิจตามที่ไดกลาวไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ดวยเชนกัน
โดยทั่วไป สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย หมายถึง ภาระที่ผูซื้อ
จะตองโอนสินทรัพยหรือสวนไดเ สีย ในสวนของเจา ของใหแก
เจาของเดิมของผูถูกซื้อเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับอํานาจในการ
ควบคุม ผูถูกซื้อ หากเหตุการณในอนาคตที่ระบุไ วเ กิด ขึ้นหรือ
เปน ไปตามเงื่อนไข อยา งไรก็ตาม สิ่งตอบแทนที่ค าดวาจะตอง
จายอาจเปนในกรณีที่ผูซื้อมีสิทธิไดรับคืนสิ่งตอบแทนที่เคยโอน
ใหแกผูถูกซื้อ หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ
อีกกิจการหนึ่งเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของกิจการนั้น
สวนไดเสียในสวนของเจาของตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับนี้ หมายถึง ส ว นได เ สีย ในความเป น
เจาของในกิจการของผูลงทุนและสวนไดเสียของเจาของ สมาชิก
หรือผูมีสวนไดเสียในกิจการหาผลประโยชนรวม
จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระ
หนี้ กั น ในขณะที่ ทั้ ง สองฝ า ยมี ค วามรอบรู แ ละเต็ ม ใจในการ
แลกเปลี่ ยนและสามารถต อรองราคากั น ได อยา งเป น อิส ระใน
ลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
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คาความนิยม

หมายถึง

สามารถระบุได

หมายถึง

สินทรัพยไมมีตัวตน
กิจการหา
ผลประโยชนรวม

หมายถึง
หมายถึง

สวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม
เจาของ

หมายถึง
หมายถึง

สิน ทรั พยที่ แสดงถึง ผลประโยชนเ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตที่จ ะ
ไดรับจากสินทรัพยอื่นที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ ซึ่ง ไมสามารถ
ระบุและรับรูเปนรายการแยกออกมาใหชัดเจนได
สินทรัพยจะสามารถระบุไดถา
ก) สามารถแยกเปนเอกเทศได กลาวคือสามารถแยกหรือแบง
ออกมาจากกิ จ การ และสามารถขาย โอน ให สิทธิ ใหเ ช า
หรือแลกเปลี่ยนไดอยางเปนเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา
สิน ทรั พยที่ ระบุ ไ ดห รือหนี้สิน ที่เ กี่ย วขอ ง โดยไมคํา นึง ว า
กิจการมีความตั้งใจจะที่ทําเชนนั้นหรือไม หรือ
ข) ไดมาจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ โดยไม
คํานึง วาสิทธิเ หลานั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแบงแยก
จากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่นๆ
สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่สามารถระบุไดและไมมีรูปราง
กิจการที่ไมไดมีผูลงทุนเปนเจาของ ซึ่งเปนกิจการที่ใหเงินปนผล
ทํา ใหตน ทุน ต่ํ า ลงหรื อโดยให ผ ลประโยชนเ ชิ ง เศรษฐกิจ อื่น ๆ
โดยตรงแกเจาของ สมาชิกหรือผูมีสวนรวม ตัวอยางเชน บริษัท
ประกั น ภั ย ร ว ม (mutual insurance company) สหภาพสิ น เชื่ อ
(credit union) และสหกรณ (co-operative entity)
สว นไดเ สียในบริษัทยอยซึ่งไมใชสวนของบริษัทใหญไมวา โดย
ทางตรงหรือทางออม
เจา ของตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้หมายถึง ผูถือสวนไดเสียในสวนของเจาของในกิจการที่
ผูลงทุน เปน เจาของ และเจ า ของหรื อสมาชิ กหรื อผูมี สว นรว ม
ในกิจการหาผลประโยชนรวม
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบัติ
ภาคผนวกนี้ถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 2.3)
ข1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
การรวมธุรกิจ ภายใตการควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจ ซึ่ง กิจ การหรือธุรกิจ ทั้งหมดที่นํา มา
รวมกันอยูภายใตการควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กิจการ กลุมบุคคล หรือกลุมกิจการเดียวกันทั้งกอน
และหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไมเปนการควบคุมชั่วคราว
ข2. กลุมบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งจะควบคุมกิจการตามผลของสัญญาไดก็ตอเมื่อมีอํานาจในการกําหนด
นโยบายการเงินและการดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของกิจการ ดังนั้นการรวม
กิจการที่กลุมบุคคลเดิมไดรับอํานาจสูงสุดตามผลของสัญญาในการกําหนดนโยบายทางการเงินและ
การดํา เนิน งานของแตละกิจ การที่มารวมกัน เพื่อใหไ ดมาซึ่งประโยชนจ ากกิจ กรรมของกิจ การ
เหลานั้นและการควบคุมสูงสุดนั้นไมไดเปนการควบคุมชั่วคราว ไมอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข3. กิจการอาจถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่กระทําการรว มกันภายใตขอตกลงตามสัญญา
และบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นไมเขาขายตองจัดทํารายงานทางการเงินตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ดังนั้น จึงไมจําเปนตองจัดทํางบการเงินรวมสําหรับการรวมธุรกิจเพื่อรวม
กิจการที่มารวมกันดังกลาวเปนธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
ข4. สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของแตละกิจการที่มารวมกันทั้งกอนและหลัง การรวมธุรกิจไมไ ด
เปนปจจัยในการพิจารณาวาการรวมธุรกิจนั้นเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันหรือไม
ในทํานองเดียวกัน การที่กิจการที่มารวมกันเปนบริษัทยอยที่มิไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงิน
รวมของกลุมกิจการ ก็ไมไดเปนปจจัยในการพิจารณาวาการรวมธุรกิจนั้นเปนการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกันหรือไม

การระบุการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 3)
ข5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหคํานิยามการรวมธุรกิจวาเปนรายการหรือเหตุการณอื่นใด
ซึ่ง ทํา ใหผูซื้อไดอํานาจในการควบคุมธุรกิจ หรือกลุมธุรกิจ ผูซื้ออาจดําเนิน การในหลายรูปแบบ
เพื่อใหไดอํานาจในการควบคุมจากผูถูกซื้อ ตัวอยางเชน
ข5.1 โดยการโอนเงิน สด รายการเทีย บเทา เงิน สด หรือสิน ทรัพยอื่น (รวมถึง สิน ทรัพยสุท ธิ
ที่ประกอบกันเปนธุรกิจ)
ข5.2 โดยการกอหนี้สิน
ข5.3 โดยการออกสวนไดเสียในสวนของเจาของ
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ข5.4 โดยการใหสิ่งตอบแทนมากกวาหนึ่งรูปแบบ
ข5.5 โดยไมมีการโอนสิ่งตอบแทนให ซึ่ง รวมถึง การรวมธุรกิจที่ดําเนินการตามสัญ ญาเพีย ง
อยางเดียว (ดูยอหนาที่ 43)
ข6. การจัดโครงสรางการรวมธุรกิจอาจมีไดหลายรูปแบบเพื่อวัตถุประสงคทางกฎหมาย วัตถุประสงค
ทางภาษี หรือวัตถุประสงคอื่นๆ ซึ่งรวมถึงรายการดังตัวอยางตอไปนี้
ข6.1 ธุรกิจหรือกลุมธุรกิจซึ่งกลายมาเปนบริษัทยอยของผูซื้อ หรือสินทรัพยสุทธิของธุรกิจหรือ
กลุมธุรกิจถูกควบรวมกันตามกฎหมายใหเปนสวนหนึ่งของผูซื้อ
ข6.2 กิจการที่มารวมกันกิจการหนึ่งโอนสินทรัพยสุทธิ หรือเจาของกิจการโอนสวนไดเสียในสวน
ของเจาของของตนไปใหอีกกิจการที่มารวมกันหรือเจาของกิจการนั้น
ข6.3 กิจการทั้งหมดที่มารวมกันทําการโอนสินทรัพยสุทธิ หรือเจาของกิจการโอนสวนไดเสียใน
สวนของเจาของใหแกกิจการใหมที่ตั้งขึ้น (บางครั้งเรียกรายการลักษณะนี้วา การบังคับรวม
ธุรกิจขนาดเล็กที่เหมือนกันเขาดวยกัน roll-up or put-together transactions)
ข6.4 กลุมของเจาของเดิมของกิจการที่มารวมกันกิจการใดกิจการหนึ่งไดอํานาจในการควบคุม
กิจการที่เกิดจากการรวมกัน

นิยามของคําวาธุรกิจ (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 3)
ข7. ธุรกิจประกอบดว ย ปจจัยนํา เขา ผานกระบวนการและทําใหเกิดผลผลิต ถึง แมวาโดยทั่วไปแลว
ธุรกิจจะตองมีผลผลิต แตผลผลิตไมไดถูกกําหนดใหเปนปจจัยของความเปนธุรกิจ องคประกอบ
ของธุรกิจทั้ง 3 ประเภทมีคํานิยามดังนี้
ข7.1 ปจจัยนําเขา หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เมื่อนําไปผานกระบวนการแลวจะทําให
เกิ ด หรื อ มีค วามสามารถทํา ใหเ กิ ด ผลผลิต ซึ่ง ตั ว อย า งของป จ จั ย นํ า เข า นั้ น รวมไปถึ ง
สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย น (รวมถึ ง สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนหรื อ สิ ท ธิ ใ นการใช สิ น ทรั พ ย
ไมหมุนเวียน) สินทรัพยทางปญญา ความสามารถในการเขาถึงวัตถุดิบหรือสิทธิที่จําเปน
และพนักงาน
ข7.2 กระบวนการ หมายถึง ระบบ มาตรฐาน วิธีการ ระเบียบแบบแผน หรือกฎเกณฑ ซึ่งเมื่อ
นําไปใชกับปจจัยนําเขาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง จะทําใหเกิดหรือมีความสามารถ
ทําใหเกิดเปนผลผลิต เชน กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการในการดําเนินงาน
และกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยทั่วไปแลวกระบวนการเหลานี้จะถูก
บัน ทึ กไว เ ปน เอกสาร แตแ รงงานที่ เ ปน ระบบ มี ทัก ษะและประสบการณ ที่จํา เปน ตาม
กฎเกณฑและระเบียบแบบแผนจะสามารถปฏิบัติตามกระบวนการที่จําเปนเพื่อทําใหสิ่งที่
นําเขากลายเปนผลผลิตได (โดยทั่วไปแลว ระบบบัญชี ระบบการวางบิล ระบบเงินเดือน
และระบบการบริหารงานอื่นๆ ไมถือเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดผลผลิต)
ข7.3 ผลผลิ ต หมายถึ ง ผลลั พ ธ ข องป จ จั ย นํ า เข า ที่ ผ า นกระบวนการ ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด หรื อ มี
ความสามารถในการทํ า ให เ กิ ด ผลตอบแทนในรู ป ของเงิ น ป น ผล ตน ทุ น ที่ ต่ํ า ลง หรื อ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจอื่นโดยตรงแกผูลงทุน เจาของอื่น สมาชิกหรือผูมีสวนรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) หนา 26/73

ข8. เพื่อใหการดําเนินงานและบริหารงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว กลุมของกิจกรรมและ
สินทรัพยจะตองประกอบดวยองคประกอบที่จําเปน 2 ประการไดแก ปจจัยนําเขา และกระบวนการ
ที่จะนําไปใชกับปจจัยนําเขานั้น ซึ่งเมื่อนํามารวมกันจะทําใหเกิดเปนผลผลิต อยางไรก็ตาม ธุรกิจไม
จําเปนตองรวมปจจัยนําเขาหรือกระบวนการทั้งหมดที่ผูขายใชในการดําเนินธุรกิจหากผูซื้อรายอื่นๆ
ในตลาดสามารถซื้อธุรกิจ และสรางผลผลิต ตอไปได ตัวอยางเชน การรวมธุรกิจนั้นเขากับปจจัย
นําเขาและกระบวนการเดิมที่ตนมีอยู
ข9. ลักษณะองคประกอบของธุรกิจจะแตกตางกันไปตามอุตสาหกรรมและโครงสรางในการบริหารงาน
หรือกิจกรรมของกิจการ รวมไปถึงระดับขั้นการพัฒนาของกิจการ ธุรกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้นอยูเดิมแลวนั้น
มักมีปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตหลายประเภท ในขณะที่ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหมมักจะมีปจจัย
นําเขา และกระบวนการนอยกวา และบางครั้งจะมีผลผลิตหรือสินคาเพียงหนึ่งอยางเทานั้น ธุรกิจ
เกือบทุกประเภทจะมีหนี้สินแตธุรกิจก็ไมจําเปนตองมีหนี้สินเสมอไป
ข10. กลุมของกิจกรรมและสินทรัพยที่อยูในระหวางการพัฒนาอาจไมกอใหเกิดผลผลิต ซึ่งถาไมมีผลผลิต
เกิดขึ้นผูซื้อจะตองพิจารณาปจจัยอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อประเมินวากลุมของกิจกรรมและสินทรัพยนั้นถือ
เปนธุรกิจหรือไม ปจจัยดังกลาวรวมถึง การที่กลุมของกิจกรรมและสินทรัพยเปนไปตามตัวอยา ง
ดังตอไปนี้หรือไม
ข10.1 เริ่มดําเนินกิจกรรมหลักตามแผนที่ไดวางไว
ข10.2 มีพนักงาน สินทรัพยทางปญญาและปจจัยนําเขาและกระบวนการอื่นที่สามารถนําไปใชกับ
ปจจัยนําเขาที่มีอยู
ข10.3 กําลังดําเนินการตามแผนเพื่อผลิตผลผลิต และ
ข10.4 จะสามารถเขาถึงกลุมลูกคาที่จะซื้อผลผลิตนั้น
ในการระบุวากลุมของกิจกรรมและสินทรัพยที่อยูในระหวางการพัฒนาถือเปนธุรกิจหรือไมนั้นไม
จําเปนตองมีทุกปจจัยที่กลาวขางตน
ข11. การกําหนดวากลุมของกิจกรรมและสินทรัพยใดเปนธุรกิจหรือไมนั้นตองอางอิงจากการที่ผูซื้อราย
อื่นๆ ในตลาดสามารถใชกลุมของกิจกรรมหรือสินทรัพยดังกลาวในการดําเนินงานและบริหารธุรกิจ
ไดหรือไม ดังนั้น ในการประเมินวากลุมของกิจ กรรมและสินทรัพยถือเปนธุรกิจ หรือไม จึง ไมไ ด
ขึ้นอยูกับวาผูขายใชกลุมของกิจกรรมและสินทรัพยนั้นในการดําเนินธุรกิจและไมไดขึ้นอยูกับวาผูซื้อ
ตั้งใจที่จะใชกลุมของกิจกรรมและสินทรัพยนั้นในการดําเนินธุรกิจหรือไม
ข12. กลุมของกิจกรรมและสินทรัพยใดซึ่งมีคาความนิยมจะถือเปน ธุรกิจ หากไมมีหลักฐานมาหักลา ง
อยางไรก็ตาม ธุรกิจไมจําเปนตองมีคาความนิยม

การระบุผูซื้อ (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 6 และ 7)
ข13. ในการระบุ ผู ซื้ อ ให ใ ช แ นวปฏิ บั ติ ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 27 (ปรั บ ปรุง 2552) เรื่ อ ง
งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การ ซึ่ง ผูซื้อคือกิจ การที่ไ ดอํา นาจควบคุมผูถูกซื้อ หาก
การรวมธุรกิจเกิดขึ้นและไมสามารถระบุผูซื้อไดอยางชัดเจนตามแนวปฏิบัติที่กําหนดในมาตรฐาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) หนา 27/73

การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ใหพิจารณาปจจัยที่กําหนดในภาคผนวก ข ยอหนาที่ 14 ถึง 18 ประกอบ
ข14. ในการรวมธุรกิจที่มีการโอนเงินสดหรือสินทรัพยอื่นหรือโดยการกอหนี้สิน กิจการที่เปนผูจายเงินสด
หรือโอนสินทรัพยอื่นให หรือกิจการที่เปนผูกอหนี้มักจะเปนผูซื้อ
ข15. ในการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปลี่ยนสวนไดเสีย ในสวนของเจาของ กิจ การที่ออกตราสารทุน ใหม
มักจะเปนผูซื้อ อยางไรก็ตาม กรณีของการรวมธุรกิจที่เรียกวา การซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ กิจการที่
ออกตราสารทุนใหมจะกลายเปนผูถูกซื้อ ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 19 ถึง 27 ไดกําหนดแนวทางใน
การบั น ทึ ก บั ญ ชี สํ า หรั บ การซื้ อ ธุ ร กิ จ แบบย อ นกลั บ ไว การระบุ ผู ซื้ อ ในการรวมธุ ร กิ จ ที่ มี ก าร
แลกเปลี่ยนสวนไดเสียในสวนของเจาของ จะตองพิจารณาขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกันประกอบกันดังตอไปนี้
ข15.1 สิทธิออกเสียงในกิจ การที่เกิดจากการรวมกัน ภายหลัง การรวมธุรกิจ โดยทั่ว ไป ผูซื้อคือ
กิจการใดกิจการหนึ่งที่มารวมกันซึ่งกลุมของเจาของในกิจการนั้นไดรับหรือมีสิทธิออกเสียง
สวนใหญในกิจการที่เกิดจากการรวมกัน ในการพิจารณาวากลุมของเจาของใดที่ไดรับหรือมี
สิทธิออกเสียงสวนใหญ กิจการตองพิจารณาวามีขอตกลงหรือสิทธิในการใชสิทธิออกเสียง
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยที่สามารถแปลงสภาพไดที่ไมปกติหรือเปนพิเศษหรือไม
ข15.2 กลุมผูมีสิทธิออกเสีย งสว นนอยที่เ มื่อรวมกันแลว เปน กลุมใหญในกิจ การที่เ กิดจากการ
รวมกันในกรณีที่กิจ การนั้น ไมมีเจาของหรือกลุมของเจา ของที่มีสิทธิออกเสีย งสว นใหญ
โดยทั่วไป ผูซื้อมักเปนกิจการใดกิจการหนึ่งที่มีเจาของหรือกลุมของเจาของซึ่งเปนผูมีสิทธิ
ออกเสียงสวนนอยที่เมื่อรวมกันแลวเปนกลุมใหญในกิจการที่เกิดจากการรวมกัน
ข15.3 คณะกรรมการของกิจการที่เกิด จากการรวมกัน โดยทั่วไปผูซื้อมักเปน กิจการที่เจา ของมี
อํานาจในการเลือก แตงตั้ง ถอดถอนสมาชิกสวนใหญในคณะกรรมการของกิจการที่เกิดจาก
การรวมกัน
ข15.4 คณะผูบริหารระดับสูงของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน โดยทั่วไปผูซื้อมักเปนกิจการที่ผูบริหาร
(หรือผูบริหารเดิม) เปนผูมีอํานาจครอบงําคณะผูบริหารของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน
ข15.5 เงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนตราสารทุน โดยทั่วไป ผูซื้อมักเปนกิจการที่เปนผูจายสวนเกินของ
มูลคายุติธรรมกอนการรวมธุรกิจในตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่ง (หรือกลุมกิจการ)
ข16. โดยปกติ ผูซื้อคือกิจ การซึ่ง มีข นาดใหญกวา กิจ การอื่น ที่มารวมกันอยา งมีนัยสํา คัญ (ขนาดของ
กิจการอาจวัดจาก สินทรัพย รายได หรือกําไร เปนตน)
ข17. สําหรับการรวมธุรกิจที่มีกิจการที่เกี่ยวของมากกวาสองกิจการขึ้นไป ในการระบุวากิจการใดเปนผูซื้อ
ตองคํานึงวากิจการใดเปนผูริเริ่มการรวมธุรกิจ โดยพิจารณารวมกับขนาดของกิจการที่มารวมกัน
ข18. ผูซื้อไมจําเปนตองเปนกิจการที่ตั้งขึ้นใหมจากการรวมธุรกิจ หากมีการจัดตั้งกิจการใหมเพื่อออกตรา
สารทุนสําหรับการรวมธุรกิจ กิจการใดกิจการหนึ่งที่ปรากฏอยูกอนการรวมธุรกิจจะถูกระบุใหเปน
ผูซื้อโดยใชแนวทางที่กําหนดไวในภาคผนวก ข ยอหนาที่ 13 ถึง 17 ในทางกลับกัน กิจการที่ตั้งขึ้น
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ใหมที่เ ปน ผูจายเงินสด หรือโอนสิน ทรัพยอื่น ให หรือเปน ผูกอหนี้เ พื่อจา ยสิ่งตอบแทนก็อาจถูก
พิจารณาใหเปนผูซื้อ

การซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ
ข19. การซื้อธุรกิจแบบยอนกลับเกิดขึ้นเมื่อกิจการที่ออกหลักทรัพย (ผูซื้อทางกฎหมาย) ถูกระบุวาเปน
ผูถูกซื้อในทางบัญชี ตามหลักเกณฑที่กําหนดในแนวทางปฏิบัติตามภาคผนวก ข ยอหนาที่ 13 ถึง 18
โดยกิจการที่ตราสารทุนถูกซื้อไป (ผูถูกซื้อทางกฎหมาย) จะเปนผูซื้อทางบัญชีสําหรับรายการที่ถือเปน
การซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ ตัวอยางเชน บางครั้งการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับเกิดขึ้นเมื่อบริษัทจํากัด
ตองการเปนบริษัทมหาชนโดยไมตองการนําหลักทรัพยของตนเองเขาไปจดทะเบียน จึงใหบริษัท
มหาชนที่จ ดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย เข าถื อหุน ของตนเพื่อแลกเปลี่ย นกั บหุน ของบริษั ทนั้ น
จากตัวอยางขางตน บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยถือเปนผูซื้อทางกฎหมาย เพราะเปนผูออก
ตราสารทุนเพื่อจายชําระ และบริษัทจํากัดถือเปนผูถูกซื้อทางกฎหมายเพราะตราสารทุนของตนถูกซื้อ
ไป อยางไรก็ตาม การใชแนวทางปฏิบัติตามภาคผนวก ข ยอหนาที่ 13 ถึง 18 จะทําใหระบุไดวา
ข19.1 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนผูถูกซื้อทางบัญชี และ
ข19.2 บริษัทจํากัดเปนผูซื้อทางบัญชี
ผูถูกซื้อทางบัญชีจะตองเปน ไปตามคํานิย ามของธุรกิจสําหรับรายการที่ถือเปนการซื้อธุรกิจ แบบ
ยอ นกลั บ และให ใ ช ห ลัก การการรั บ รู ร ายการและการวั ด มู ล ค า ตามที่กํ า หนดไว ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการกําหนดใหมกี ารรับรูคาความนิยมดวย

การวัดมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนให
ข20. ในการซื้อธุรกิจ แบบยอนกลับ โดยทั่วไปผูซื้อทางบัญชีจ ะไมมีการโอนสิ่งตอบแทนใหแกผูถูกซื้อ
แตผูถูกซื้อทางบัญชีจะเปนผูออกตราสารทุนใหแกเจาของของผูซื้อทางบัญชี ดังนั้น มูลคายุติธรรม
ณ วัน ที่ซื้อของสิ่ง ตอบแทนที่โอนใหโดยผูซื้อทางบัญชีเพื่อแลกเปลี่ย นกับสว นไดเ สีย ในผูถูกซื้อ
ทางบัญชีตองคํานวณจากจํานวนของตราสารทุนที่บริษัทยอยตามกฎหมายตองออกเพื่อทําใหเจาของ
ของบริษัทใหญตามกฎหมายมีสวนไดเสียในกิจการที่เกิดจากการรวมกันในสัดสวนเดียวกันกับสวน
ไดเสียที่เปนผลจากการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ มูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่คํานวณไดดังกลาวจะ
ถือวาเปนมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหแกผูถูกซื้อ

การจัดทําและการเปดเผยงบการเงินรวม
ข21. งบการเงิ น รวมที่ จัด ทํ า สํ า หรั บ การซื้อ ธุ ร กิ จ แบบย อ นกลั บ จะจั ด ทํ า ภายใต ชื่ อ ของบริ ษั ท ใหญ
ตามกฎหมาย (ผูถูกซื้อทางบัญชี) แตตองอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินวามีการปรับปรุง
งบการเงินของบริษัทยอยตามกฎหมาย (ผูซื้อทางบัญชี) รวมทั้งมีการปรับปรุงยอนหลังสําหรับสวน
ทุนตามกฎหมายของผูซื้อทางบัญชีเพื่อสะทอนสวนทุนตามกฎหมายของผูถูกซื้อทางบัญชี รายการ
ปรับปรุงดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงสวนทุนของบริษัทใหญตามกฎหมาย (ผูถูกซื้อทาง
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บัญชี) นอกจากนี้ตองมีการปรับปรุงยอนหลังสําหรับขอมูลที่นําเสนอเปรียบเทียบในงบการเงินรวม
เพื่อแสดงใหเห็นถึงสวนทุนของบริษัทใหญตามกฎหมาย (ผูถูกซื้อทางบัญชี) ดวยเชนกัน
ข22. เนื่องจากงบการเงินรวมเปนการนําเสนอขอมูลตอเนื่องจากงบการเงินของบริษัทยอยตามกฎหมาย
ยกเวนในสวนโครงสรางทุน งบการเงินรวมจึงสะทอนถึง
ข22.1 สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยตามกฎหมาย (ผูซื้อทางบัญชี) ที่ถูกรับรูและวัดมูลคา
ดวยมูลคาตามบัญชีกอนการรวมกิจการ
ข22.2 สิน ทรั พ ยแ ละหนี้ สิน ของบริษั ท ใหญ ต ามกฎหมาย (ผูถู ก ซื้อ ทางบั ญ ชี ) ที่ ถู กรั บ รูแ ละ
วัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข22.3 กําไรสะสมและยอดคงเหลือของสวนของเจาของสวนอื่นของบริษัทยอยตามกฎหมาย (ผูซื้อ
ทางบัญชี) กอนการรวมธุรกิจ
ข22.4 มูลคาตราสารทุนที่ออกและรับรูในงบการเงินรวมจะตองรวมตราสารทุนที่บริษัทยอยตาม
กฎหมาย (ผูซื้อทางบัญชี) มีอยูกอนการรวมธุรกิจเขากับมูลคายุติธรรมของบริษัทใหญตาม
กฎหมาย (ผูถูกซื้อทางบัญ ชี) ซึ่ง กํา หนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้
อยางไรก็ตาม โครงสรางของสวนของเจาของในงบการเงินรวม (เชน จํานวนและประเภท
ของตราสารทุน ที่ออก) ต องแสดงถึง โครงสรางในสว นของเจา ของของบริษัทใหญต าม
กฎหมาย (ผูถูกซื้อทางบัญชี) รวมถึงตราสารทุนที่บริษัทใหญตามกฎหมายออกเพื่อการรวม
กิจการ ดังนั้น โครงสรางสวนของเจาของของบริษัทยอยตามกฎหมาย (ผูซื้อทางบัญชี) จะ
ถูกปรับยอนหลังโดยใชอัตราการแลกเปลี่ยนที่ระบุในสัญญาซื้อเพื่อสะทอนถึงจํานวนหุนที่
ออกโดยบริษัทใหญตามกฎหมาย (ผูถูกซื้อทางบัญชี) ในการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ
ข22.5 มูลคาตามบัญชีของกําไรสะสมและสวนของเจาของสวนอื่นๆตามสัดสวนของสวนไดเสียของ
ผูที่ไ มมีอํา นาจควบคุม ในบริษัทย อยตามกฎหมายกอนการรวมธุ รกิจ ตามที่ กลา วไวใ น
ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 23 และ 24

สวนไดเสียของผูที่ไมมีอํานาจควบคุม
ข23. ในการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ เจาของบางรายของผูถูกซื้อตามกฎหมาย (ผูซื้อทางบัญชี) อาจไมได
แลกเปลี่ยนตราสารทุนที่ตนถืออยูกับบริษัทใหญตามกฎหมาย (ผูถูกซื้อทางบัญชี) เจาของเหลานั้น
ถือเสมือนเปนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในงบการเงินรวมภายหลังการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ
เนื่องจากเจาของของผูถูกซื้อตามกฎหมายที่ไมไดแลกเปลี่ยนตราสารทุนของตนกับตราสารทุนของ
ผูซื้อตามกฎหมาย จะมีสวนไดเสียในผลการดําเนินงานและสินทรัพยสุทธิเฉพาะของผูถูกซื้อตาม
กฎหมายเทานั้น ไมมีสวนไดเสียในผลการดําเนินงานและสินทรัพยสุทธิของกิจการที่เกิดจากการ
รวมกัน ในทางกลับกัน แมวาผูซื้อตามกฎหมายจะเปนผูถูกซื้อในทางบัญชี เจาของของผูซื้อตาม
กฎหมายก็ยังคงมีสวนไดเสียในผลการดําเนินงานและสินทรัพยสุทธิของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน
ข24. สินทรัพยและหนี้สินของผูถูกซื้อตามกฎหมายตองรับรูและวัดมูลคาในงบการเงินรวมดวยมูลคาตาม
บัญชีกอนการรวมกิจการ (ดูภาคผนวก ข ยอหนาที่ 22.1) ดังนั้น ในการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ
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สว นได เ สี ย ที่ ไ ม มี อํ า นาจควบคุ ม ต อ งแสดงด ว ยสั ด ส ว นของส ว นได เ สี ย ที่ ไ ม มี อํ า นาจควบคุ ม
ในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิกอนการรวมกิจการของผูถูกซื้อตามกฎหมาย ถึงแมวาสวนได
เสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในการซื้ออื่นๆ จะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อก็ตาม

กําไรตอหุน
ข25. ตามภาคผนวก ข ยอหนา ที่ 22.4 โครงสรางสวนของเจาของในงบการเงินรวมของการซื้อธุรกิจ
แบบยอนกลับตองแสดงถึงโครงสรางสวนของเจาของของผูซื้อตามกฎหมาย (ผูถูกซื้อทางบัญชี)
ซึ่งรวมทั้งตราสารทุนที่ออกโดยผูซื้อตามกฎหมายเพื่อใหเกิดการรวมธุรกิจ
ข26. ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่คงเหลือ (ตัวหารในการคํานวณกําไรตอหุน)
ในระหวางงวดที่มีการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ
ข26.1 จํานวนหุนสามัญคงเหลือตั้งแตตนงวดถึงวันที่ซื้อตองคํานวณดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในระหวางงวดของผูถูกซื้อตามกฎหมาย (ผูซื้อทางบัญชี) คูณดวยอัตราสวนการ
แลกเปลี่ยนที่ระบุในสัญญาการรวมกิจการและ
ข26.2 จํานวนหุนสามัญคงเหลือตั้งแตวันที่ซื้อถึงวันสิ้นงวดตองใชจํานวนหุนสามัญคงเหลือที่มีอยู
จริงของผูซื้อตามกฎหมาย (ผูถูกซื้อทางบัญชี) ที่คงเหลืออยูในระหวางงวด
ข27. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานในแตละงวดกอนวันที่ซื้อที่แสดงเปรียบเทีย บในงบการเงินรวมตามวิธีซื้อ
ธุรกิจแบบยอนกลับ ตองคํานวณโดยการหาร
ข27.1 กําไรหรือขาดทุนของผูถูกซื้อตามกฎหมายที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญในแตละงวด ดวย
ข27.2 จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผูถูกซื้อตามกฎหมายที่คงเหลืออยูในระหวางงวด
นั้นคูณดวยอัตราสวนการแลกเปลี่ยนที่ระบุในสัญญาซื้อกิจการ

การรับรูรายการสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สนิ ที่รบั มา (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 10 ถึง 13)
สัญญาเชาดําเนินงาน
ข28. ผูซื้อตองไมรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาดําเนินงานซึ่งผูถูกซื้อเปนผูเชายกเวน
เฉพาะที่กําหนดไวในภาคผนวก ข ยอหนาที่ 29 และ 30
ข29. ผูซื้อตองพิจารณาวาเงื่อนไขของสัญญาเชาดําเนินงานแตละสัญญาซึ่งผูถูกซื้อเปนผูเชานั้นเปนสัญญา
ที่ใหประโยชนแกผูซื้อหรือไม ผูซื้อตองรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนหากเงื่อนไขในสัญญาเชาดําเนินงาน
ใหผลประโยชนแกผูซื้อเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาดและตองรับรูหนี้สินหากเงื่อนไขในสัญญาเชา
ดําเนินงานไมใหผลประโยชนแกผูซื้อเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 42 ให
แนวทางในการวัดมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสินทรัพยตามสัญญาเชาดําเนินงานกรณีที่ผูถูกซื้อ
เปนผูใหเชา
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ข30. สินทรัพยไมมีตัวตนที่ระบุไดอาจเกี่ยวของกับสัญญาเชาดําเนินงาน ซึ่งจะเห็นไดจากการที่ผูซื้อราย
อื่นๆ ในตลาดมีความเต็มใจที่จะจายเพื่อการเชานั้นดวยราคาตลาด ตัวอยางเชน สัญญาเชาประตูเขา
ออกสนามบิน หรือสัญญาเชา พื้น ที่จําหนา ยสินคาทําเลดีอาจเปน ชองทางในการเขา ถึง ตลาดหรือ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจอื่นๆ ในอนาคตซึ่งเขาเงื่อนไขของการเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ระบุได เชน
ความสัมพันธกับลูกคา ในสถานการณเชนนั้น ผูซื้อตองรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนที่ระบุไดที่เกี่ยวของ
ตามภาคผนวก ข ยอหนาที่ 31

สินทรัพยไมมีตัวตน
ข31. ผูซื้อตองรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนที่ระบุไดที่ไดมาจากการรวมธุรกิจแยกตางหากจากคาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตนถือวาระบุไดถาเปนไปตามเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งคือสามารถแยกเปนเอกเทศ
ไดหรือเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายในสัญญา
ข32. สินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายในสัญญาจะถือวาระบุไดถึงแมวาสินทรัพย
นั้นจะไมสามารถโอนหรือแยกเปนเอกเทศจากผูถูกซื้อหรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่น ตัวอยางเชน
ข32.1 ผูถูกซื้อเชาอุปกรณเพื่อการผลิต ภายใตสัญญาเชาดําเนิน งานซึ่งมีเงื่อนไขที่ใหประโยชน
มากกวาเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด เงื่อนไขในสัญญาเชาระบุไวอยางชัดเจนวาไมใหมีการ
โอนเปลี่ยนมือ (ไมวาจะเปนการขายหรือใหเชาชวง) มูลคาของสัญญาสวนที่ใหประโยชน
มากกวาเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาดสําหรับรายการประเภทเดียวกัน ถือเปนสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่เปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายในสัญญาและตองรับรูเปนรายการแยกตางหาก
จากคาความนิยม ถึงแมวาผูซื้อจะไมสามารถขาย หรือโอนสัญญาเชานั้นใหแกผูอื่นได
ข32.2 ผูถูกซื้อเปนเจาของและดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ใบอนุญาตที่ใหสิทธิในการ
ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายใน
สัญญาและตองรับรูเปนรายการแยกตางหากจากคาความนิยม ถึงแมวาผูซื้อจะไมสามารถ
ขายหรือโอนใบอนุญ าตดังกลาวใหแกผูอื่นโดยแยกจากโรงไฟฟาได ผูซื้ออาจรับรูมูลคา
ยุติธ รรมของใบอนุญ าตในการดํา เนิ น ธุ รกิ จ และมู ลค า ยุ ติธรรมของโรงไฟฟ า รวมเป น
สินทรัพยรายการเดียวกันเพื่อวัตถุประสงคในการรายงานทางการเงินถาสินทรัพยเหลานั้นมี
อายุการใหประโยชนเทากัน
ข32.3 ผูถู ก ซื้ อ เป น เจ า ของสิ ท ธิ บัต รในเทคโนโลยี แ ละใหสิ ท ธิ แ กผู อื่ น เพื่ อนํ า ไปใชใ นตลาด
ตางประเทศโดยแลกเปลี่ยนกับการไดสิ่งตอบแทนเปนอัตรารอยละที่กําหนดของรายไดที่
เปนเงินตราตางประเทศในอนาคต สิทธิบัตรในเทคโนโลยีและสัญญาใหสิทธิที่เกี่ยวของถือ
วาเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายในสัญญาและตองรับรูเปน
รายการแยกต า งหากจากค า ความนิ ย ม ถึ ง แม ว า ในทางปฏิบั ติ จ ะไม สามารถขายหรื อ
แลกเปลี่ยนสิทธิบัตรและสัญญาใหสิทธิที่เกี่ยวของแยกจากกันได
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ข33. เงื่อนไขในการแยกเปนเอกเทศไดหมายถึง สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมานั้นสามารถแยกหรือแบงจาก
ผูถูกซื้อ และสามารถขาย โอน ใหสิทธิ ใหเชา หรือแลกเปลี่ยนไดอยางเปนเอกเทศ หรือโดยรวมกับ
สัญญาหรือสินทรัพยที่ระบุได หรือหนี้สิน ที่เกี่ยวของ สินทรัพยไมมีตัวตนที่ผูซื้อสามารถขาย ใหสิทธิ
หรือแลกเปลี่ยนกับมูลคาของสิ่งตอบแทนอื่นถือวาเขาเงื่อนไขการแยกเปนเอกเทศไดถึงแมวาผูซื้อ
จะไมมีความตั้งใจที่จะขาย ใหสิทธิหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพยนั้น สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาถือวาเขา
เงื่อนไขการแยกเปนเอกเทศไดถามีหลักฐานแสดงวามีรายการแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือกลุมของ
สิน ทรัพ ยที่ค ลา ยกัน ถึง แมว ารายการเหลา นั้น จะไมไ ดเ กิด ขึ้ น บอย และไมคํา นึ ง วา ผูซื้ อมีสว น
เกี่ยวของกับรายการดังกลาวหรือไม ตัวอยางเชน รายชื่อลูกคาและรายชื่อสมาชิกมักมีการใหสิทธิใน
การนําไปใชประโยชนจึงถือวาเขาเงื่อนไขของการแยกเปนเอกเทศได แมวาผูถูกซื้อจะเชื่อวารายชื่อ
ลูกคาของตนมีลักษณะแตกตางจากรายชื่อลูกคา อื่นๆ แตการที่ตามปกติรายชื่อลูกคามักมีการให
สิทธิก็ถือไดวารายชื่อลูกคาที่ไ ดมาเขา เงื่อนไขการแยกเปน เอกเทศไดแลว อยา งไรก็ตาม รายชื่อ
ลูกคาที่ไดมาจากการรวมธุรกิจอาจจะไมเขาเงื่อนไขของการแยกเปนเอกเทศได ถาเงื่อนไขในสัญญา
ระบุหามไมใหกิจการขาย ใหเชาหรือแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับลูกคา
ข34. สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมสามารถแยกเปนเอกเทศจากผูถูกซื้อหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันถือวา
เขาเงื่อนไขของการแยกเปนเอกเทศไดถาสินทรัพยนั้นสามารถแยกเปนเอกเทศไดเมื่อนําไปรวมกับ
สัญญา สินทรัพยที่ระบุไดหรือหนี้สิน ที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน
ข34.1 ผูซื้อรายอื่นในตลาดแลกเปลี่ยนหนี้สินเงินรับฝากและความสัมพันธกับลูกคาเงินรับฝากซึ่งเปน
สินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งเปนรายการที่พบไดทั่วไป ดังนั้น ผูซื้อตองรับรูความสัมพันธกับลูกคาเงิน
รับฝากซึ่งเปนสินทรัพยไมมีตัวตนแยกตางหากจากคาความนิยม
ข34.2 ผู ถู ก ซื้ อ มี เ ครื่ อ งหมายการค า จดทะเบี ย นสํ า หรั บ การผลิ ต สิ น ค า ชนิ ด หนึ่ ง แต ไ ม ไ ด
จดทะเบียนสิทธิบัตรในความชํานาญดานเทคโนโลยีที่ใชในการผลิต ในการโอนความเปน
เจาของในเครื่องหมายการคา ผูเปนเจาของเดิมจะตองโอนทุกอยางที่จําเปนใหแกเจาของ
ใหม เพื่อใหเ จาของใหมสามารถผลิตสินคาหรือใหบริการไดโดยไมแตกตางไปจากเดิม
เนื่องจากความชํานาญดานเทคโนโลยีที่ไมไดจดสิทธิบัตรจะถูกแบงแยกจากผูถูกซื้อหรือ
กิจการที่เกิดจากการรวมกันและจะถูกขายถาเครื่องหมายการคาที่เกี่ยวของถูกขายออกไป
จึงถือวาความชํานาญดานเทคโนโลยีที่ไมไดจดสิทธิบัตรนั้นสามารถแยกเปนเอกเทศได

สิทธิที่ไดรับคืน
ข35. ในการรวมธุรกิจ ผูซื้ออาจไดรับคืนสิทธิที่เคยใหแกผูถูกซื้อเพื่อใชสินทรัพยของผูซื้อ ทั้งสินทรัพยที่
เคยรับรูและไมเคยรับรูในงบการเงินมากอน ตัวอยางของสิทธิดังกลาวรวมถึงสิทธิในการใชชื่อทาง
การคาของผูซื้อภายใตสัญญาแฟรนไชสหรือสิทธิในการใชเทคโนโลยีของผูซื้อภายใตสญ
ั ญาใหสทิ ธิใน
การใชเทคโนโลยี สิทธิที่ไดรับคืนนี้ถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ระบุไดที่ผูซื้อตองรับรูแยกตางหาก
จากคาความนิยม ยอหนาที่ 29 กําหนดแนวทางในการวัดมูลคาของสิทธิที่ไดรับคืน และยอหนาที่ 55
กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังจากการรับรูเมื่อเริ่มแรกสําหรับสิทธิที่ไดรับคืน
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ข36. ผูซื้อตองรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการที่เงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวของกับสิทธิที่ไดรับคืนเมื่อ
เทียบกับเงื่อนไขในตลาดสําหรับรายการที่มีลักษณะเดียวกันใหผลประโยชนกับผูซื้อหรือทําใหผูซื้อ
เสียผลประโยชน ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 52 กําหนดแนวทางในการวัดมูลคาของผลกํา ไรหรือ
ขาดทุนดังกลาว

กลุมของแรงงานและรายการอื่นๆ ที่ไมสามารถระบุได
ข37. ผูซื้อตองรวมมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาที่ไมสามารถระบุได ณ วันที่ซื้อเขาเปนสวนหนึ่ง
ของคาความนิยม ตัวอยางเชน ผูซื้ออาจกําหนดมูลคาของกลุมของแรงงานที่มีอยู ซึ่งหมายถึงกลุม
ของพนักงานที่มีอยูซึ่งทําใหผูซื้อสามารถดําเนินงานและบริหารธุรกิจที่ซื้อมาตอไปจากวันที่ซื้อได
กลุมของแรงงานไมรวมถึง พนักงานของผูถูกซื้อที่มีทักษะความชํานาญพิเศษที่ตองนําความรูและ
ประสบการณมาใชในการปฏิบัติงาน เนื่องจากกลุมของแรงงานไมใชสินทรัพยที่ระบุไดที่จะสามารถ
รับรูเปนรายการแยกตางหากจากคาความนิยมได มูลคาของกลุมของแรงงานจึงถูกรวมเปนสวนหนึ่ง
ของคาความนิยม
ข38. ผูซื้อตองรวมมูลคาของรายการที่ไมเขาเงื่อนไขการเปนสินทรัพย ณ วันที่ซื้อเขาเปนสวนหนึ่งของคา
ความนิยม ตัวอยางเชน ผูซื้ออาจกําหนดมูลคาของสัญญาที่ผูถูกซื้อกําลังเจรจาตอรองกับลูกคาราย
ใหม ณ วันที่ซื้อ แตเนื่องจากสัญญาดังกลาวยังไมสามารถถือเปนสินทรัพย ณ วันที่ซื้อได ผูซื้อจึงไม
สามารถรับรูสัญญาดังกลาวเปนรายการแยกตางหากจากคาความนิยม ผูซื้อตองไมจัดประเภทใหม
ในภายหลัง สํา หรับมูลคาของสัญ ญาเหลานั้นโดยแสดงแยกจากคาความนิยมสําหรับเหตุการณที่
เกิดขึ้นหลังจากวันที่ซื้อ อยางไรก็ตาม ผูซื้อตองประเมินขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่เกิดขึน้
ไมนานหลังวันที่ซื้อเพื่อพิจารณาวามีสินทรัพยไมมีตัวตนที่สามารถรับรูเปนรายการแยกตางหากอยู
ณ วันที่ซื้อหรือไม
ข39. ภายหลังการรับรูเมื่อเริ่มแรก ผูซื้อตองบันทึกบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน อยางไรก็ตาม ตามที่
กลาวไวในยอหนาที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมี
ตัวตน กําหนดใหใชวิธีการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรูเมื่อเริ่มแรกสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนบาง
รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ข40. เงื่อนไขของการระบุไดใชในการพิจารณาวาสินทรัพยไมมีตัวตนสามารถรับรูเปนรายการแยกตางหาก
จากคาความนิยมไดหรือไม อยา งไรก็ตาม เงื่อนไขดังกลาวไมไ ดกําหนดแนวทางในการวัดมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตน และไมไดกําหนดขอจํากัดของขอสมมติที่ใชในการประมาณมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตน ตัวอยางเชน ผูซื้อพิจารณาใชขอสมมติเดียวกันกับที่ผูซื้อรายอื่นๆ
ในตลาดใช เชน การพิจารณาโอกาสในการตอสัญญาในอนาคตในการกําหนดมูลคายุติธรรมของ
สัญญา ซึ่งการตออายุไดหรือไมนั้นไมจําเปนตองเขาเงื่อนไขการระบุได (อยางไรก็ตาม ยอหนาที่ 29
ได กล า วถึ ง ขอ ยกเว น ในการวัด มูล ค า ยุ ติ ธรรมสํ า หรั บ สิท ธิ ที่ไ ดรั บ คืน ที่ รับ รู ในการรวมธุ รกิ จ )
ยอหนาที่ 36 และ 37 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมี
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ตัวตน กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาวาสินทรัพยไมมีตัวตนควรจะรับรูรวมเปนหนวยเดียวกับ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นหรือสินทรัพยที่มีตัวตนหรือไม

การวั ดมูล คายุ ติธรรมของสิน ทรัพ ยที่ร ะบุไ ดบ างรายการและสวนไดเสี ยที่ไ มมีอํ านาจ
ควบคุมในผูถูกซื้อ (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 18 และ 19)
สินทรัพยที่กระแสเงินสดมีความไมแนนอน (คาเผื่อมูลคา)
ข41. ณ วันที่ซื้อ ผูซื้อตองไมรับรูคาเผื่อมูลคาสําหรับสินทรัพยที่ไดมาจากการรวมธุรกิจที่วัดมูลคาดวย
มูลคา ยุติธรรม ณ วัน ที่ซื้อเปน รายการแยกตา งหาก เพราะผลกระทบของความไมแนน อนเกี่ย ว
กับกระแสเงินสดเกี่ย วกับอนาคตไดรวมอยูในการวัดมูลคา ยุติธรรมแลว ตัว อยา งเชน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับนี้กํา หนดใหผูซื้อ วัด มูลคา ของลูกหนี้ที่ไ ด มาซึ่ง รวมถึ ง เงิน ใหกูยื ม
ดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ดังนั้น ณ วันดัง กลาวผูซื้อตองไมรับรูคาเผื่อมูลคาสํา หรับกระแส
เงินสดที่คาดวาจะเรียกเก็บไมไดตามสัญญา

สินทรัพยภายใตสัญญาเชาดําเนินงานซึ่งผูถูกซื้อเปนผูใหเชา
ข42. ในการวัดมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย เชน อาคารหรือสิทธิภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน
ซึ่งผูถูกซื้อเปนผูใหเชา ผูซื้อตองพิจารณาเงื่อนไขตามสัญญาเชาในการบันทึกบัญชี หรืออีกนัยหนึ่ง
ผูซื้อ ตองไมรั บรู รายการสิน ทรัพ ยหรื อหนี้ สิน จากการที่เ งื่ อนไขในสัญ ญาเชา ดํ า เนิน งานนั้ น ให
ประโยชนหรือไมใหประโยชนแกผูซื้อเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด ซึ่งในภาคผนวก ข ยอหนาที่ 19
กําหนดใหรับรูสําหรับสัญญาเชาซึ่งผูถูกซื้อเปนผูเชา

สินทรัพยที่ผูซื้อตั้งใจจะไมใชหรือใชในรูปแบบที่แตกตางไปจากผูซื้อรายอื่นๆ ในตลาด
ข43. เพื่อประโยชนในการแขงขันหรือดวยเหตุผลอื่น ผูซื้ออาจตั้งใจไมใชสินทรัพยที่ไดมา เชน สินทรัพย
ไมมีตัวตนประเภทงานวิจัยและพัฒนา หรือผูซื้ออาจตั้งใจจะใชสินทรัพยนั้นในรูปแบบที่แตกตางไป
จากที่ผูซื้อรายอื่นๆในตลาดใช อยางไรก็ตาม ผูซื้อตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโดยอิงตาม
การใชงานที่ผูซื้อรายอื่นๆในตลาดพึงใชจากสินทรัพยนี้

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ
ข44. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตใหผูซื้อวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมใน
ผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ บางครั้งผูซื้ออาจสามารถวัดมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมไดโดยใชราคาตลาดซื้อขายคลองสําหรับหุนทุนที่ไมไดถือโดยผูซื้อ
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมสามารถหาราคาตลาดซื้อขายคลองได ผูซื้อตองวัดมูลคายุติธรรมของสวน
ไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมโดยใชเทคนิคการวัดมูลคาอื่น
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ข45. มูลคายุติธรรมตอหุนของสวนของผูซื้อและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้ออาจแตกตาง
กัน ผลตางโดยสวนใหญเปนสวนเพิ่มในมูลคายุติธรรมตอหุนที่ผูซื้อมีในผูถูกซื้อจากการที่ไดอํานาจ
ในการควบคุม (control premium) หรือในทางกลับกัน มูลคายุติธรรมตอหุนของสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมไดรวมสวนลดจากการขาดอํานาจควบคุม (minority discount)

การวัดมูลคาคาความนิยมหรือกําไรจากการตอรองราคาซื้อ
การวัดมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสวนของผูซื้อในงบการเงินของผูถูกซื้อโดยใชเทคนิค
การวัดมูลคา (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 33)
ข46. ในการรวมธุรกิจที่ไมมีการโอนสิ่งตอบแทนให ผูซื้อตองใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสวนไดเสีย
ในผูถูกซื้อแทนมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสิ่งตอบแทนที่โอนใหในการวัดมูลคาคาความนิยมหรือ
กําไรจากการตอรองราคาซื้อ (ดูยอหนาที่ 32 ถึง 34) ผูซื้อตองวัดมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของ
สวนไดเสีย ในผูถูกซื้อโดยใชเทคนิคการวัดมูลคาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่ง วิธีที่เ หมาะสมกับ
สถานการณและมีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ ถามีการใชเทคนิคการวัดมูลคามากกวาหนึ่งวิธี ผูซื้อตอง
ประเมินผลลัพธที่ไดจากแตละเทคนิคโดยพิจารณาความเกี่ยวของกันและความนาเชื่อถือของขอมูลที่
ใชและขอมูลเพิ่มเติมที่สามารถหาได

ขอควรพิจารณาเพิ่มเติมในการใชวิธีซื้อกับการรวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน
รวม (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 33)
ข47. เมื่อกิจการหาประโยชนรวมสองแหง มารวมกัน มูลคายุติธรรมของสวนของเจาของหรือสว นของ
สมาชิกในผูถูกซื้อ (หรือมูลคายุติธรรมของผูถูกซื้อ) อาจเปนมูลคาที่วัดไดอยางนาเชื่อถือกวามูลคา
ยุติธรรมของสวนของสมาชิกที่ผูซื้อไดโอนไป ในสถานการณเชนนั้น ยอหนาที่ 33 กําหนดใหผูซื้อ
ตองประเมินมูลคาของคาความนิยมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสวนของเจาของของผูถูก
ซื้อแทนมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสวนของเจาของของผูซื้อที่ถูกโอนไป นอกจากนี้ ผูซื้อในการ
รวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชนรวมตองรับรูสินทรัพยสุทธิของผูถูกซื้อโดยตรงไปยังสวน
ของเจาของในงบแสดงฐานะการเงินไมใหรับรูเขากําไรสะสม ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดสําหรับธุรกิจ
ประเภทอื่นๆในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจดวยวิธีซื้อ
ข48. กิจการหาผลประโยชนรวมมีความเหมือนกับธุรกิจอื่นๆ ในหลายดานแตมีขอแตกตางที่เดนชัด คือ
มีสมาชิกเปนทั้งลูกคาและเจาของ โดยทั่วไปสมาชิกของกิจการหาผลประโยชนรวมคาดหวังจะไดรับ
ผลประโยชนจากการเปนสมาชิกในรูปแบบของการลดคาสินคาหรือคาบริการหรือเงินปนผล เงินปน
ผลมักจะถูกจัดสรรใหกับสมาชิกแตละคนตามสัดสวนของมูลคาทางธุรกิจที่สมาชิกทําใหกับกิจการใน
ระหวางป
ข49. การวัดมูลคายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชนรวมตองรวมขอสมมติที่ผูซื้อรายอื่นๆ ในตลาดจะใช
ในการพิจารณาเกี่ยวกับผลประโยชนในอนาคตของสมาชิกประกอบกับขอสมมติอื่นที่เกี่ยวของทีผ่ ซู อื้
รายอื่นๆ ในตลาดจะทํากับกิจการหาผลประโยชนรวม ตัวอยางเชน ประมาณการกระแสเงินสดอาจ
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เปน สิ่ง ที่ใชในการประเมิน มูลคา ยุติธรรมของกิจการหาผลประโยชนรวม กระแสเงิน สดที่ใชใน
ประมาณการดังกลาวตองอางอิงมาจากกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับของกิจการหาผลประโยชน
รว มซึ่ง เปน กระแสเงิน สดหลัง หักผลประโยชนที่คืนใหแกสมาชิกในรูปของการลดคา สิน คา หรือ
บริการ เปนตน

การพิจารณารายการที่ถือเปนสวนหนึ่งของการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่
51 และ 52)
ข50. ผูซื้อตองพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้รวมกัน เพื่อพิจารณาวารายการที่เกิดขึ้นถือเปนสวนหนึ่งของการ
แลกเปลี่ยนกับผูถูกซื้อในการรวมธุรกิจหรือถือเปนรายการแยกตางหากจากการรวมธุรกิจ
ข50.1 เหตุผลของการเกิดรายการ – การทําความเขาใจถึงเหตุผลที่แตละฝายที่เกี่ยวของในการ
รวมธุรกิจ (ผูซื้อและผูถูกซื้อ เจาของ กรรมการ ผูจัดการ และตัวแทนของผูซื้อและผูถูกซื้อ)
เขาทํารายการหรือขอตกลงรายการหนึ่งนั้นอาจชี้ใหเห็นวารายการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
การโอนสิ่งตอบแทนใหแกผูถูกซื้อเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา
หรือไม ตัวอยางเชน ถารายการที่เกิดขึ้นทําใหผูซื้อหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันไดรับ
ผลประโยชนมากกวาผูถูกซื้อหรือเจาของเดิมกอนการรวมธุรกิจ ตนทุนที่จายสําหรับรายการ
ดังกลา ว (รวมถึง สิ น ทรัพย หรือหนี้สิน ที่เ กี่ย วข อง) ไมนาจะเปน ส ว นหนึ่ ง ของรายการ
แลกเปลี่ยนที่ใหแกผูถูกซื้อ ดังนั้น ผูซื้อตองบันทึกบัญชีสําหรับจํานวนดังกลาวแยกตางหาก
จากการรวมธุรกิจ
ข50.2 ผูริเ ริ่มใหเ กิดรายการ - การทํา ความเขาใจวากิจ การใดเปน ผูริเ ริ่มใหเ กิดรายการอาจ
ชี้ใหเ ห็น วารายการดังกลา วถือเปน สวนหนึ่ง ของการแลกเปลี่ย นที่ใหแกผูถูกซื้อหรือไม
ตัว อย า งเช น รายการหรื อ เหตุ ก ารณ อื่ น ที่ ริเ ริ่ ม โดยผู ซื้ อจะมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อให เ กิ ด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกผูซื้อหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกัน มากกวาที่จะให
เกิดประโยชนแกผูถูกซื้อหรือเจาของเดิมกอนการรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน รายการหรือ
ขอตกลงที่ริเริ่มโดยผูถูกซื้อหรือเจาของเดิมจะไมไดทําเพื่อประโยชนของผูซื้อหรือกิจการที่
เกิดจากการรวมกัน ซึ่งรายการดังกลาวมักถือเปนสวนหนึ่งของรายการรวมธุรกิจ
ข50.3 ชวงเวลาของการเกิดรายการ – ชว งเวลาของการเกิด รายการอาจชี้ใหเ ห็น วา รายการ
ดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนที่ใหแกผูถูกซื้อหรือไม ตัวอยางเชน รายการ
ระหวางผูซื้อและผูถูกซื้อที่เกิดขึ้นในระหวางการเจรจาตอรองเงื่อนไขการรวมธุรกิจอาจทําให
การรวมธุรกิจนั้นเกิดผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกผูซื้อหรือกิจการที่เกิดจากการ
รวมกัน หากเปนเชนนั้น ผูถูกซื้อหรือเจาของเดิมกอนการรวมธุรกิจอาจไมไดรับหรือไดรับ
ผลประโยชนจากรายการดังกลาวเพียงเล็กนอย ยกเวนผลประโยชนที่ไดรับในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน
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การทํ า ให ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งผู ซื้ อ และผู ถู ก ซื้ อ ที่ มี อ ยู ก อ นการรวมธุ ร กิ จ หมดไป
(แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 52.1)
ข51. ผูซื้อและผูถูกซื้ออาจมีค วามสัมพัน ธกัน กอนการเจรจาตกลงรวมธุรกิจ กัน ซึ่ง ณ ที่นี้จ ะเรียกวา
“ความสัมพันธที่มีอยูกอนการรวมธุรกิจ” ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูถูกซื้อที่มีอยูกอนการรวม
ธุรกิจอาจอยูในรูปแบบของสัญญา เชน สัญญาระหวางผูขายกับลูกคา หรือสัญญาระหวางผูใหสิทธิ
กับผูใชสิทธิ หรืออาจไมอยูในรูปแบบของสัญญาก็ได เชน โจทกกับจําเลย
ข52. ถาการรวมธุรกิจมีผลทําใหความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายที่มีอยูกอนการรวมธุรกิจหมดไป ให
ผูซื้อรับรูผลกําไรหรือขาดทุนโดยวัดมูลคาตามที่กําหนดดังตอไปนี้
ข52.1 ใหใชมูลคายุติธรรม สําหรับความสัมพันธที่มีอยูกอนหนาการรวมธุรกิจที่ไมไดอยูในรูปแบบ
ของสัญญา เชน คดีความฟองรอง
ข52.2 ให ใ ช มู ล ค า ที่ น อ ยกว า ระหว า งภาคผนวก ข ย อ หน า ที่ 52.2.1 กั บ 52.2.2 สํ า หรั บ
ความสัมพันธที่มีอยูกอนหนาการรวมธุรกิจที่อยูในรูปแบบของสัญญา
ข52.2.1 มูลคาของสัญญาสวนที่ไดประโยชนมากกวาหรือนอยกวาในมุมมองของผูซื้อ เมื่อ
เทียบกับเงื่อนไขของรายการที่มีลักษณะเหมือนกันในตลาดในปจจุบัน (สัญญาที่
ใหประโยชนนอยกวา หมายถึงนอยกวาในแงขอกําหนดตามสัญญาเมื่อเทียบกับ
ขอกําหนดในตลาดทั่วไปซึ่งไมจําเปนวาสัญญานั้นตองเปนสัญญาที่สรางภาระซึง่ มี
คา ใช จ า ยตามข อ กํ า หนดในสั ญ ญาที่ ไ ม อ าจหลี ก เลี่ ย งได เ กิ น กว า ประโยชน
เชิงเศรษฐกิจที่จะไดรับจากสัญญานั้น)
ข52.2.2 จํานวนที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญาที่ตองมีการจายชําระระหวางคูสัญญา เมื่อมีคน
ใดคนหนึ่งไดรับประโยชนนอยกวา
ถามูลคาตามภาคผนวก ข ยอหนาที่ 52.2.2 นอยกวา 52.2.1 ใหบันทึกผลตางที่เกิดขึ้นเปนสวน
หนึ่งของการรวมธุรกิจ
มูลคาของผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรูบางสวนขึ้นอยูกับวาผูซื้อเคยรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินที่เกี่ยวของ
หรือไม ดังนั้นผลกําไรหรือขาดทุนที่แสดงในงบการเงินอาจแตกตางไปจากมูลคาที่คํานวณไดโดยใช
ขอกําหนดขางตน
ข53. ความสัมพันธที่มีอยูกอนการรวมธุรกิจอาจเปนสัญญาที่ผูซื้อรับรูเปนสิทธิที่ไ ดรับคืน ถาสัญญามี
เงื่อนไขที่ใหประโยชนมากกวาหรือนอยกวา เมื่อเทีย บกับมูลคารายการที่มีลักษณะเหมือนกันใน
ตลาด ผูซื้อตองรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการทําใหความสัมพันธที่มีอยูหมดไปนั้นเปนรายการ
แยกตางหากจากการรวมธุรกิจและวัดมูลคาตามที่กลาวไวในภาคผนวก ข ยอหนาที่ 52
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ข อ ตกลงการจ า ยชํ า ระที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แก พ นั ก งานหรื อ ผู ถื อ หุ น ที่ ป ระสงค จ ะขายหุ น
(แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 52.2)
ข54. ขอตกลงการจายชําระที่อาจเกิดขึ้นแกพนักงานหรือผูถือหุนที่ประสงคจะขายหุนจะเปนสิ่งตอบแทนที่
คาดวา จะตองจา ยในการรวมธุรกิจ หรือเปนรายการแยกตา งหากขึ้นอยูกับลักษณะของขอตกลง
การทําความเขา ใจเหตุผลของการรวมขอตกลงการจายชําระที่อาจจะเกิดขึ้นไวในสัญญาซื้อธุรกิจ
ทํา ความเขา ใจวาใครเปน ผูริเ ริ่มขอตกลง และชวงเวลาที่คูสัญ ญาเขา ทําขอตกลง จะชว ยในการ
ประเมินลักษณะของขอตกลงได
ข55. ถาไมสามารถระบุไดชัดเจนวาขอตกลงการจายชําระแกพนักงานหรือผูถือหุนที่ประสงคจะขายหุนถือ
เปนสวนหนึ่งของรายการแลกเปลี่ยนที่ใหแกผูถูกซื้อหรือถือเปนรายการแยกตางหากจากการรวม
ธุรกิจ ผูซื้อตองพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้ประกอบ
ข55.1 การจางงานตอ – หากผูถือหุนที่ประสงคจะขายหุนกําหนดเงื่อนไขในขอตกลงใหมีการจาง
งานตอและผูถือหุน ที่ประสงคจ ะขายหุน กลายมาเปน พนักงานในระดับที่มีค วามสํา คัญ
อาจเปนขอบงชี้วาเขาเงื่อนไขเปนขอตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย เงื่อนไขใน
การจางงานตออาจรวมอยูในสัญญาจางงาน สัญญาซื้อกิจการหรือเอกสารอื่นๆ ขอตกลง
ของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายที่ตองทําการจายชําระหากไมมีการจางงานอีกตอไปถือ
เปนผลตอบแทนพนักงานสําหรับการบริการที่ไดรับหลังการรวมกิจการ ในขณะที่ขอตกลง
ซึ่งการจายชําระสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายที่ไมไดรับผลกระทบหากไมมีการจางงาน
อาจเปน ขอบงชี้วาการจา ยชํา ระที่คาดวาจะตองจายนั้นเปนการจา ยสิ่ง ตอบแทนที่คาดวา
จะตองจายในการรวมธุรกิจ ไมใชคาตอบแทนพนักงาน
ข55.2 ระยะเวลาการจา งงานตอ - ถาระยะเวลาการจา งงานตอเปน ชว งเดีย วกัน หรือยาวกว า
ระยะเวลาการจายชําระที่คาดวาจะเกิดขึ้น อาจเปนขอบงชี้วาเนื้อหาของการจายชําระที่คาด
วาจะเกิดขึ้นถือเปนคาตอบแทนพนักงาน
ข55.3 ระดั บ ของค า ตอบแทนพนั ก งาน - ในสถานการณ ที่ ค า ตอบแทนที่ จ า ยให พ นั ก งาน
นอกเหนื อ จากการจ า ยชํ า ระที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น อยู ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมเมื่ อ เที ย บกั บ
คาตอบแทนที่จายใหพนักงานสําคัญคนอื่นๆในกิจการที่เกิดจากการรวมกันอาจเปนขอบงชี้
วา การจา ยชํา ระที่ค าดวาจะเกิด ขึ้น ถือเปนสิ่งตอบแทนที่ตองจายในการรวมธุรกิจ ไมใช
คาตอบแทนพนักงาน
ข55.4 เงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงาน – หากผูถอื หุนที่ประสงคจะขายหุนที่ไมไดกลายเปนพนักงาน
ไดรับการจายชําระที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอหุนนอยกวาผูถือหุนที่ประสงคจะขายหุนที่กลายเปน
พนักงานของกิจ การที่เ กิด จากการรวมกัน อาจเปน ขอบงชี้วา เงิน ที่จายเพิ่มใหผูถือหุน ที่
ประสงคจะขายหุนที่กลายเปนพนักงานของกิจการนั้น เปนคาตอบแทนพนักงาน
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ข55.5 จํานวนหุนที่ถือ – จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่ประสงคจะขายหุนซึ่งยังคงเปนพนักงาน
สํา คัญ อาจเปน ข อบง ชี้เ นื้อหาสาระของขอตกลงสิ่ง ตอบแทนที่ค าดวา จะตองจา ยชํา ระ
ตัวอยางเชน หากผูถือหุนที่ประสงคจะขายหุน ซึ่งเปนผูถือหุนสวนใหญในผูถูกซื้อยังคงเปน
พนักงานสําคัญ อาจเปนขอบงชี้วาขอตกลงนี้เปนขอตกลงการแบงผลกําไรซึ่งมีจุดประสงคที่
จะใหคาตอบแทนพนักงานสํา หรับบริการที่ไ ดรับหลังการรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน หาก
ผูถือหุนที่ประสงคจะขายหุนซึ่งยังคงเปนพนักงานสําคัญนั้นถือหุนเพียงเล็กนอยในผูถูกซื้อ
และผูถือหุนที่ประสงคจะขายหุน ทุก คนไดรับสิ่งตอบแทนที่ค าดวา จะตองจา ยตอหุน ใน
จํานวนที่เทาๆกัน อาจเปนขอบงชี้วาการจายชําระที่คาดวาจะเกิดขึ้นนั้นเปนสิ่งตอบแทนที่
คาดวาจะตองจายชําระเพิ่มเติมในการรวมธุรกิจ สัดสวนการถือหุนของผูที่เกี่ยวของกับผูถือ
หุนที่ประสงคจะขายหุนกอนการรวมธุรกิจตองนํามาพิจารณาดวย เชน สมาชิกในครอบครัว
เดียวกันซึ่งยังคงเปนพนักงานสําคัญ
ข55.6 ความเชื่อมโยงกับการวัดมูลคา – หากมูลคาสิ่งตอบแทนที่ตองจายในเบื้องตน ณ วันซื้อ
อิงจากระดับที่ต่ําของการวัดมูลคาผูถูกซื้อและเกณฑการคํา นวณการจายชําระที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นมีความเกี่ยวของกับวิธีที่ใชในการวัดมูลคา อาจเปนไปไดวาการจายชําระที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นถือเปนสิ่งตอบแทนที่ตองจายชําระเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม หากเกณฑการคํานวณ
การจายชําระที่คาดวาจะเกิดขึ้นสอดคลองกับขอตกลงการแบงผลกําไรกอนการรวมธุรกิจ
อาจเปนขอบงชี้วาขอตกลงนั้นเปนการจายคาตอบแทนพนักงาน
ข55.7 สูตรในการกํา หนดคาตอบแทน – สูตรที่ใชกําหนดการจายชําระที่คาดวา จะเกิดขึ้นอาจมี
ประโยชนในการประเมิน เนื้อหาของขอตกลง ตัว อยางเชน หากการจายชําระที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นคํานวณตามเกณฑตัวคูณกําไรอาจเปนขอบงชี้วาภาระผูกพันนั้นเปนสิ่งตอบแทนที่
คาดวาจะตองจายชําระในการรวมธุรกิจและสูตรดังกลาวนั้นกําหนดขึ้นเพื่อใชคํานวณหรือ
พิสูจนมูลคายุติธรรมของผูถูกซื้อ ในทางกลับกันหากการจายชําระที่คาดวาจะเกิดขึ้นคํานวณ
โดยใชอัตรารอยละของกําไรอาจเปนขอบงชี้วาภาระผูกพันที่จะตองจายใหแกพนักงานนั้น
เปนขอตกลงการแบงผลกําไรสําหรับตอบแทนบริการที่ไดรับจากพนักงาน
ข55.8 ขอตกลงและประเด็นอื่นๆ – เงื่อนไขที่กําหนดในขอตกลงอื่นๆที่ทํากับผูถือหุนที่ประสงค
จะขายหุน (เชน ขอตกลงที่จะไมแขงขัน สัญญาในการดําเนินงาน สัญญาที่ปรึกษา และ
สัญญาเชาทรัพยสิน) และวิธีปฏิบัติสําหรับภาษีเงินไดของการจายชําระที่คาดวาจะเกิดขึ้น
อาจเปนขอบงชี้วาการจายชําระที่คาดวาจะเกิดขึ้นนั้นไมใชสิ่งตอบแทนที่จายใหแกผูถูกซื้อ
ตัวอยางเชน ในการซื้อธุรกิจ ผูซื้ออาจเขาทําสัญญาเชาทรัพยสินกับผูถือหุนที่ประสงคจะขาย
หุน รายสําคัญรายหนึ่ง ถาพบวาอัตราคาเชาตามสัญ ญาเชานั้นต่ํา กวาอัตราตลาดอยา งมี
นัย สํา คัญ อาจทําใหการจายชํา ระที่อาจเกิด ขึ้นแกผูเชา (ผูถือหุน ที่ประสงคจ ะขายหุน )
ตามขอตกลงเพิ่มเติมนั้นมีเนื้อหาเปนการจายชําระเพื่อประโยชนของสินทรัพยที่เชาที่ผูซื้อ
ตองรับรูเปนรายการแยกตางหากในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ในทางกลับกันถา
สัญญาเชาระบุใหคาเชาเปนไปตามราคาตลาดทั่วไป ขอตกลงในการจายชําระที่คาดวาจะ
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เกิดขึ้นแกผูถือหุนที่ประสงคจะขายหุนนี้อาจเปนสวนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่จะตองจายใน
การรวมธุรกิจ

การออกโครงการจ า ยโดยใช หุ น เป น เกณฑ ข องผู ซื้ อ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นกั บ โครงการที่
พนักงานของผูถูกซื้อถืออยู (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 52.2)
ข56. ผูซื้ออาจแลกเปลี่ยนโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (โครงการทดแทน) ของตนกับโครงการที่
พนักงานของผูถูกซื้อถืออยู การแลกเปลี่ยนสิทธิซื้อหุนหรือโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑอื่นๆ
ที่เกิดจากการรวมธุรกิจใหบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช) ในสวนที่เปนการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงการ หากผูซื้อ
ผูกพันที่จะใหสิ่งตอบแทนอื่นเพื่อทดแทนโครงการของผูถูกซื้อ ผูซื้อตองรวมโครงการทดแทนของผู
ซื้อที่วัดมูลคาตามราคาตลาดทั้งหมดหรือบางสวนในการวัดมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนใหแกผูถูกซื้อใน
การรวมธุรกิจ ผูซื้อถือวาผูกพันตนที่จะใหคาตอบแทนอื่นเพื่อแทนที่โครงการของผูถูกซื้อหากผูถูก
ซื้อหรือพนักงานของผูถูกซื้อมีความสามารถในการบังคับใหเกิดการแลกเปลี่ยน ตัวอยางเชน ในการ
ถือปฏิบัติตามขอกําหนดขางตน ผูซื้อผูกพันที่จะใหคาตอบแทนอื่นเพื่อทดแทนคาตอบแทนของผู
ถูกซื้อ ถาถูกกําหนดโดย
ข56.1 เงื่อนไขในสัญญาซื้อธุรกิจ
ข56.2 เงื่อนไขตามโครงการจายคาตอบแทนเดิมของผูถูกซื้อ หรือ
ข56.3 กฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวของ
ในบางสถานการณโครงการเดิมของผูถูกซื้ออาจสิ้นสุดลงจากผลของการรวมธุรกิจ และผูซื้อไดออก
โครงการเพื่อทดแทนโครงการเดิม ถึงแมวาจะไมมีภาระผูกพันในการทําเชนนั้น ใหรับรูโครงการ
ทดแทนที่ออกใหโดยวัดมูลคาตามราคาตลาดโดยถือเปนคาตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลัง
การรวมธุรกิจ หรือกลาวไดวาไมใหนํามูลคาคาตอบแทนดังกลาวไปรวมเปนสวนหนึ่งในการวัดมูลคา
สิ่งตอบแทนที่โอนใหในการรวมธุรกิจ
ข57. ในการพิจารณาวาสวนใดของโครงการทดแทนเปนสิ่งตอบแทนที่โอนใหแกผูถูกซื้อและสวนใดถือ
เปนคาตอบแทนที่จายสําหรับบริการที่ไดรับภายหลังการรวมธุรกิจ ใหผูซื้อวัดมูลคาโครงการทั้งที่
ออกโดยผูซื้อและผูถูกซื้อ ณ วันที่ซื้อ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช) สวนของโครงการทดแทนที่วัดมูลคาตามราคาตลาดซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอนใหแกผูถูกซื้อจะเทากับโครงการคาตอบแทนของผูถูกซื้อในสวน
ที่จายเพื่อบริการที่ไดรับกอนการรวมธุรกิจ
ข58. สว นของโครงการทดแทนซึ่ง เปน สว นที่จา ยเพื่อ บริการที่ไ ดรับกอนการรวมธุรกิจ คือโครงการ
คาตอบแทนของผูถู กซื้ อที่วั ด มู ลค า ตามตลาดคูณ ด ว ยอัต ราสว นของระยะเวลาการได รับ สิท ธิ
ที่เหลืออยูตอระยะเวลาที่มากกวาระหวาง ระยะเวลาการไดรับสิทธิทั้งหมดกับ ระยะเวลาการไดรับ
สิทธิของตราสารเดิม ของโครงการผลตอบแทนของผูถูกซื้อ ระยะเวลาการไดรับสิทธิ คือ ชวงเวลา
ที่เงื่อนไขการไดรับสิทธิทั้งหมดเปนไปตามที่ระบุไว คํานิยามของคําวาเงื่อนไขการไดรับสิทธิ กําหนด
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ไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุน เปน เกณฑ (เมื่อมีการ
ประกาศใช)
ข59. สวนของโครงการทดแทนที่ยัง ไมเ ปนสิทธิข าดซึ่งถือเปน สวนของบริการที่ไดรับภายหลังการรวม
ธุรกิจและรับรูเปนคาตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ตองเทากับโครงการ
ทดแทนที่วัดมูลคาตามราคาตลาดหักดวยมูลคาของโครงการทดแทน ซึ่งเปนของบริการที่ไดรับกอน
การรวมธุรกิจ ดังนั้น ผูซื้อตองรับรูสวนเกินระหวางโครงการทดแทนซึ่งออกและวัดมูลคาตามราคา
ตลาดกับ โครงการของผูถูกซื้อที่วัด มูลคาตามราคาตลาดเปน คาตอบแทนพนักงานในงบการเงิน
ภายหลังการรวมธุรกิจ ผูซื้อตองรับรูสวนของโครงการทดแทน สําหรับบริการที่ไดรับภายหลังการ
รวมธุรกิจถามีการกําหนดวาตองมีการใหบริการ ทั้งนี้ไมคํานึงวาพนักงานไดใหบริการทั้งหมดตามที่
กําหนดไวในโครงการจายคาตอบแทนของผูถูกซื้อกอนวันที่ซื้อธุรกิจหรือไม
ข60. สวนของโครงการทดแทนที่ยังไมเปนสิทธิขาดซึ่งเกี่ยวของกับบริการที่ไดรับกอนและหลังการรวม
ธุรกิจตองแสดงถึงประมาณการที่ดีที่สุดของโครงการทดแทนที่คาดวาจะมีการใชสิทธิ ตัวอยางเชน
ถาสวนของโครงการทดแทนซึ่งเปนของบริการที่ไดรับกอนการรวมธุรกิจที่วัดมูลคาตามตลาดมีมูลคา
เทากับ 100 บาท และผูซื้อคาดวาจะมีการใชสิทธิเพียงรอยละ 95 ของผลตอบแทนทั้งหมด ดังนั้น
มูลคา ที่ นํา ไปรวมคํา นวณสิ่ ง ตอบแทนที่โ อนใหแ กผูถูก ซื้อในการรวมธุรกิจ จะเท า กับ 95 บาท
การเปลี่ยนแปลงประมาณการจํานวนของโครงการทดแทนที่คาดวาจะมีการใชสิทธิจะตองแสดงเปน
คาตอบแทนสํา หรับงวดที่เกิด การเปลี่ยนแปลงหรืองวดที่มีการริบคืนสิทธิ โดยไมนําไปปรับปรุงกับ
สิ่งตอบแทนที่โอนใหแกผูถูกซื้อในการรวมธุรกิจ ในทํานองเดีย วกัน ผลจากเหตุการณอื่น ๆ เชน
การเปลี่ย นแปลงเงื่อนไขของโครงการหรือคาตอบแทนที่จ ะไดรับจากโครงการในที่สุด ซึ่งกําหนด
โดยเงื่อนไขผลงาน ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ซื้อ ใหบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช)ในการพิจารณาคาตอบแทนที่
บันทึกสําหรับงวดที่เกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น
ข61. ขอ กํา หนดในการแบ ง โครงการทดแทนเป น ของบริ ก ารที่ไ ด รับ กอ นและหลัง การรวมธุร กิจ ใช
ขอกําหนดเดียวกันไมวาโครงการทดแทนจะถูกจัดประเภทเปนหนี้สินหรือตราสารทุนตามที่กําหนด
ไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุน เปน เกณฑ (เมื่อมีการ
ประกาศใช)และใหรับรูการเปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ซื้อของคาตอบแทนที่วัดมูลคาตามราคาตลาด
ซึ่งจัดประเภทเปนหนี้สินและผลกระทบทางภาษีเงินไดที่เกี่ย วของในงบการเงินภายหลัง การรวม
ธุรกิจของผูซื้อในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ข62. ผลกระทบทางภาษีของโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ออกใหทดแทนตองรับรูตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได (เมื่อมีการประกาศใช)
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มาตรฐานการบัญชีฉบับ อื่น ที่กําหนดแนวทางในการบัน ทึก บัญชีและวัดมูลคาภายหลัง
การรับรูเมื่อเริ่มแรก (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 54)
ข63. ตัวอยางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและวัด
มูลคาภายหลังการรับรูเมื่อเริ่มแรกสําหรับสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาหรือเกิดขึ้นจากการ
รวมธุรกิจมีดังนี้
ข63.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน กําหนดวิธีการ
บันทึกบัญชีสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ระบุไดที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ โดยผูซื้อตองวัด
มูลคาคาความนิยมดวยจํา นวนที่รับรู ณ วัน ที่ซื้อหักดวยคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย กําหนด
วิธีการบันทึกบัญชีสําหรับผลขาดทุนจากการดอยคา
ข63.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช)
กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรูเมื่อเริ่มแรกสําหรับสัญญาประกันภัยที่
ไดมาจากการรวมธุรกิจ
ข63.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลัง
การรับรูเมื่อเริ่มแรกสําหรับสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ไดมาจากการ
รวมธุรกิจ (รวมถึงสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ไมไดรับรูในงบการเงิน)
ข63.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการ
ประกาศใช) กํา หนดแนวทางในการวัด มูลคาและการบัน ทึกบัญ ชีภ ายหลังการรับรูเ มื่อ
เริ่มแรกสําหรับสวนของโครงการจายคาตอบแทนพนักงานโดยใชหุนเปนเกณฑที่ออกโดยผู
ซื้อเพื่อทดแทนบริการที่จะไดรับจากพนักงานในอนาคต
ข63.5 มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงสวนของบริษัท
ใหญในบริษัทยอยภายหลังไดอํานาจในการควบคุม

การเปดเผยขอมูล (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 59 และ 61)
ข64. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในยอหนาที่ 59 ผูซื้อตองเปดเผยขอมูลสําหรับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นใน
ระหวางรอบระยะเวลาการรายงานดังตอไปนี้
ข64.1 ชื่อและรายละเอียดของผูถูกซื้อ
ข64.2 วันที่ซื้อ
ข64.3 สัดสวนของตราสารทุนที่มีสิทธิออกเสียงที่ไดมา
ข64.4 เหตุผลหลักในการรวมธุรกิจและคําอธิบายวาผูซื้อไดอํานาจควบคุมผูถูกซื้อโดยวิธีใด
ข64.5 คําอธิบายเชิงคุณภาพถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูคาความนิยม เชน ประโยชนจากการรวม
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการรวมการปฏิบัติงานของผูซื้อและผูถูกซื้อเขาดวยกัน ปจจัยที่ทําให
สินทรัพยไมมีตัวตนไมเขาเงื่อนไขที่จะรับรูเปนรายการแยกตางหาก หรือปจจัยอื่นๆ
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ข64.6 มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนใหและมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ
ของสิ่งตอบแทนแตละประเภท เชน
ข64.6.1 เงินสด
ข64.6.2 สินทรัพยที่มีตัวตนอื่นหรือสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น รวมถึงธุรกิจหรือบริษัทยอย
ของผูซื้อ
ข64.6.3 หนี้สินที่เกิดขึ้น เชน หนี้สินจากสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย และ
ข64.6.4 สวนของเจา ของของผูซื้อ รวมถึง จํานวนเครื่องมือทางการเงินหรือสวนไดเสีย
ใดๆที่ไดออกหรืออาจจะออกและวิธีการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงินหรือสวนไดเสียเหลานั้น
ข64.7 สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายตามขอตกลงและสินทรัพยที่ไดมาจากการค้ําประกัน
ข64.7.1 จํานวนที่รับรู ณ วันที่ซื้อ
ข64.7.2 คําอธิบายขอตกลงและหลักเกณฑในการกําหนดมูลคาที่จะตองจายชําระ และ
ข64.7.3 ประมาณการผลลัพธในลักษณะเปนชวงจํานวนเงินมากสุดถึงนอยที่สุด (ไมคิดลด
มูลคา) หรือ ถาไมสามารถประมาณได ใหเปดเผยขอเท็จจริงและเหตุผลของการที่
ไมสามารถประมาณชวงได รวมทั้งเปดเผยขอเท็จจริงกรณีที่มูลคาสูงสุดของการ
จายชําระมีมูลคาไมจํากัด
ข64.8 ลูกหนี้ที่ไดรับมา
ข64.8.1 มูลคายุติธรรมของลูกหนี้
ข64.8.2 มูลคาของลูกหนี้ตามสัญญา (ยอดรวมกอนสุทธิ) และ
ข64.8.3 ประมาณการที่ดีที่สุด ณ วัน ที่ซื้อของกระแสเงิน สดตามสัญ ญาที่ค าดวา จะไม
สามารถเรียกเก็บได
การเปดเผยขอมูลตองแยกตามประเภทของลูกหนี้ที่สําคัญ ไดแก เงินใหกูยืม สัญญาเชา
การเงินและลูกหนี้อื่น
ข64.9 มูลคาที่รับรู ณ วันที่ซื้อสําหรับสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาแตละประเภทที่สําคัญ
ข64.10 สําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแตละรายการที่รับรูตามยอหนาที่ 23 ใหเปดเผยขอมูลตามที่
กําหนดในยอหนา ที่ 85 ของมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 37 (ปรับ ปรุง 2552) เรื่อ ง
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ถาหากไมไดรับรูหนี้สิน
ที่อาจเกิด ขึ้น เนื่องจากไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยา งนาเชื่อถือ ผูซื้อตองเปด เผย
ขอมูลดังนี้
ข64.10.1 ขอมูลที่ กําหนดไวในยอหนาที่ 86 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 37 (ปรับปรุ ง
2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และ
ข64.10.2 เหตุผลที่ไมสามารถประมาณการหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ
ข64.11 มูลคาของคาความนิยมทั้งหมดที่คาดวาจะสามารถนําไปหักเพื่อใชประโยชนทางภาษีได
ข64.12 รายการที่มีการรับรูแยกตางหากจากการซื้อสินทรัพยและการกอหนี้สินในการรวมธุรกิจตาม
ยอหนาที่ 51
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ข64.12.1 คําอธิบายสําหรับแตละรายการ
ข64.12.2 การบันทึกบัญชีสําหรับแตละรายการ
ข64.12.3 มูลคาที่รับรูสําหรับแตละรายการและระบุวาแสดงอยูในรายการใดในงบการเงิน
ข64.12.4 ถา รายการเปน การทําใหข องความสัมพันธที่มีอยูกอนการรวมธุรกิจ หมดไป
ใหเปดเผยวิธีที่ใชในการประเมินมูลคาของรายการดังกลาว
ข64.13การเปดเผยขอมูลของรายการที่รับรูแยกตางหากตามที่กําหนดในภาคผนวก ข ยอหนาที่ ข
64.12 ตองเปดเผยมูลคาตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อแยกตางหากโดยเปดเผยมูลคาของ
ตนทุนที่รับรูเปน คาใชจายและระบุวาไดแสดงเปนรายการใดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมทั้งตองเปดเผยมูลคาของตนทุนที่ไมไดรับรูเปนคาใชจายและวิธีการรับรูตนทุนดังกลาว
ข64.14 กําไรจากการตอรองราคาซื้อ (ดูยอหนาที่ 34 ถึง 36)
ข64.14.1 มูลคา ผลกํา ไรที่รับรูต ามที่กํา หนดไวใ นยอหนา ที่ 34 และระบุ วา แสดงเป น
รายการใดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข64.14.2 คําอธิบายเหตุผลของการเกิดกําไรจากรายการซื้อธุรกิจ
ข64.15 การรวมธุรกิจซึ่งผูซื้อถือหุนนอยกวารอยละ 100 ในสวนของเจาของของผูถูกซื้อ ณ วันที่ซื้อ
ข64.15.1 มู ล ค า ส ว นได เ สี ย ที่ ไ ม มี อํ า นาจควบคุ ม ในผู ถู ก ซื้ อ ที่ รั บ รู ณ วั น ที่ ซื้ อ และ
หลักเกณฑที่ใชในการวัดมูลคา และ
ข64.15.2 เทคนิคการวัดมูลคาและขอมูลสําคัญที่ใชในการประเมินมูลคาสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมในผูถูกซื้อที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
ข64.16 การรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จเปนขั้นๆ
ข64.16.1 มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสวนไดเสียในผูถูกซื้อซึ่งผูซื้อถืออยูกอนวันที่ซื้อ
และ
ข64.16.2 มูลคาผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรูซึ่งเปนผลมาจากการวัดมูลคายุติธรรมของสวน
ไดเสียในผูถูกซื้อซึ่งผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจใหม (ดูยอหนาที่ 42) และ
ระบุวาไดแสดงเปนรายการใดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข64.17 ขอมูลตอไปนี้
ข64.17.1 รายไดและกํา ไรหรือขาดทุน ของผูถูกซื้อตั้ง แตวัน ที่ซื้อซึ่ง รวมอยูในงบกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงาน และ
ข64.17.2 รายได แ ละกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ของกิ จ การที่ เ กิ ด จากการรวมกัน สํ า หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีปจจุบนั โดยถือเสมือนวาการรวมกิจการที่เกิดขึ้นในระหวางปนั้น
ไดเกิดขึ้นตั้งแตวันตนงวดที่เสนอรายงาน
หากการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในยอหนานี้ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ ผูซื้อตอง
เปดเผยขอเท็จจริงและเหตุผลที่ไมสามารถทําได มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช
คําจํากัดความของคําวา “ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ” เชนเดียวกับที่ใชในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด
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ข65. สําหรับ การรวมธุรกิจที่เกิดขึ้น ในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีที่เ สนอรายงานที่แตละรายการไมมี
สาระสํา คัญ แตเ มื่ อนํา มารวมกัน แลว มี สาระสํา คัญ ผูซื้อ ตองเปด เผยขอ มูลตามที่กํ า หนดไวใ น
ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 64.5 – 64.17 โดยแสดงเปนยอดรวมของทุกรายการ
ข66. หากวั น ที่ ซื้ อธุ ร กิ จ เกิ ด ขึ้น หลั ง รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ สนอรายงานแต ก อ นวั น ที่ อนุ มั ติ ใ ห อ อก
งบการเงิน ผูซื้อตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในภาคผนวก ข ยอหนาที่ 64 เวนแตการบันทึก
บั ญ ชี เ มื่ อ เริ่ ม แรกสํ า หรั บ การรวมธุ ร กิ จ ยั ง ไม เ สร็ จ สิ้ น ภายในวั น ที่ อ นุ มั ติ ใ ห อ อกงบการเงิ น
ในสถานการณเ ชน นั้น ผูซื้อตองอธิบายวาขอมูลในเรื่องใดที่ทํา ใหไ มสามารถเปด เผยได รวมถึง
เหตุผลของการที่ทําใหไมสามารถเปดเผยได
ข67. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 61 ผูซื้อตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับการ
รวมธุรกิจแตละรายการที่มีสาระสําคัญ หรือเปดเผยเปนยอดรวมสําหรับการรวมธุรกิจแตละรายการ
ที่ไมมีสาระสําคัญแตเมื่อนํามารวมกันแลวมีสาระสําคัญ
ข67.1 หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไมเสร็จสมบูรณ (ดูยอหนาที่ 45) สําหรับ
การรับรูสินทรัพย หนี้สิน สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม หรือ สิ่งตอบแทนอื่น ดังนั้นมูลคา
ของรายการดังกลาวที่รับรูในงบการเงินสําหรับการรวมธุรกิจจึงเปนเพียงการประมาณขึ้นมา
ข67.1.1 เหตุผลที่ทําใหการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกไมเสร็จสิ้น
ข67.1.2 สินทรัพย หนี้สิน สวนไดเสียในสวนของเจาของ หรือ รายการของสิ่งตอบแทน
ซึ่งการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกยังไมเสร็จสิ้น
ข67.1.3 ลักษณะและมูลคา ของรายการปรับปรุงในชว งระยะเวลาการวัด มูลคา ที่รับรู
ระหวางรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงานตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 49
ข67.2 สําหรับแตละรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงานภายหลังวันที่ซื้อจนกระทั่งถึงวันที่กิจการ
ไดรับ ขาย หรือสูญเสียสิทธิในการที่จะไดรับสิ่งตอบแทนจากสินทรัพยที่คาดวาจะเกิดขึ้น
หรื อจนกระทั่ง ถึง วัน ที่กิ จ การจ า ยชํา ระสิ่ง ตอบแทนที่ค าดว าจะต องจา ยสํ า หรับ หนี้ สิ น
หรือ หนี้สินนั้นถูกยกเลิกหรือหมดอายุ
ข67.2.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลคาที่เคยรับรู รวมถึงผลตางที่เกิดขึ้นจากการจายชําระ
ข67.2.2 การเปลี่ยนแปลงในผลลัพธที่แสดงเปนชวงของจํานวนเงิน (มูลคาที่ไมคิดลด)
และเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น และ
ข67.2.3 เทคนิคการวัดมูลคาและขอมูลหลักที่ใชในการวัดมูลคาของสิ่งตอบแทนที่คาดวา
จะตองจาย
ข67.3 สําหรับหนี้สินที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่รับรูในการรวมธุรกิจ ผูซื้อตองเปดเผยขอมูลประมาณการ
หนี้สินแตละประเภทตามที่กํา หนดไวในยอหนา ที่ 84 และ 85 ของมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย
ที่อาจเกิดขึ้น
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ข67.4 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของคา ความนิยมระหวางวันตน งวดกับวันสิ้นงวดที่เสนอ
รายงาน โดยแสดงแตละรายการดังตอไปนี้แยกจากกัน
ข67.4.1 คาความนิยมและคาเผื่อการดอยคาสะสม ณ วันตนงวดที่เสนอรายงาน
ข67.4.2 คาความนิยมที่รับรูเพิ่มในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ยกเวนคาความนิยมของ
กลุมธุรกิจที่จะยกเลิกและเขาเกณฑจําแนกประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
ณ วั น ซื้ อ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 5 เรื่ อง สิ น ทรัพ ย
ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ข67.4.3 รายการปรับปรุงจากการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีภายหลังการรับรู
มูลคา เมื่อเริ่ มแรกที่รับรูใ นระหวา งรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เ สนอรายงานตาม
ยอหนาที่ 67
ข67.4.4 คาความนิยมของกลุมธุรกิจที่จะจําหนายและจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไว
เพื่อขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพยไ ม
หมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก รวมถึง คาความนิยมที่ถูก
ตัดออกจากบัญชีในระหวา งรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เสนอรายงาน โดยคา ความ
นิยมดังกลาวไมเคยถูกรวมไวในธุรกิจที่จะจําหนายและจัดประเภทเปนสินทรัพย
ที่ถือไวเพื่อขาย
ข67.4.5 ขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงาน ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย
(มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวกําหนดใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนและคาเผื่อการดอยคาของคาความนิยม เพิ่มเติมจากขอกําหนดนี้)
ข67.4.6 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดขึ้นในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอ
รายงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบ
จากการเปลี่ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ย นเงิน ตราตา งประเทศ (เมื่อมีการ
ประกาศใช)
ข67.4.7 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆในมูลคาตามบัญ ชีที่เกิดขึ้นระหวางรอบระยะเวลาบัญ ชี
ที่เสนอรายงาน
ข67.4.8 คาความนิยมและคาเผื่อการดอยคาสะสม ณ วันสิ้นงวดที่เสนอรายงาน
ข67.5 จํานวนเงินและคําอธิบายรายการผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรูในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน
ข67.5.1 ที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่ไดมาหรือหนี้สินที่รับมาที่ระบุได จากการรวมธุรกิจซึ่งมี
ผลกระทบในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน และรอบระยะเวลาบัญชีกอนหนาและ
ข67.5.2 ที่มีขนาด ลักษณะ หรือเหตุการณซึ่งการเปดเผยขอมูลจะชวยทําใหมีความเขาใจ
งบการเงินของกิจการที่นํามารวมกันมากขึ้น
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การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงสําหรับการรวมธุรกิจที่เกิดจากกิจการหาผลประโยชนรวมหรือ
การรวมธุรกิจที่ดําเนินการตามสัญญาเพียงอยางเดียว (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 66)
ข68. ตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 64 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหถือปฏิบัติสําหรับการรวม
ธุรกิจซึ่งวันที่ซื้อเกิดขึ้นในหรือหลังวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงานในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ไปถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใชอนุญาตใหทําได หากกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือ
ปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริง
ดังกลาวและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ในเวลาเดียวกัน
ข69. การกําหนดใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปสําหรับการ
รวมธุรกิจที่เกิดจากกิจการหาผลประโยชนรวมหรือการรวมธุรกิจที่ดําเนินการตามสัญญาเพียงอยาง
เดียว หากวันที่ซื้อเกิดกอนวันที่ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ จะมีผลกระทบดังตอไปนี้
ข69.1 การจัดประเภทรายการ - กิจการยังคงตองจัดประเภทการรวมธุรกิจครั้งกอนตามนโยบาย
บัญชีเดิมของกิจการสําหรับการรวมธุรกิจ
ข69.2 คาความนิยมที่เคยรับรู - ณ วันเริ่มตนของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช ใหแสดงมูลคาของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
ครั้งกอนดวยมูลคา ตามบัญชีที่เหลืออยู ณ วันนั้นตามนโยบายบัญชีเดิมของกิจการ โดย
กิจการตองตัดรายการมูลคาตามบัญชีของคาตัดจําหนายคาความนิยมสะสมและลดมูลคาคา
ความนิย มและตองไมมีรายการปรับปรุง อื่นอีกสําหรับมูลคา ตามบัญชีที่เหลืออยูข องคา
ความนิยม
ข69.3 คาความนิยมที่เคยรับรูเปนรายการหักจากสวนของเจาของ - นโยบายบัญชีเดิมของกิจการ
อาจใหรับรูคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจกอนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้จะมีผลบังคับใชเปนรายการหักจากสวนของเจาของ ในสถานการณเชนนั้น กิจการ
จะตองไมรับรูคาความนิยมเปนสินทรัพย ณ วันเริ่มตนรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช นอกจากนี้ กิจการตองไมรับรูกําไรหรือขาดทุนจาก
คาความนิยมนั้นเมื่อมีการขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางสวนซี่งมีคาความนิยมนั้นเกี่ยวของหรือ
เมื่อหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดซึ่งมีคาความนิยมนั้นเกี่ยวของเกิดการดอยคา
ข69.4 การบันทึกบัญชีคาความนิยมภายหลังการรับรูเมื่อเริ่มแรก - จากวันเริ่มตนรอบระยะเวลา
บัญ ชีแรกที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้มีผ ลบัง คับใช กิจ การตองหยุด ตั ด
จําหนายคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจกอนหนาวันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผล
บังคับใช และใหทดสอบการดอยคาของคาความนิยมตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
ข69.5 คาความนิยมติดลบที่เคยรับรู - กิจการที่เคยบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจที่เกิดกอน
วันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะมีผลบังคับใชโดยปฏิบัติตามวิธีซื้ออาจเคยรับรูมูลคาของ
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สวนไดเสียในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดของผูถูกซื้อที่มากกวา
ตนทุนในการจายซื้อ (บางครั้งเรียกวาคาความนิยมติดลบ) ถาเปนเชนนั้น ณ วันตนงวด
ของรอบระยะเวลาบัญ ชีแรกที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้มีผ ลบัง คับใช ให
กิจการตัดรายการคาความนิยมติดลบนั้น ออกจากบัญชีโดยทําการปรับปรุงกับยอดกําไร
สะสมตนงวด
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
ตัวอยางประกอบ
ตัวอยางที่แสดงนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้นและไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3

การซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ
ตัวอยาง 1 ตัว อยา งตอไปนี้แ สดงแนวปฏิบั ติข องวิธีการบัญ ชีสํ า หรับ การซื้ อธุรกิ จ แบบยอนกลับ ตาม
แนวปฏิบัติข อ 19-27 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ตัวอยาง 2 ตัวอยางนี้แสดงถึงวิธีการบัญชีสําหรับการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ โดยบริษัท ข ซึ่งเปนบริษัท
ยอยตามกฎหมายไดเขาซื้อบริษัท ก ซึ่งเปนบริษัทที่ออกตราสารทุนและถือเปนบริษัทใหญตาม
กฎหมาย ในลั กษณะการซื้อธุ รกิจ แบบยอนกลับ ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 25x1 ตัว อยา งนี้
ไมคํานึงถึงการบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีเงินได
งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ก และ บริษัท ข ณ เวลาสุดทายกอนการรวมธุรกิจ
บริษัท ข
บริษัท ก
(บริษัทใหญตามกฎหมาย / (บริษัทยอยตามกฎหมาย /
ผูถูกซื้อตามบัญชี)
ผูซื้อตามบัญชี)
(บาท)
(บาท)
700
สินทรัพยหมุนเวียน
500
3,000
สินทรัพยไมหมุนเวียน
1,300
รวมสินทรัพย
1,800
3,700
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
กําไรสะสม
ทุนที่ออก
หุนสามัญ 100 หุน
หุนสามัญ 60 หุน
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

300
400
700

600
1,100
1,700

800

1,400

300
1,100
1,800

600
2,000
3,700
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ตัวอยาง 3 ขอมูลอื่น
ตัวอยาง 3.1 วันที่ 30 กันยายน 25x1 บริษัท ก ออกหุนจํานวน 2.5 หุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
หุ น สามั ญ แต ล ะหุ น ของบริ ษั ท ข ผู ถื อ หุ น ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ข ทํ า การ
แลกเปลี่ยนหุนของตนในบริษัท ข ดังนั้น บริษัท ก ออกหุนสามัญจํานวน 150
หุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของบริษัท ข ทั้งหมด 60 หุน
ตัวอยาง 3.2 มูลคายุติธรรมของหุนสามัญบริษัท ข ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1 มูลคาหุนละ
40 บาท สวนราคาตลาดของหุนสามัญ บริษัท ก ณ วันเดียวกันมีมูลคาหุนละ
16 บาท
ตัวอยาง 3.3 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดและหนี้สินที่ระบุไดของบริษัท ก ณ วันที่
30 กันยายน 25x1 เทากับมูลคาตามบัญชี ยกเวน สินทรัพยไมหมุนเวียนซึ่งมี
มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1 เทากับ 1,500 บาท

การคํานวณมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให
ตัวอยาง 4 ผลจากการออกหุนสามัญของบริษัท ก (บริษัทใหญตามกฎหมาย/ผูถูกซื้อตามบัญชี) จํานวน
150 หุน ทําใหผูถือหุนบริษัท ข ถือหุนรอยละ 60 ในกิจการที่เกิดจากการรวมกัน (150 หุน
จากหุนที่ออกจํานวน 250 หุน) สวนที่เหลืออีกรอยละ 40 เปนของผูถือหุนบริษัท ก ถาการ
รวมธุรกิจเกิดขึ้น ในรูปแบบที่บริษัท ข ออกหุน สามัญ เพิ่มเติมใหแกผูถือหุน บริษัท ก เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท ก บริษัท ข ตองออกหุนสามัญเพิ่มเติมอีก 40 หุน
เพื่อทําใหสัดสวนการถือหุนในกิจการที่เกิดจากการรวมกันยังคงเดิม ผูถือหุนบริษัท ข จะถือ
หุนของบริษัท ข จํานวน 60 หุนจากหุนทั้งหมด 100 หุน และยังคงสัดสวนการถือหุนรอยละ
60 ในกิจการที่เกิดจากการรวมกัน
ดังนั้น มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่แทจริงที่โอนใหโดยบริษัท ข และสวนไดเสียของกลุม
กิจการในบริษัท ก เทากับ 1,600 บาท (40 หุน มูลคายุติธรรมหุนละ 40 บาท)
ตัวอยาง 5 มูลคา ยุติ ธรรมของสิ่ง ตอบแทนที่ แทจ ริง ที่โอนใหต องอิง จากการวั ด มูลคา ที่น า เชื่ อถื อที่ สุ ด
ในตัวอย างนี้ราคาตลาดของหุ นบริษัท ก เป นเกณฑที่ นาเชื่อถือมากกวาการประมาณมูลค า
ยุติธรรมของหุนบริษัท ข ในการวัดมูลคาสิ่งตอบแทนที่แทจริงที่โอนให ดังนั้นสิ่งตอบแทนที่โอน
ใหวัดมูลคาโดยใชราคาตลาดของหุนบริษัท ก จํานวน 100 หุน มูลคายุติธรรมหุนละ 16 บาท

การวัดมูลคาของคาความนิยม
ตัวอยาง 6 คาความนิยมเกิดขึ้นจากสวนของมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่แทจริงที่โอนให (กลุมผูมี
สวนไดเสียในบริษัท ก) ที่สูง กวามูลคา สุทธิของสินทรัพย และหนี้สินที่ระบุไ ดของบริษัท ก
ดังนั้น คาความนิยมวัดคาไดดังนี้
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(บาท)
สิ่งตอบแทนที่แทจริงที่โอนให
มูลคาสุทธิของสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดของบริษัท ก
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
คาความนิยม

500
1,500
(300)
(400)

(บาท)
1,600

1,300
300

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1
ตัวอยาง 7 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ เวลาสุดทายหลังการรวมธุรกิจเปนดังนี้
สินทรัพยหมุนเวียน (700 บาท + 500 บาท)
สินทรัพยไมหมุนเวียน (3,000 บาท + 1,500 บาท)
คาความนิยม
รวมสินทรัพย

(บาท)
1,200
4,500
300
6,000

หนี้สินหมุนเวียน (600 บาท + 300 บาท)
หนี้สินไมหมุนเวียน (1,100 บาท + 400 บาท)
รวมหนี้สิน

900
1,500
2,400

สวนของเจาของ
กําไรสะสม
ทุนที่ออก
หุนสามัญ 250 หุน (600 บาท + 1,600 บาท)
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

1,400
2,200
3,600
6,000

ตัวอยาง 8 ตราสารทุ น ที่รับรูในงบการเงิ น รวมจํา นวน 2,200 บาท เกิด จากมูล คา ตราสารทุน ที่ออก
โดยบริษัทยอยตามกฎหมายกอนการรวมธุรกิจจํานวน 600 บาท รวมกับมูลคายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่แทจริงที่โอนใหจํานวน 1,600 บาท อยางไรก็ตาม โครงสรางสวนทุนที่ปรากฏ
ในงบการเงินรวม (จํานวนและชนิดของตราสารทุนที่ออก) ตองสะทอนถึงโครงสรางสวนทุน
ของบริษัทใหญตามกฎหมาย รวมถึงตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทใหญตามกฎหมายในการรวม
ธุรกิจ
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กําไรตอหุน
ตัวอยาง 9 สมมุติวากําไรของบริษัท ข สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 เทากับ 600 บาท และ
กําไรของงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 เทากับ 800 บาท และสมมุติ
ว า ไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ อ อกของบริ ษั ท ข ในระหว า งป สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 25x0 และในระหวางงวดนับจากวันที่ 1 มกราคม 25x1 จนถึงวันที่เกิดการซื้อ
ธุรกิจแบบยอนกลับ ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1
การคํานวณกําไรตอหุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1
จํานวนหุนที่คงเหลืออยูในงวดนับจากวันที่ 1 มกราคม 25x1 จนถึงวันที่ซื้อ
(จํานวนหุนสามัญที่ออกโดยบริษัท ก (บริษัทใหญตามกฎหมาย/ผูถูกซื้อ
ตามบัญชี) ในการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ)
จํานวนหุนสามัญที่คงเหลือนับจากวันที่ซ้อื ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25x1
จํานวนหุน สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนักคงเหลือ
[(150x9/12)+(250x3/12)]
กําไรตอหุน [800/175]

150

250
175
4.57 บาท

ตัวอยาง 10 กําไรตอหุนที่ปรับปรุงใหมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x0 เทากับ 4.00 บาท (กําไร
ของบริษัท ข จํานวน 600 บาท หารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกโดยบริษัท ก ในการซื้อธุรกิจ
แบบยอนกลับจํานวน 150 หุน)

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ตัวอยาง 11 จากตัวอยางขางตน สมมุติวามีการแลกเปลี่ยนหุนสามัญของบริษัท ข จํานวน 56 หุนจากหุน
สามัญทั้งหมด 60 หุน หากบริษัท ก ออกหุนสามัญ 2.5 หุน เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญแต
ละหุนของบริษัท ข บริษัท ก จะออกหุนสามัญ 140 หุน (แทนการออกหุนสามัญ 150 หุน)
ผลที่ตามมาคือ ผูถือหุนบริษัท ข จะถือหุนรอยละ 58.3 ของหุนที่ออกในกิจการที่เกิดจาก
การรวมกัน (140 หุนจาก 240 หุนที่ออกทั้งหมด) มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอน
ใหแกบริษัท ก (ผูถูกซื้อทางบัญชี) จะคํานวณโดยสมมติวาการรวมธุรกิจไดรับผลจากการที่
บริษัท ข ออกหุนสามัญเพิ่มเติมใหกับผูถือหุนบริษัท ก เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญบริษัท
ก ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท ก คือผูถูกซื้อทางบัญชี และตามแนวปฏิบัติขอ 20 ในภาคผนวก ข
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 กําหนดใหผูซื้อวัด มูลคา สิ่งตอบแทนที่ใช
แลกเปลี่ยนกับผูถูกซื้อทางบัญชี
ตัวอยาง 12 ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่จะตองออกเพิ่มโดยบริษัท ข นั้น จะไมนําสวนของผูที่ไมมี
อํานาจในการควบคุมมารวมในการคํานวณ ผูถือหุนสวนใหญถือหุนสามัญจํานวน 56 หุน
ในบริษัท ข และเพื่อใหมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 58.3 ในบริษัท ข บริษัท ข ตองออกหุน
สามัญเพิ่มจํานวน 40 หุน ซึ่งจะทําใหผูถือหุนสวนใหญถือหุนจํานวน 56 หุนจากหุนสามัญที่
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บริษัท ข ออกทั้งหมด 96 หุน และมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 58.3 ในกิจการที่เกิดจากการ
รวมกัน ดังนั้น มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหแกบริษัท ก ซึ่งเปนผูถูกซื้อทางบัญชี
เทากับ 1,600 บาท (40 หุน มูลคายุติธรรมหุนละ 40 บาท) ซึ่งมูลคานี้จะเทากับการที่ผูถือ
หุนทั้ง 60 รายของบริษัท ข นําหุนจํานวน 60 หุนของตนมาใชในการแลกเปลี่ยน จํานวน
ที่กลุมผูมีสวนไดเสียในบริษัท ก (ซึ่งเปนผูถูกซื้อทางบัญชี) รับรูจะไมเปลี่ยนแปลงจากกรณีที่
ผูถือหุนบางสวนในบริษัท ข ไมเขารวมในการแลกเปลี่ยน
ตัวอยาง 13 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมมีจํานวนหุนสามัญ 4 หุนจากหุนสามัญทั้งหมด 60 หุน ของ
บริษัท ข ซึ่งหุนจํานวนดังกลาวไมไดถูกนําไปแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของบริษัท ก ดังนั้น
สว นไดเ สีย ที่ไ มมีอํา นาจควบคุมจึง คิด เปน รอยละ 6.7 สว นไดเ สีย ที่ไ มมีอํา นาจควบคุ ม
สะทอนสัด สว นของสวนไดเสีย ของผูถือหุน ที่ไ มมีอํา นาจควบคุมดว ยมูลคา ตามบัญชีข อง
สินทรัพยสุทธิกอนการรวมธุรกิจของบริษัท ข ซึ่งเปนบริษัทยอยตามกฎหมาย ดังนั้น งบ
แสดงฐานะการเงินรวมตองถูกปรับปรุงเพื่อแสดงสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในอัตรา
รอยละ 6.7 ของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิกอนการรวมธุรกิจของบริษัท ข (เทากับ
134 บาท หรือรอยละ 6.7 ของ 2,000 บาท)
ตัวอยาง 14 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1 แสดงสวนของผูถือหุนสวนนอย ดังนี้
(บาท)
1,200
สินทรัพยหมุนเวียน (700 บาท + 500 บาท)
สินทรัพยไมหมุนเวียน (3,000 บาท + 1,500 บาท)
4,500
คาความนิยม
300
รวมสินทรัพย
6,000
หนี้สินหมุนเวียน (600 บาท + 300 บาท)
หนี้สินไมหมุนเวียน (1,100 บาท + 400 บาท)
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
กําไรสะสม (1,400 บาท x 93.3%)
ทุนที่ออก
หุนสามัญ 240 หุน (560 บาท + 1,600 บาท)
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

900
1,500
2,400
1,306
2,160
134
3,600
6,000
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ตัวอยาง 15 สว นไดเ สีย ที่ไ มมีอํา นาจควบคุม 134 บาท ประกอบดว ยสองสวน สวนที่หนึ่ง คือการจัด
ประเภทสวนแบงของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในกําไรสะสมของผูซื้อทางบัญชีกอน
การซื้อ ธุร กิจ (1,400 บาท x 6.7% หรื อ 93.80 บาท) สว นที่ สองคื อการจั ด ประเภท
สวนแบงของผูที่ไมมีอํานาจควบคุมในหุนที่ออกโดยผูซื้อทางบัญชี (600 บาท x 6.7% หรือ
40.20 บาท)

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ระบุได
ตัว อย า งของการนํ า ย อ หนา ที่ 10-14 และแนวปฏิ บั ติข อ 31-40 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 มาประยุกตใช
ตัวอยาง 16 ตัว อยา งตอไปนี้เ ปน ตัว อยา งของสิน ทรัพยไ มมีตัว ตนที่ระบุไ ดที่ ไ ดมาจากการรวมธุรกิ จ
บางตัวอยางอาจจะมีลักษณะของสินทรัพยโดยทั่วไปมากกวาสินทรัพยไมมีตัวตน ผูซื้อตอง
บันทึกสินทรัพยเหลานั้นใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระของสินทรัพยนั้น ตัวอยางในที่นี้ไมได
รวบรวมกรณีทั้งหมดไว
ตัวอยาง 17 สิน ทรัพยไ มมีตัว ตนที่สามารถระบุไ ดต ามสัญญาเปน ไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือตาม
กฎหมาย สวนสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมไดระบุตามสัญญานั้นไมไดเกิดขึ้นตามสัญญาหรือตาม
กฎหมายแตสามารถแยกเปน เอกเทศได สินทรัพยไ มมีตัว ตนที่สามารถระบุไดตามสัญญา
อาจจะสามารถแยกเปนเอกเทศไดเชนกันแตความสามารถในการแยกออกจากกันไดไมเปน
เงื่อนไขที่สําคัญสําหรับสินทรัพยที่เปนไปตามสัญญาหรือตามกฎหมาย

สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของกับการตลาด (Marketing-related intangible assets)
ตัวอยาง 18 โดยสวนใหญสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของกับการตลาดจะใชในการตลาดหรือการสงเสริม
การขายสําหรับสินคาหรือบริการ
ตัวอยางของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของกับการตลาดมีดังนี้
ประเภท
เครื่องหมายการคา, ชื่อทางการคา, เครื่องหมายบริการ, เครื่องหมายรวม
และเครื่องหมายรับรอง
รูปลักษณ (สีที่เปนเอกลักษณ, การออกแบบรูปรางหรือหีบหอ)
ชื่อหัวหนังสือพิมพ
ชื่อโดเมนอินเตอรเน็ต
ขอตกลงในการไมแขงขัน

เกณฑ
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
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เครื่องหมายการคา, ชื่อทางการคา, เครื่องหมายบริการ, เครื่องหมายรวม และเครื่องหมายรับรอง
ตัวอยาง 16 เครื่องหมายการคา (Trademark) คือ คํา ชื่อ สัญ ลักษณ หรือตราเครื่องหมายอื่น ๆ ที่ใช
ในทางการคาเพื่อระบุถึงแหลงที่มาของผลิตภัณฑและเพื่อทําใหคนทั่วไปสามารถแยกแยะได
วาผลิตภัณฑนั้นมีความแตกตางจากผลิตภัณฑของผูอื่น
เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ สิ่งที่ระบุและใชแยกความแตกตางของแหลงที่มา
ของบริการ
เครื่องหมายรว ม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายที่ใชกับสิน คา หรือบริการของกลุม
บริษัทหรือบริษัทในเครือเดียวกัน
เครื่ อ งหมายรั บ รอง (Certification Mark) คื อ เครื่ อ งหมายที่ ใ ช รั บ รองแหล ง ที่ ม าทาง
ภูมิศาสตรหรือคุณลักษณะอื่นๆ ของสินคาหรือบริการ
ตัวอยาง 20 เครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรวม และ เครื่องหมาย
รับรองอาจไดรับความคุมครองทางกฎหมายผานการจดทะเบียนกับหนวยงานของรัฐ หรือ
การใชอยางตอเนื่องในทางการคา หรือโดยวิธีอื่น ถาไดรับการคุมครองทางกฎหมายผานการ
จดทะเบียนหรือโดยวิธีอื่น เครื่องหมายการคาและเครื่องหมายอื่นๆที่ไดมาพรอมกับการรวม
ธุรกิจจะเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เขาเงื่อนไข
ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย อีกนัยหนึ่งเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายอื่นๆ ที่ไดมา
พรอมกั บการรวมธุรกิ จ สามารถรับรู แยกตา งหากจากคา ความนิย มไดหากเขา เงื่อนไขที่
สามารถแบงแยกเปนเอกเทศได ซึ่งโดยปกติจะเปนไปตามกรณีนี้
ตัวอยาง 21 ตราสินคาและชื่อตราสินคามักถูกนํามาใชในความหมายเดียวกันกับเครื่องหมายการคาและ
เครื่องหมายอื่นๆ อยางไรก็ตาม ตราสินคาและชื่อตราสินคาเปนคําศัพททางการตลาดที่ใชกัน
ทั่ ว ไปเพื่ อ อ า งอิ ง ถึ ง กลุ ม ของสิ น ทรั พ ย ที่ ป ระกอบกั น (Complementary assets) เช น
เครื่องหมายการคา (หรือเครื่องหมายบริการ) และชื่อทางการคา สูตร ตํารับ และความ
เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ไมไดจํากัด
การรับรูกลุมของสินทรัพยไ มมีตัวตนที่ประกอบกันซึ่งโดยทั่วไปจะถูกเรียกรวมวาเปนตรา
สินคา เปน สินทรัพยรายการเดียวโดยบันทึกแยกตางหากจากคาความนิย ม หากกลุมของ
สินทรัพยนั้นมีอายุการใหประโยชนที่ใกลเคียงกัน
ชื่อโดเมนอินเตอรเน็ต
ตัวอยาง 22 ชื่อโดเมนอินเตอรเน็ต คือชื่อที่เปนตัวเลขที่มีความเปนเอกลักษณ ซึ่งมีไวเพื่อใชระบุเลขที่อยู
ของอินเตอรเน็ตโดยเฉพาะเจาะจง การจดทะเบียนชื่อโดเมนทําใหเกิดความสัมพันธระหวาง
ชื่อและคอมพิว เตอรที่ถูกระบุไ วบนอิน เตอรเ น็ต สําหรับชวงเวลาที่จ ดทะเบีย น ซึ่ง การจด
ทะเบียนนี้สามารถตอสัญญาไดใหม ชื่อโดเมนที่จดทะเบียนที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจถือ
เปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของกับลูกคา (Customer-related intangible assets)
ตัวอยาง 23 ตัวอยางของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของกับลูกคา
ประเภท
รายชื่อลูกคา
คําสั่งซื้อหรือการผลิตที่ยังคงคางอยู
สัญญาที่ทํากับลูกคาและความสัมพันธที่เกี่ยวของกับลูกคา
ความสัมพันธกับลูกคาที่ไมไดมาจากการทําสัญญา

เกณฑ
ไมไดถูกกําหนดโดยสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ไมไดถูกกําหนดโดยสัญญา

รายชื่อลูกคา (Customer Lists)
ตัวอยาง 24 รายชื่อลูกคาประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับลูกคา เชน ชื่อและขอมูลที่ใชในการติดตอ
ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของฐานขอมูลที่มีขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับลูกคา เชน ประวัติการสั่งซื้อ
ในอดีต และขอมูลทางประชากรศาสตร โดยปกติ รายชื่อลูกคาไมไดเ ปนผลมาจากสัญญา
หรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ อยางไรก็ตาม รายชื่อลูกคามักจะถูกนํามาใหเชาหรือแลกเปลี่ยน
ดังนั้น รายชื่อลูกคาที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจ โดยทั่วไปจะเขาเงื่อนไขที่สามารถแบงแยก
เปนเอกเทศได
คําสั่งซื้อหรือการผลิตที่ยังคงคางอยู (Order or production backlog)
ตัวอยาง 25 คําสั่งซื้อหรือการผลิตที่ยังคงคางอยูเกิดขึ้นจากสัญญา เชน คําสั่งซื้อหรือขาย ดังนั้น จึงถือวา
คํา สั่ง ซื้อหรือขาย หรือการผลิต ที่ยัง คงคา งอยูที่ไ ดมาพรอมกับการรวมธุรกิจเปน ไปตาม
เงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน แมวาคําสั่งซื้อหรือ
ขายดังกลาวจะสามารถบอกเลิกได
สัญ ญาที่ทํา กับ ลูกคา และความสัม พัน ธกับ ลูกคา ที่เ กี่ย วของ (Customer contracts and the related
customer relationships)
ตัวอยาง 26 หากกิจการสรางความสัมพันธกับลูกคาผานการทําสัญญา ความสัมพันธกับลูกคานั้นเกิดจาก
สิทธิต ามสัญ ญา ดังนั้น สัญญาที่ทํากับลูกคาและความสัมพัน ธกับลูกคาที่เกี่ยวของที่ไดมา
พรอมกับการรวมธุรกิจ เปน ไปตามเงื่อนไขตามสัญ ญาหรือตามกฎหมายในการระบุเ ปน
สินทรัพยไมมีตัวตน แมวาการรักษาความลับหรือขอกําหนดอื่นๆ ของสัญญาจะหามไมให
จําหนายหรือโอนสัญญาแยกตางหากจากผูถูกซื้อ
ตัวอยาง 27 สัญญาที่ทํากับลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาที่เกี่ยวของ อาจแสดงถึงสินทรัพยไมมีตัวตน
สองประเภทที่แตกตางกันทั้งในเรื่องของอายุการใหประโยชนและรูปแบบการใหประโยชนเชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย
ตัวอยาง 28 ความสัมพันธกับลูกคาระหวางกิจการและลูกคาจะมีอยูถา ก) กิจการมีขอมูลเกี่ยวกับลูกคา
และมีการติด ตอกับลูกคา ตามปกติ และ ข) ลูกคา มีความสามารถที่จ ะติด ตอโดยตรงกับ
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กิจ การได ความสั ม พัน ธ กับ ลู ก คา จะเป น ไปตามเงื่ อนไขตามสัญ ญาหรื อ ตามกฎหมาย
ถาในทางปฏิบัติกิจการมีการทําสัญญากับลูกคา โดยไมคํานึงถึงวา ณ วันที่ซื้อ สัญญาจะมีอยู
หรื อ ไม ความสั ม พัน ธ กับ ลู ก คา อาจเกิด ขึ้ น ผ า นทางวิ ธี อื่ น นอกเหนือ จากการทํ า สั ญ ญา
เชน ผานการติดตอตามปกติของตัวแทนขายสินคาและบริการ
ตัวอยาง 29 ตามที่กลา วในยอหนา ที่ 25 ของตัวอยา งนี้ คําสั่ง หรือการผลิต ที่ยัง คงคา งอยูเ กิดขึ้น จาก
สัญญา เชน คําสั่งซื้อ หรือขาย ดังนั้นจึงถือเปนสิทธิตามสัญญาดวย เชนเดียวกัน หากกิจการ
มีความสัมพันธกับลูกคาผานการทําสัญญาเหลานี้ ความสัมพันธกับลูกคาถือวาเกิดขึ้นจาก
สิทธิตามสัญญาดวยเชนกัน และถือวาเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาและตามกฎหมาย ในการ
ระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
ตัวอยาง
ตัวอยาง 30 ตัว อยา งตอไปนี้ แสดงถึง การรับ รูสิน ทรัพ ยไ มมีตั ว ตนประเภทสัญ ญาที่ ทํา กับลู กคา และ
ความสัมพันธกับลูกคาที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจ
ตัวอยาง 30.1 บริษัทผูซื้อไดมาซึ่งบริษัทผูถูกซื้อในการรวมธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0
โดยบริษั ทผูถู กซื้ อมี ข อตกลงในการจั ด หาสิน คาใหกั บลู กคา เป นเวลา 5 ป
ทั้งบริษัทผูถูกซื้อและบริษัทผูซื้อเชื่อวาลูกคาจะตออายุสัญญาเมื่อสัญญาปจจุบัน
สิ้นสุดลง ขอตกลงในการจัดหาสินคานี้ไมสามารถแบงแยกเปนเอกเทศได
ขอตกลงในการจัดหาสินคา (ไมวาจะสามารถบอกเลิกไดหรือไม) เปนไปตาม
เงื่อ นไขตามสั ญ ญาหรื อตามกฎหมาย นอกจากนี้ เนื่อ งจากผู ถูกซื้ อสรา ง
ความสัมพัน ธกับลูกคา ผา นการทํา สัญญา ดัง นั้น ไมเ พียงแตสัญ ญาที่ทํา กับ
ลูกคาหากแตค วามสัมพันธกับลูกคา ยัง ถือเปน สินทรัพยที่เ ขา เงื่อนไขตาม
สัญญาหรือตามกฎหมายดวย
ตัวอยาง 30.2 บริษัทผูซื้อไดมาซึ่งบริษัทผูถูกซื้อในการรวมธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0
บริษัทผูถูกซื้อมีการผลิต สิน คา สองสายงานธุรกิจ ที่แตกตา งกัน คือ สิน ค า
ประเภทเครื่องกีฬาและเครื่องใชไฟฟา ลูกคาจะซื้อสินคาทั้งเครื่องกีฬาและ
เครื่องใชไฟฟาจากบริษัทผูถูกซื้อ โดยบริษัทผูถูกซื้อมีสัญญากับลูกคาในการ
เปน ผูจัด หาสิน คา ประเภทเครื่องกีฬาใหกับลูกคาแตเ พีย งผูเดีย ว แตไ มมี
สัญญาในการจัดหาเครื่องใชไฟฟาใหกับลูกคา ทั้งบริษัทผูถูกซือ้ และบริษทั ผูซ อื้
เชื่อวา บริษัทผูถูกซื้อมีความสัมพันธกับลูกคาโดยรวมเพียงความสัมพันธเดียว
สัญญาในการเปนผูจัดหาสินคาประเภทเครื่องกีฬาใหกับลูกคาแตเพียงผูเดียว
(ไมวาจะสามารถบอกเลิกไดหรือไม) เปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตาม
กฎหมายในการระบุ เป นสิ นทรั พย ไม มีตั ว ตน นอกจากนั้น เนื่ องจากบริ ษั ท
ผูถูกซื้อสรางความสัมพันธกับลูกคาผานการทําสัญญา ความสัมพันธกับลูกคาจึง
ถื อว า เป น ไปตามเงื่ อ นไขตามสั ญ ญาหรื อตามกฎหมาย และด ว ยเหตุ ที่ มี
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ความสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า เพี ย งความสั ม พั น ธ เ ดี ย ว มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของ
ความสัมพันธดังกลาวจะรวมขอสมมติฐานของความสัมพันธกับลูกคาของผูถูก
ซื้อทั้งสินคาประเภทเครื่องกีฬาและเครื่องใชไฟฟา อยางไรก็ตาม หากบริษัท
ผูซื้อกําหนดวาความสั มพันธกับลูกคาสําหรับสินคาประเภทเครื่องกีฬาและ
สินคาประเภทเครื่องใชไฟฟานั้นแยกตางหากจากกัน ผูซื้อจะตองประเมินวา
ความสัมพันธกับลูกคาสําหรับสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาเปนไปตามเงื่อนไข
ที่สามารถแยกเปนเอกเทศไดในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตนหรือไม
ตัวอยาง 30.3 บริษัทผูซื้อไดมาซึ่งบริษัทผูถูกซื้อในการรวมธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0
บริษัทผูถูกซื้อดําเนินธุรกิจกับลูกคาผานการใชคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายแตเพียง
อยางเดียว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 บริษัทผูถูกซื้อมีคําสั่งซื้อของลูกคารอย
ละ 60 ของลูกคาทั้งหมดซึ่งเปนคําสั่งซื้อที่ยังไมไดดําเนินการ ลูกคากลุมนี้เปน
ลูกคาที่ติดตอซื้อขายกันเปนประจํา ลูกคาสวนที่เหลืออีกรอยละ 40 เปนลูกคา
ที่ติด ตอซื้อขายกัน เปน ประจํา เชน กัน อยา งไรก็ต าม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
25x0 บริษัทผูถูกซื้อไมมีคํา สั่งซื้อที่ยังไมไดดําเนินการหรือสัญญาอื่นใดกับ
ลูกคากลุมนี้
คําสั่งซื้อจํานวนรอยละ 60 จากลูกคาของบริษัทผูถูกซื้อ (ไมวาจะสามารถบอก
เลิกไดหรือไม) เปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเปน
สินทรัพยไมมีตัวตน นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทผูถูกซื้อสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาผานการทําสัญญา ดังนั้นไมเพียงแตคําสั่งซื้อ หากแตความสัมพันธกับ
ลูกคา ยั ง ถือเปน สิน ทรัพย ที่เ ขา เงื่อนไขตามสัญ ญาหรือตามกฎหมาย และ
เนื่องจากในทางปฏิบัติบริษัทผูถูกซื้อมีการทําสัญญากับลูกคากลุมรอยละ 40
ที่เหลือ ดังนั้นความสัมพันธกับลูกคากลุมนี้จึงเกิดขึ้นจากสิทธิตามสัญญา และ
ถือวาเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเปนสินทรัพย
ไมมีตัวตนดว ย ถึงแมวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 บริษัทผูถูกซื้อจะไมมี
สัญญากับลูกคากลุมนี้เลยก็ตาม
ตัวอยาง 30.4 บริษั ทผูซื้ อไดมาซึ่ง บริษั ทผูถู กซื้อ ซึ่ง เปน ผูรับ ประกัน ภัย ในการรวมธุ รกิ จ
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 25x0 บริษัทผูถูกซื้อมีกลุมสัญญาประกัน ภัยรถยนต
ที่มีอายุหนึ่งปโดยผูถือกรมธรรมสามารถบอกเลิกได
เนื่ องจากผู ถูก ซื้อ สร า งความสัม พัน ธกั บผู ถือ กรมธรรมโ ดยการทํ า สั ญ ญา
ประกันภัย ความสัมพันธกับผูถือกรมธรรมจึงเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญา
หรือตามกฎหมายในการระบุเ ปนสิน ทรัพยไ มมีตัว ตน มาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย และมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สิน ทรัพยไมมีตัว ตน ใชถือ
ปฏิบัติสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทความสัมพันธกับลูกคา
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ความสัมพันธกับลูกคาที่ไมไดเกิดจากสัญญา (Non-contractual customer relationships)
ตัวอยาง 31 ถ า ความสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า ที่ ไ ด ม าพร อ มกั บ การรวมธุ ร กิ จ ไม ไ ด ม าจากการทํ า สั ญ ญา
ความสัมพันธดังกลาวถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนหากเปนไปตามเงื่อนไขที่สามารถแบงแยก
เปนเอกเทศได รายการแลกเปลี่ยนโดยการขายหรือโอนสินทรัพยที่เหมือนกันหรือคลายคลึง
กันโดยกิจการอื่นเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการแบงแยกเปนเอกเทศได
ของความสัมพันธกับลูกคาที่ไมไดเกิดจากสัญญา

สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของกับศิลปะ (Artistic-related intangible assets)
ตัวอยาง 32 ตัวอยางของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของกับศิลปะ
ประเภท
ละคร, อุปรากร และนาฏศิลปการฟอนรํา
หนังสือ, นิตยสาร, หนังสือพิมพ และงานประพันธอื่นๆ
งานทางดานดนตรี เชน เพลงที่แตง เนื้อเพลง และเพลงประกอบโฆษณา
ภาพวาดและรูปถาย
วีดีทัศน และสื่อโสตทัศน รวมถึงภาพยนตร วีดีทัศนเพลง และรายการโทรทัศน

เกณฑ
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา

ตัวอยาง 33 สินทรัพยที่เกี่ยวของกับศิลปะที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจจะเปนไปตามเงื่อนไขในการระบุ
วา เปน สิน ทรัพยไ ม มีตัว ตน หากสิน ทรั พยดังกลา วไดมาจากการทํา สัญ ญาหรื อสิทธิต าม
กฎหมาย เชน ลิข สิทธิ์ ลิขสิทธิ์สามารถโอนไดไมวาจะเปนการโอนทั้งหมดโดยเอกสารการ
โอนสิทธิหรือโอนบางสวนโดยขอตกลงในการใหใบอนุญาต ผูซื้อสามารถรับรูลิข สิทธิ์และ
เอกสารการโอนสิทธิหรือขอตกลงในการใหใบอนุญาตที่เกี่ยวของที่มีอายุการใหประโยชนที่
ใกลเคียงกันเปนสินทรัพยรายการเดียวได
สินทรัพยไมมีตัวตนที่อางอิงตามสัญญา (Contract-based intangible assets)
ตัวอยาง 34 สินทรัพยไมมีตัวตนที่อางอิง ตามสัญญาแสดงถึงมูลคาของสิทธิที่เกิดขึ้น จากการทํา สัญญา
สัญญากับลูกคาเปนเพียงประเภทหนึ่งของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อางอิงตามสัญญา ถาเงื่อนไข
ของสัญญาทําใหเกิดหนี้สิน เชน เงื่อนไขของสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญากับลูกคาไมให
ผลประโยชนเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด ใหผูซื้อรับรูรายการดังกลาวเปนหนี้สินที่รับมาใน
การรวมธุรกิจ
ตัวอยางของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อางอิงตามสัญญามีดังนี้
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ประเภท

เกณฑ

ใบอนุญาต, คาสิทธิ และ ขอตกลงงดเวนการใชสิทธิ (Standstill agreements)
สัญญาที่เกีย่ วกับการโฆษณา การกอสราง การจัดการ การใหบริการ หรือ
สัญญาผูจ ําหนาย การจัดหาวัสดุ
สัญญาเชา (ไมวาผูถูกซื้อเปนผูเชาหรือผูใหเชา)
ใบอนุญาตการกอสราง
ขอตกลงในการใหแฟรนไชส
สิทธิในการจัดการและการออกอากาศ
สัญญาการใหบริการ เชน สัญญาการใหบริการดานการจัดการสินเชื่อ
สัญญาจางงาน
สิทธิในการใชประโยชน เชน การขุดเจาะ น้ํา อากาศ แรธาตุ การตัดไม
และอํานาจการเดินเสนทางคมนาคม

ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา

สัญญาการใหบริการ เชน สัญญาการใหบริการที่มีหลักประกัน (Mortgage servicing contracts)
ตัวอยาง 35 สัญญาที่ใหบริการเกี่ยวกับสินทรัพยทางการเงิน คือประเภทหนึ่ง ของสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่อา งอิง ตามสั ญ ญา ถึง แมวา การใหบริการเปน เพีย งสว นหนึ่ง ของสิน ทรั พยทางการเงิ น
การใหบริการอาจแยกตางหากเปนสินทรัพย (หรือหนี้สิน) เมื่อเขาขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
ตัวอยาง 35.1 ตามเงื่อนไขของสัญ ญาการใหบริการสามารถแยกตางหากจากสิน ทรัพย
ทางการเงินที่ใชอางอิงไดผานการขายหรือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
โดยที่ยังคงใหบริการอยู หรือ
ตัวอยาง 35.2 ผานการซื้อที่แยกตางหากและขอสมมติฐานของการใหบริการ
ตัวอยาง 36 หากเงินกูที่มีหลักประกัน ลูกหนี้บัตรเครดิต หรือสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่ไดมาพรอมกับ
การรวมธุ รกิ จ ยั ง มี สั ญ ญาที่ ต องให บริ ก ารอยู สิ ท ธิ ในการให บ ริก ารที่เ ป น สว นหนึ่ง ของ
สินทรัพยทางการเงินจะไมสามารถรับรูแยกตางหากเปน สินทรัพยไมมีตัวตนได เนื่องจาก
มูลคายุติธรรมของสิทธิในการใหบริการจะถูกรวมอยูในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ทางการเงินที่ไดมา
สัญญาจางงาน (Employment contracts)
ตัวอยาง 37 สัญญาจางงานที่เปนสัญญาซึ่งใหประโยชนในมุมมองของผูวาจาง อันเนื่องมาจากการที่ราคา
ตามสัญญาเปนราคาที่ใหผลประโยชนเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาดถือเปนประเภทหนึ่งของ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่อางอิงตามสัญญา
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สิทธิในการใชประโยชน (Use rights)
ตัวอยาง 38 สิทธิในการใชประโยชน เชน การขุดเจาะ น้ํา อากาศ การตัดไม และอํานาจการเดินเสนทาง
คมนาคม สิทธิในการใชประโยชนบางประเภทถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่อางอิงตามสัญญา
ซึ่ง จะถูกบัน ทึกบัญชีแยกตางหากจากคาความนิย ม ในขณะที่สิทธิในการใชประโยชนบาง
ประเภทอาจมีลักษณะของสินทรัพยที่มีตัวตนมากกวาสินทรัพยไมมีตัวตน ผูซื้อควรบันทึก
บัญชีสิทธิในการใชประโยชนตามลักษณะของสินทรัพยเหลานั้น

สินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนผลมาจากเทคโนโลยี (Technology-based intangible assets)
ตัวอยาง 39 ตัวอยางของสินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนผลมาจากเทคโนโลยี
ประเภท
เทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตร
ซอฟทแวรคอมพิวเตอรและ Mask works
เทคโนโลยีที่ไมมีสิทธิบัตร
ฐานขอมูลและ Title plants
ความลับทางการคา เชน สูตร กระบวนการ และตํารับ

เกณฑ
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ไมไดถูกกําหนดโดยสัญญา
ไมไดถูกกําหนดโดยสัญญา
ตามสัญญา

ซอฟทแวรคอมพิวเตอรและ Mask works
ตัวอยาง 40 ซอฟทแวรคอมพิวเตอรและโปรแกรมการจัดรูปแบบที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจที่ไดรับ
การคุมครองทางกฎหมาย เชน สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ ถือวา เปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญา
หรือตามกฎหมายในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
ตัวอยาง 41 Mask works เปนซอฟทแวรที่ถูกบันทึกอยางถาวรอยูในชิปหนวยความจําที่ใชอานอยางเดียว
ซึ่งถูกจัดเก็บอยางเปนลําดับหรือเปนวงจร Mask works อาจไดรับการคุมครองทางกฎหมาย
Mask works ที่ไดรับการคุมครองทางกฎหมายที่ไดรับมาพรอมกับการรวมธุรกิจถือวาเปนไป
ตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
ฐานขอมูล และ Title plants
ตัวอยาง 42 ฐานขอมูล คือ การจัดเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมักจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส
(เชน บน computer disks หรือ files) ฐานขอมูลที่มีง านตนฉบับของผูเ ขียนอาจไดรับการ
คุมครองโดยลิข สิทธิ์ ฐานขอมูลที่ ไ ดมาพรอ มกับการรวมธุรกิ จ ที่ไ ดรับการคุ มครองโดย
ลิขสิทธิ์ จะเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายสําหรับการระบุเปนสินทรัพยไมมี
ตัวตน อยางไรก็ตาม ฐานขอมูลมักจะรวมขอมูลที่เปนผลมาจากการดําเนินงานตามปกติของ
กิจการ เชน รายชื่อลูกคา หรือ ขอมูลที่เกิดจากความรูหรือความชํานาญพิเศษ เชน ขอมูลทาง
วิทยาศาสตร หรือ ขอมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ ฐานขอมูลที่ไมไดรับการคุมครองลิขสิทธิ์สามารถ
แลกเปลี่ย น ใหใบอนุญาต หรือใหผูอื่นเชาไดไ มวา ทั้งหมดหรือบางสว น ดัง นั้น ถึง แมวา
ประโยชนทางเศรษฐกิจ ในอนาคตจากฐานขอ มูลจะไมไ ดเ กิด ขึ้น จากสิท ธิต ามกฎหมาย
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ดังกลาว ฐานขอมูลที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจถือวาเปนไปตามเงื่อนไขที่สามารถแบงแยก
เปนเอกเทศไดในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
ตัวอยาง 43 Title plants เปนการบันทึกขอมูลในอดีตที่เกิดขึ้นกับกรรมสิทธิในที่ดินในพื้นที่ทางภูมิศาสตร
ที่เฉพาะเจาะจง Title plants จะถูกซื้อและขายทั้งหมดหรือบางสวนเพื่อใชในการแลกเปลี่ยน
หรือใหใบอนุญาตได ดังนั้น Title plants ที่ไดรับมาในการรวมธุรกิจถือวาเปนไปตามเงื่อนไข
ที่สามารถแบงแยกเปนเอกเทศได
ความลับทางการคา เชน สูตร กระบวนการ หรือตํารับ ที่เปนความลับ

ตัวอยาง 44 ความลับทางการคาเปนขอมูลซึ่งรวมถึง สูตร รูปแบบ ตํารับ คําสั่งงาน โปรแกรม อุปกรณ
วิธีการ เทคนิค หรือกระบวนการ ที่ ก) ทําใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจที่เปนอิสระ เกิดขึ้นได
จริง โดยไม เ ปน การรูกั น โดยทั่ว ไป และ ข) มีค วามพยายามอยา งสมเหตุ สมผลภายใต
สถานการณตางๆในการรักษาความลับนั้น ถาประโยชนทางเศรษฐกิจในอนาคตจากความลับ
ทางการคาที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจไดรับการคุมครองทางกฎหมายใหถือวา สินทรัพยนี้
เปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย นอกจากกรณีนี้ ความลับทางการคาที่ไดมา
พรอมกับการรวมธุรกิจจะถือวาระบุไดหากสามารถแบงแยกเปนเอกเทศไดเทานั้น ซึ่งมักจะ
เกิดความลับทางการคาที่ระบุไดจากกรณีนี้

กําไรจากการตอรองราคาซื้อ
ตัว อยา งของการรับรูและวัด มูลคา กํา ไรจากการตอรองราคาซื้อ ตามยอหนา ที่ 32-36 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
ตัวอยาง 45 ตัวอยางขางลางนี้แสดงวิธีการบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจที่มีการบันทึกกําไรจากการ
ตอรองราคาซื้อ
ตัวอยาง 46 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x0 บริษัทผูซื้อไดมาซึ่งสวนไดเสียของบริษัทผูถูกซื้อซึ่งเปนบริษัท
จํากัดเปนจํานวนรอยละ 80 โดยการแลกเปลี่ยนกับเงินสดจํานวน 150 บาท เนื่องจากผูถือ
หุน เดิมของผูถูกซื้อตองการที่จ ะขายเงิน ลงทุน ในวันที่ระบุไ ว ดังนั้น จึงไมมีเ วลาเพียงพอ
ในการหาราคาตลาดของผูถูกซื้อโดยเสนอขายกับผูซื้อรายอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ผูบริหารของ
ผูซื้ อวั ด มู ล คา เริ่ มแรกของสิ น ทรัพ ยที่ ไ ดม าและหนี้สิ น ที่ รั บมาที่ ระบุ ไ ด ณ วั น ที่ซื้ อตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 โดยสินทรัพยที่ระบุไดมีมูลคาเทากับ 250 บาท
และหนี้สินที่รับ มามีมูลคา เทากับ 50 บาท ทั้ง นี้ผูซื้อไดจางที่ปรึกษาอิสระในการประเมิน
มูลคา ยุติธรรมของสวนไดเสียที่ไ มมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อซึ่งมีอยูรอยละ 20 ไดมูลคา
ยุติธรรมเทากับ 42 บาท
ตัวอยาง 47 มู ล ค า ของสิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ ที่ ร ะบุ ไ ด ข องผู ถู ก ซื้ อ (200 บาท : คํ า นวณจาก 250-50)
ซึ่งมากกวามูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหบวกกับมูลคายุติธรรมของสวนไดเสียที่ไม
มีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ ดังนั้นผูซื้อจึงสอบทานวิธีการที่ใชเพื่อระบุและวัดมูลคาสินทรัพย
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ที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา และวิธีการที่ใชวัดมูลคายุติธรรมของทั้งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมในผูถูกซื้อและสิ่งตอบแทนที่โอนให ภายหลังการสอบทานผูซื้อพบวาวิธีการและผลที่
ไดจากการวัดมูลคาเหมาะสมแลว ผูซื้อคํานวณกําไรจากการซื้อสวนไดเสียรอยละ 80 ดังนี้
จํานวนของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาที่ระบุได (250-50)
หัก: มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหสําหรับการซื้อสวนไดเสีย
รอยละ 80 ในผูถูกซื้อ
บวก
มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ

บาท
200
150

42
192
8

กําไรจากการตอรองราคาซื้อในการซื้อสวนไดเสียรอยละ 80
ตัวอยาง 48 ผูซื้อจะบันทึกรายการซื้อผูถูกซื้อในงบการเงินรวมดังนี้
เดบิต สินทรัพยที่ไดรับมาที่ระบุได
เครดิต เงินสด
หนี้สินที่รับมา
กําไรจากการตอรองราคาซื้อ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ

บาท
250

บาท
150
50
8
42

ตัวอยาง 49 ถา ผูซื้อเลือกที่จ ะวัด มูลค า สว นไดเ สีย ที่ ไ มมีอํา นาจควบคุมในผู ถูกซื้อ โดยใชวิ ธีสัด สว น
ของสิน ทรัพยสุทธิที่ระบุไ ดข องผูถูกซื้อ สว นไดเ สีย ที่ไ มมีอํา นาจควบคุมที่รับรูจ ะเทา กับ
40 บาท (200 บาท * 0.20) กําไรจากการตอรองราคาซื้อจะเทากับ 10 บาท [200 บาท (150 บาท + 40 บาท)]

ระยะเวลาในการวัดมูลคา
ตัวอยางตามยอหนาที่ 45 - 50 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
ตัวอยาง 50 ถาหากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไมเสร็จสมบูรณภายในรอบระยะเวลา
บัญชีที่การรวมธุรกิจเกิดขึ้น ยอหนาที่ 45 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
ระบุใหผูซื้อตองประมาณการมูลคาของรายการซึ่งขอมูลทางบัญชียังไมสมบูรณเพื่อรายงาน
ในงบการเงิน โดยในระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคาผูซื้อตองปรับปรุงประมาณการ
ดังกลา วดว ยหากไดรับขอมูลเพิ่มเติมที่เ กี่ย วของกับขอเท็จจริงและสถานการณแ วดลอม
ที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ และถาไดทราบในขณะนั้นจะกระทบตอการวัดมูลคาจํานวนที่รับรูในวัน
ดังกลาว ยอหนาที่ 49 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ระบุใหผูซื้อตองรับรู
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รายการปรับปรุงดังกลาว เสมือนวาการบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจไดเสร็จสิ้น ณ วันที่
ซื้อ รายการปรับปรุงในชวงระยะเวลาการวัดมูลคาจะไมถูกรวมในกําไรหรือขาดทุน
ตัวอยาง 51 สมมติวาผูซื้อไดมาซึ่งผูถูกซื้อเมื่อวันที่ 30 กันยายน 25x2 ผูซื้อจัดหาผูประเมินอิสระเพื่อ
ประเมินมูลคารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดรับมาในการรวมธุรกิจและการประเมิน
ดังกลาวเสร็จสิ้นไมทันวันที่ผูซื้อไดอนุมัติใหออกงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
25x2 ในงบการเงินสําหรับป 25x2 ผูซื้อรับรูประมาณการมูลคายุติธรรมของสินทรัพยเปน
จํานวนเงิน 30,000 บาท ณ วันซื้อกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณมีอายุการใหประโยชน
คงเหลือ 5 ป ในอีก 5 เดือนตอมาภายหลังจากวันที่ซื้อกิจการผูซื้อไดรับผลการประเมินราคา
จากผูประเมินอิสระ ซึ่งประเมินวามูลคายุติธรรม ณ วันซื้อของสินทรัพยมีมูลคา 40,000 บาท
ตัวอยาง 52 ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x3 ผูซื้อไดปรับปรุงรายการของป 25x2
ยอนหลังดังนี้
ตัวอยาง 52.1 บันทึกมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม
25x2 เพิ่มขึ้น 9,500 บาท รายการปรับปรุงดัง กลา วคํานวณจากรายการ
ปรับปรุงมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อ 10,000 บาทหักคาเสื่อมราคาเพิ่มเติมที่
รับรูเ สมือนวา มูลคา ยุติธรรมของสินทรัพยถูกรับรู ณ วัน ซื้อ (500 บาท
สําหรับคาเสื่อมราคา 3 เดือน)
ตัวอยาง 52.2 บันทึกมูลคาตามบัญชีของคาความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 ลดลง
10,000 บาท
ตัวอยาง 52.3 บันทึกคาเสื่อมราคาสําหรับป 25x2 เพิ่มขึน้ 500 บาท
ตัวอยาง 53 ตามแนวปฏิบัติขอที่ 67 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
ผูซื้อเปดเผยขอมูลดังนี้
ตัวอยาง 53.1 ในงบการเงินป 25x2 เปดเผยวาการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสําหรับการรวม
ธุรกิจไมเสร็จสมบูรณ เนื่องจากบริษัทยังไมไดรับผลการประเมินมูลคาของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ตัวอยาง 53.2 ในงบการเงินป 25x3 เปดเผยจํานวนและคําอธิบายรายการปรับปรุงประมาณ
การที่รับรูระหวา งงวดที่เสนอรายงานปจจุบัน ดัง นั้น ผูซื้อตองเปด เผยวา
ขอมูลเปรีย บเทีย บสํา หรับป 25x2 ถูกปรับ ปรุง ย อนหลัง โดยเพิ่ มมูลค า
ยุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ซื้อเปนจํานวน 9,500 บาท
ซึ่งเกิดจากผลตา งของคาความนิยมที่ลดลงจํานวน 10,000 บาท และคา
เสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจํานวน 500 บาท
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การพิจารณาวารายการใดถือเปนสวนหนึง่ ของการรวมธุรกิจ
การทําใหความสัมพันธที่มีอยูเ ดิมหมดไป
ตัวอยางตามยอหนาที่ 51, 52 และแนวปฏิบัติขอ 50-53 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 3
ตัวอยาง 54 ผูซื้อซื้ออุปกรณไฟฟาจากผูถูกซื้อภายใตสัญญาในการจัดหาสินคาซึ่งมีระยะเวลา 5 ป และ
ดวยอัตราราคาคงที่ ปจจุบันอัตราราคาคงที่ดังกลาวสูงกวาอัตราที่ผูซื้อสามารถซื้ออุปกรณ
ไฟฟาที่คลายคลึงกันจากผูขายรายอื่น สัญญาจัดหาสินคายินยอมใหผูซื้อบอกเลิกสัญญาได
กอนสิ้นสุดปที่หา แตตองจายคาปรับเปนจํานวนเงิน 6 ลานบาท ในขณะที่อายุสัญญาเหลืออยู
3 ป ผูซื้อจายซื้อผูถูกซื้อเปนเงินจํานวน 50 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคายุติธรรมของผูถูกซื้อที่ผูซื้อ
รายอื่นๆในตลาดยอมจายให
ตัวอยาง 55 มูลคายุติธรรมของผูถูกซื้อไดรวมมูลคายุติธรรมของสัญญาจัดหาสินคาซึ่งทํากับผูซื้อจํานวน
8 ลานบาท โดยจํานวนเงิน 8 ลานบาทประกอบดวยสวนของสัญญาที่เปนราคาตลาดจํานวน
3 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของการกําหนดราคาที่สามารถเปรียบเทียบกับการกําหนดราคาของ
รายการในตลาดป จ จุ บัน สํา หรั บรายการที่ เ หมือ นกั น หรือ คล า ยคลึ ง กั น (ในเรื่อ งความ
พยายามในการขาย ความสัมพันธกับลูกคา และอื่นๆ) และสวนของสัญญาจํานวน 5 ลาน
บาท ซึ่งเปนสวนของราคาที่ไมใหผลประโยชนสําหรับผูซื้อ เพราะเปนราคาที่สูงกวาราคาของ
รายการในตลาดปจจุบันสําหรับรายการที่ค ลายคลึงกัน ผูถูกซื้อไมมีสินทรัพยหรือหนี้สิน ที่
ระบุไดอื่นที่เกี่ยวกับสัญญาในการจัดหาสินคานี้ และผูซื้อไมไดรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินใดๆ
ที่เกี่ยวของกับสัญญาในการจัดหาสินคากอนการรวมกิจการ
ตัวอยาง 56 ในตัว อยา งนี้ผู ซื้อคํา นวณผลขาดทุน จํ า นวน 5 ลา นบาทแยกตางหากจากการรวมธุรกิ จ
(จํานวนที่นอยกวาระหวางเงิน คา ปรับที่จา ยชําระในการบอกเลิกสัญ ญา 6 ลา นบาท และ
จํา นวนมูลคา ยุติธรรมของสัญญาสว นที่ไ มใหผ ลประโยชนสํา หรับผูซื้อ) สว นจํา นวนเงิน
3 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของสัญญาที่เปนราคาตลาด ถือเปนสวนหนึ่งของคาความนิยม
ตัวอยาง 57 ไมวา ผูซื้อไดเคยรับรูรายการเกี่ยวกับความสัมพัน ธที่มีอยูกอนการรวมธุรกิจในงบการเงิน
หรือไมก็จะมีผลตอจํานวนผลกําไรหรือขาดทุนที่จะรับรูสําหรับรายการที่ทําใหความสัมพันธ
ที่มีอยูนั้นหมดไป สมมติวา มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหผูซื้อบันทึกหนี้สินจํานวน 6 ลานบาท
กอนการรวมธุรกิจสําหรับสัญญาจัดหาสินคา ในสถานการณดังกลาวผูซื้อจะบันทึกกําไรจาก
การยกเลิกสัญญาเปนจํานวน 1 ลานบาท ในกําไรหรือขาดทุน ณ วันซื้อกิจการ (ขาดทุนจาก
สัญญาจํานวน 5 ลานบาท หักดวยขาดทุนที่เคยรับรูกอนหนานี้จํานวน 6 ลานบาท) หรืออีกนัย
หนึ่งคือผูซื้อไดรับผลกระทบจากการลางบัญชีหนี้สินที่เคยรับรูจํา นวน 6 ลานบาท ในการ
บันทึกจํานวนเงิน 5 ลานบาท เปนผลทําใหมีกําไรเกิดขึ้น 1 ลานบาท
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การจายชําระแกพนักงานที่อาจเกิดขึ้น
ตัวอยางตามยอหนาที่ 51 ยอหนาที่ 52 และแนวปฏิบัติขอ 50 ขอ 54 และขอ 55 ในภาคผนวก ข ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
ตัวอยาง 58 ผูถูกซื้อแตงตั้งผูสมัครรายหนึ่งใหเปนประธานเจาหนาที่บริหารคนใหมภายใตสัญญาจางงาน
10 ป สัญญากําหนดใหผูถูกซื้อตองจายเงินใหผูสมัคร 5 ลานบาท หากผูถูกซื้อถูกซื้อกิจการ
กอนที่สัญญาจะหมดอายุ จากนั้นในอีก 8 ป ตอมาผูซื้อไดซื้อผูถูกซื้อ โดย ณ วันซื้อกิจการ
ประธานเจาหนาที่บริหารผูนั้นยังคงถูกจางและจะไดรับการจายเงินเพิ่มเติมภายใตสัญญาที่มี
อยูดวย
ตัวอยาง 59 ในตัวอยางนี้ผูถูกซื้อทําสัญญาจางงานกอนเริ่มการเจรจาตอรองสําหรับการรวมธุรกิจ และ
วัตถุประสงคของสัญญาคือตองการที่จ ะไดรับบริการจากประธานเจาหนา ที่บริหาร ดังนั้น
จึงไมมีหลักฐานวาสัญญาไดจัดเตรียมขึ้นเพื่อใหประโยชนแกผูซื้อหรือกิจการที่เกิดจากการ
รวมกัน ดังนั้นหนี้สินที่จะตองจายจํานวน 5 ลานบาทจึงรวมอยูในการปฏิบัติตามวิธีซื้อ
ตัวอยาง 60 ในสถานการณอื่น หากผูถูกซื้อจะตองเขา ทําสัญญาที่คลายคลึง กันนี้กับประธานเจาหนา ที่
บริหารตามคํา แนะนําของผู ซื้อระหว า งการเจรจาตอ รองในการรวมธุ รกิจ ถา เปน เชน นี้
วัต ถุประสงคหลักของสัญ ญาคือเพื่อที่จ ะจา ยคา ชดเชยแกประธานเจา หนาที่บริหาร และ
สัญญาอาจมุงใหประโยชนแกผูซื้อหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันมากกวาใหประโยชนแกผู
ถูก ซื้อ หรื อผู ถือ หุน เดิ ม ในสถานการณ เ ช น นี้ผู ซื้อ ตอ งบั น ทึ กหนี้สิ น ที่จ ายให แก ประธาน
เจาหนาที่บริหารในงบการเงินหลังการรวมกิจการ โดยแยกตางหากจากการปฏิบัติตามวิธีซื้อ
โครงการทดแทน
ตัวอยางตามยอหนาที่ 51 ยอหนาที่ 52 และ แนวปฏิบตั ิขอ 56 – 62 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
ตัวอยาง 61 ตัวอยางขางลางนี้ แสดงโครงการทดแทนที่ผูซื้อจะออกใหในสถานการณตางๆ

โครงการทดแทน
พนักงานจําเปนตองใหบริการ
เพิ่มเติมภายหลังวันที่ซื้อหรือไม

ไม
จําเปน
จําเปน

โครงการของผูถูกซื้อ
ระยะเวลาการไดรับสิทธิเสร็จสิ้น
กอนการรวมธุรกิจหรือไม
เสร็จสิ้น
ยังไมเสร็จสิ้น
ตัวอยางที่ 1
ตัวอยางที่ 3
ตัวอยางที่ 2

ตัวอยางที่ 4
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ตัวอยาง 62 ตัวอยางสมมติวาโครงการทั้งหมดถูกจัดประเภทเปนสวนของเจาของ
ตัวอยางที่ 1
โครงการของผูถูกซื้อ
โครงการทดแทน

ระยะเวลาการไดรับสิทธิเสร็จสิ้นกอนการรวมธุรกิจ
พนักงานไมจําเปนตองใหบริการเพิ่มเติมภายหลังวันที่ซ้อื

ตัวอยาง 63 ผูซื้อออกโครงการทดแทนมูลคา 110 บาท ณ วันที่ซื้อ (วัดมูลคาโครงการโดยใชราคาตลาด
เปน เกณฑ) เพื่อทดแทนโครงการของผูถูกซื้อที่มีมูลคา 100 บาท ณ วัน ที่ซื้อ (วัดมูลคา
โครงการโดยใชราคาตลาดเปนเกณฑ) โครงการทดแทนไมไดกําหนดใหมีบริการภายหลัง
การรวมธุรกิจและ ณ วันที่ซื้อ พนักงานของผูถูกซื้อไดใหบริการตามที่กําหนดไวในโครงการ
ของผูถูกซื้อทั้งหมดแลว
ตัวอยาง 64 จํานวนเงินที่ตอบแทนการบริการกอนการรวมธุรกิจถูกวัดคาโดยใชราคาตลาดของโครงการ
ผลตอบแทนของผูถูกซื้อ ณ วันที่ซื้อเปนเกณฑ (100 บาท) จํานวนเงินดังกลาวถูกรวมใน
สิ่งตอบแทนที่โอนใหในการรวมธุรกิจ สวนจํานวนเงินที่ตอบแทนการบริการภายหลังการรวม
ธุรกิจมูลคา 10 บาท เกิดจากผลแตกตางระหวางมูลคารวมของโครงการทดแทน (110 บาท)
และสัด สวนของบริการกอนการรวมธุรกิจ (100 บาท) เนื่องจากโครงการทดแทนไมไ ด
กํ า หนดให มี บ ริ ก ารภายหลั ง การรวมกิ จ การ ดั ง นั้ น ผู ซื้ อ ต อ งรั บ รู จํ า นวนเงิ น 10 บาท
เปนคาตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ
ตัวอยางที่ 2
โครงการของผูถูกซื้อ
โครงการทดแทน

ระยะเวลาการไดรับสิทธิเสร็จสิ้นกอนการรวมธุรกิจ
พนักงานจําเปนตองใหบริการเพิ่มเติมภายหลังวันที่ซ้อื

ตัวอยาง 65 ผูซื้อออกโครงการทดแทนซึ่ง ตองการบริการภายหลังการรวมธุรกิจ เปน เวลาหนึ่ง ปเ พื่ อ
แลกเปลี่ยนกับโครงการจายผลตอบแทนพนักงานโดยใชหุนเปนเกณฑของผูถูกซื้อ เงื่อนไข
ดัง กล า วใช กั บ พนั ก งานที่มี ร ะยะเวลาการได รั บสิ ท ธิ เ สร็ จ สิ้ น กอ นการรวมธุ ร กิจ มู ล ค า
โครงการ ณ วัน ที่ซื้อ โดยใชราคาตลาดเปน เกณฑของทั้งสองโครงการเทากับ 100 บาท
เมื่อไดรับสิทธิในครั้งแรกโครงการของผูถูกซื้อมีระยะเวลาการไดรับสิทธิสี่ป โดย ณ วันที่ซื้อ
พนักงานของผูถูกซื้อที่มีผลตอบแทนที่ยัง ไมไดใชสิทธิไดใหบริการมาเปน ระยะเวลาเจ็ด ป
นับตั้งแตวันที่ใหสิทธิ
ตัวอยาง 66 แมวาพนักงานของผูถูกซื้อไดใหบริการทั้งหมดแลว แตผูซื้อจัดสรรสวนหนึ่งของโครงการ
ทดแทนเปนคาตอบแทนพนักงานภายหลังการรวมธุรกิจตามแนวปฏิบัติขอ 59 ในภาคผนวก ข
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เนื่องจากโครงการทดแทนกําหนดใหมีบริการ
ภายหลังได รับการรวมธุรกิ จเปน เวลาหนึ่ง ป ระยะเวลาการได รับสิทธิทั้ง หมดเทากับ 5 ป
ซึ่งประกอบดวย ระยะเวลาการไดรับสิทธิของโครงการเดิมของผูถูกซื้อที่เสร็จสิ้นกอนวันที่ซื้อ
กิจการ (สี่ป) บวกดวยระยะเวลาการใหสิทธิของโครงการทดแทน (หนึ่งป)
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ตัวอยาง 67 สัดสว นที่จั ดสรรให กับการบริ การกอนการรวมธุ รกิจ เทา กับมู ลคา โครงการของผูถูกซื้อซึ่ ง
วัดมูลคาโดยใชราคาตลาดเปนเกณฑ (100 บาท) คูณดวยอัตราสวนของระยะเวลาการไดรับ
สิทธิกอนการรวมธุรกิจ (สี่ป) กับระยะเวลาการไดรับสิทธิทั้งหมด (หาป) ดังนั้น จํานวนเงิน
80 บาท (100 บาท x 4/5 ป) จะถูกจัดสรรใหกับชวงระยะเวลาการใหสิทธิกอนการรวมธุรกิจ
และถูกรวมอยูในสิ่งตอบแทนที่โอนใหในการรวมธุรกิจ สวนที่เหลือจํานวน 20 บาท จะถูก
จัดสรรใหกับชวงระยะเวลาการไดรับสิทธิภายหลังการรวมธุรกิจและถูกรับรูเปนคาตอบแทน
พนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจของผูซื้อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
ตัวอยางที่ 3
โครงการของผูถูกซื้อ
โครงการทดแทน

ระยะเวลาการไดรับสิทธิไมเสร็จสิ้นกอนการรวมธุรกิจ
พนักงานจําเปนตองใหบริการเพิ่มเติมภายหลังวันที่ซ้อื

ตัวอยาง 68 ผูซื้อออกโครงการทดแทนซึ่ง ตองการการบริการภายหลัง การรวมธุรกิจ เปน เวลาหนึ่ง ป
เพื่อแลกเปลี่ย นกับ โครงการจา ยผลตอบแทนพนักงานโดยใชหุน เปน เกณฑข องผูถูกซื้ อ
เงื่อ นไขดัง กลาวใชกั บพนั กงานที่ยั ง ไม ไ ดใ หบริ การทั้ง หมด ณ วั น ที่ซื้ อ มู ลคา โครงการ
ณ วันที่ซื้อโดยใชราคาตลาดเปนเกณฑของทั้งสองโครงการเทากับ 100 บาท เมื่อไดรับสิทธิ
ในครั้งแรกโครงการของผูถูกซื้อมีระยะเวลาการไดรับสิทธิสี่ป โดย ณ วันที่ซื้อ พนักงานของ
ผูถูกซื้อที่มีระยะเวลาการทํางานเทากับสองปจะตองใหบริการเพิ่มเติมอีกสองปภายหลังจาก
การซื้อธุรกิจเพื่อจะไดรับสิทธิตามโครงการ ดังนั้นสวนของโครงการของผูถูกซื้อเทานั้นที่จะ
ถือเปนการใหบริการกอนการรวมธุรกิจ
ตัวอยาง 69 โครงการทดแทนกําหนดใหมีการบริการภายหลังการรวมธุรกิจ อีกเพีย งหนึ่ง ป เนื่องจาก
พนักงานไดใหบริการมาเปนระยะเวลาสองปแลว โดยรวมระยะเวลาการไดรับสิทธิจะเทากับ
สามป สัดสวนของการใหบริการกอนการรวมธุรกิจเทากับมูลคาของโครงการของผูถูกซื้อซึ่ง
วัดมูลคาโดยใชราคาตลาดเปนเกณฑ (100 บาท) คูณดวยอัตราสวนของระยะเวลาการไดรับ
สิทธิกอนการรวมธุรกิจ (สองป) กับจํานวนที่มากกวาระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิรวม
(สามป) หรือระยะเวลาการไดรับสิทธิเดิมของโครงการของผูถูกซื้อ (สี่ป) ดังนั้นจํานวนเงิน
50 บาท (100 บาท x 2/4 ป) จะถูกจัดสรรใหกับบริการกอนการรวมธุรกิจและรวมเปนสิ่ง
ตอบแทนที่โอนใหแ กผูถูก ซื้อ สว นที่เ หลือจํา นวน 50 บาท ถือ เปน ส ว นของการบริการ
ภายหลังการรวมธุรกิจ จึงรับรูเปนคาตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ
ของผูซื้อ
ตัวอยางที่ 4
โครงการของผูถูกซื้อ
โครงการทดแทน

ระยะเวลาการไดรับสิทธิไมเสร็จสิ้นกอนการรวมธุรกิจ
พนักงานไมจําเปนตองใหบริการเพิ่มเติมภายหลังวันที่ซ้อื
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ตัวอยาง 70 สมมติขอเท็จ จริงตามตัวอยา งที่ 3 เวนแต ผูซื้อออกโครงการทดแทนเพื่อแลกเปลี่ย นกับ
โครงการจา ยผลตอบแทนพนักงานโดยใชหุนเปนเกณฑของผูถูกซื้อ โดยโครงการทดแทน
ดังกลาวไมไดกําหนดใหมีการบริการภายหลังการรวมธุรกิจ เงื่อนไขดังกลาวใชกับพนักงานที่
ยังไมไ ดใหบริการทั้งหมด ณ วัน ที่ซื้อ เงื่อนไขของโครงการของผูถูกซื้อที่ถูกทดแทนไมไ ด
กําหนดใหยกเลิกระยะเวลาการไดรับสิทธิที่เ หลืออยูไปตามการเปลี่ยนแปลงอํานาจในการ
ควบคุม (หากโครงการของผูถูกซื้อมีเงื่อนไขใหยกเลิกระยะเวลาการไดรับสิทธิที่เหลืออยูไป
ตามการเปลี่ยนแปลงอํานาจในการควบคุมใหปฏิบัติต ามแนวทางปฏิบัติในตัว อยางที่ 1)
มูลคาของโครงการทั้งสองซึ่ง วัด มูลคาโดยใชราคาตลาดเปน เกณฑเทากับ 100 บาท และ
เนื่องจากพนักงานไดใหบริ การมาเปน ระยะเวลาสองปแลว และโครงการทดแทนไมไ ด
กําหนดใหพนักงานใหบริการเพิ่มเติมภายหลังการรวมธุรกิจ ดังนั้น ระยะเวลาการไดรับสิทธิ
ทั้งหมดจึงเทากับสองป
ตัวอยาง 71 สัดสวนของมูลคาโครงการทดแทนที่วัดคา โดยใชราคาตลาดเปน เกณฑสําหรับการบริการ
กอนการรวมธุรกิจ เทา กับมูลคา โครงการของผูถูกซื้อที่วัด คาโดยใชราคาตลาดเปน เกณฑ
(100 บาท) คูณ ดว ยอัต ราสว นของระยะเวลาการไดรับสิทธิกอนการรวมธุรกิจ (สองป)
ตอระยะเวลาที่มากกวาระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิรวม (สองป) และระยะเวลาการไดรับ
สิทธิเดิมของโครงการของผูถูกซื้อ (สี่ป) ดังนั้นจํานวนเงิน 50 บาท (100 บาท x 2/4 ป)
จะถือเปนบริการกอนการรวมธุรกิจ และรวมเปนสิ่งตอบแทนที่โอนใหแกผูถูกซื้อ สวนที่เหลือ
จํานวน 50 บาท ถือเปนบริการภายหลังการรวมธุรกิจ แตเนื่องจากโครงการทดแทนไมได
กําหนดใหมีบริการภายหลังการรวมธุรกิจ ผูซื้อจึงรับรูจํานวนเงินทั้ง 50 บาทเปนคาตอบแทน
พนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ

การเปดเผยขอมูล
ตัวอยางการปฏิบัติตามขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลตามยอหนาที่ 59 – 63 และแนวปฏิบัติขอ 64 – 67
ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3

ตัวอยาง 72 ตัวอยางตอไปนี้แสดงการเปดเผยขอมูลบางสวนตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 ซึ่งไมไดอางอิงจากรายการที่เกิด ขึ้นจริง โดยตัวอยางสมมติวาผูซื้อเปน
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และผูถูกซื้อเปนกิจการที่ไมไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ตัวอยางนี้นําเสนอการเปด เผยข อมูลในรูปแบบที่จัด เปนตารางโดยอา งอิงกับ
ขอกําหนดในการเปด เผยขอมูลที่เ กี่ย วของ ซึ่ง ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จริงการ
เปดเผยขอมูลสวนใหญจะแสดงในรูปแบบการอธิบายอยางงาย
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หมายเหตุ การซื้อธุรกิจ
การอางอิงแนว
ปฏิบัติในภาคผนวก
ข
ข64.1-ข64.4
ในวันที่ 30 มิถุนายน 25x0 ผูซ้อื ซื้อหุนสามัญของผูถูกซื้อ จํานวนรอยละ 15 ของหุน
สามัญที่ออกจําหนา ย ในวัน ที่ 30 มิถุนายน 25x2 ผูซื้อซื้อหุน สามัญ ของผูถูกซื้อ
จํา นวนรอยละ 60 ของหุน สามัญ ที่ออกจํา หนา ยและไดรับอํานาจในการควบคุ ม
กิจการของผูถูกซื้อ ผูถูกซื้อเปนผูขายผลิตภัณฑและใหบริการขอมูลระบบเครือขายใน
ประเทศแคนาดาและเม็กซิโก จากการซื้อกิจการผูซื้อคาดวาจะเปนผูนําในการขาย
ผลิตภัณฑและใหบริการขอมูลระบบเครือขายในตลาดดังกลาว นอกจากนี้ยังคาดวา
จะลดคาใชจายไดจากการประหยัดจากขนาดดวย
ข64.5
คาความนิยมจํานวน 2,500 บาท ที่เกิดขึ้นจากการซื้อธุรกิจโดยหลักประกอบดวย
สวนของพลังจากการรวมกัน (Synergy) และการประหยัดจากขนาดที่คาดวาจะเกิด
จากการรวมการดําเนินงานของผูซื้อและผูถูกซื้อเขาดวยกัน
ข64.11
ไมมีสวนของคาความนิยมที่คาดวาจะนําไปใชประโยชนทางภาษี ตารางตอไปนี้สรุป
สิ่งตอบแทนที่จายใหผูถูกซื้อและจํานวนของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาซึ่ง
รับรู ณ วันที่ซื้อ และมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมใน
ผูถูกซื้อ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x2
สิ่งตอบแทน
ข64.6, ข64.9 เงินสด
ข64.6.4
ตราสารทุน (หุนสามัญของผูซื้อจํานวน 100,000 หุน)
ข64.6.3,
ขอตกลงสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย
ข64.7.1
ข64.6
รวมสิ่งตอบแทนที่โอนให
ข64.16.1
มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในผูถูกซื้อซึ่งผูซื้อถืออยูกอ นการรวมธุรกิจ
ข64.13

ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อ (รวมอยูในคาใชจายในการขาย คาใชจายทั่วไป
และคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของผูซื้อสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2)

บาท
5,000
4,000
1,000
10,000
2,000
12,000
1,250
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ข64.9

ข64.15,
ข64.16

จํานวนเงินที่รับรูข องสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุได
สินทรัพยทางการเงิน
สินคาคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่ระบุได
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึน้
รวมสินทรัพยสุทธิที่ระบุได
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ
คาความนิยม

3,500
1,000
10,000
3,300
(4,000)
(1,000)
12,800
(3,300)
2,500
12,000

ข64.6.4

มูลคายุติธรรมของหุนสามัญที่ออกจํานวน 100,000 หุนเปนสวนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่จาย
ให แก ผู ถูกซื้ อ (4,000 บาท) ซึ่ง ไดกํ า หนดโดยใช ราคาตลาดป ดของหุ น สามั ญของผู ซื้ อ
ณ วันที่ซื้อ

ข64.6.3,

ขอตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายกําหนดใหผูซื้อจายสิ่งตอบแทนใหกับเจาของ
เดิมของผูถูกซื้อในอัตรารอยละ 5 ของรายไดของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน (เงินลงทุนใน
ตราสารทุน ที่ถือโดยผูถูกซื้อ) สว นที่เ กิน กวา 7,500 บาท สํา หรับป 25x3 โดยกํา หนด
จํานวนเงินสูงสุดเทากับ 2,500บาท (ไมไดคิดลด)

ข64.7,
ข67.2

จํานวนเงินทั้งหมดที่ผูซื้ออาจตองจายในอนาคต (ไมไดคิดลด) ซึ่งกําหนดไวภายใตขอตกลง
ของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายอยูในชวงระหวาง 0 บาท ถึง 2,500 บาท
มูลคายุติธรรมของขอตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายจํานวน 1,000 บาทถูก
ประมาณขึ้นโดยใชวิธีรายได (Income Approach) การประมาณมูลคายุติธรรมดังกลาวใช
อัต ราการคิด ลดที่ค าดการณวา จะอยูในชว งรอยละ 20 ถึง รอยละ 25 และคาดการณวา
รายไดของกิจการที่เกิดจากการรวมกันจะอยูในชวง 10,000 บาท ถึง 20,000 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 จํานวนเงินที่รับรูตามขอตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตอง
จาย ชวงของรายไดและสมมติฐานที่ใชในการประมาณการไมมีการเปลี่ยนแปลง
ข64.8

มูลคา ยุ ติธรรมของสิน ทรัพยทางการเงิน ที่ไ ดมารวมลูกหนี้ภ ายใตสัญ ญาเชาการเงิน ของ
อุปกรณระบบเครือขายขอมูลซึ่งมีมูลคายุติธรรมเทากับ 2,375 บาท จํานวนเงินทั้งหมดที่
ครบกําหนดตามสัญญาเทากับ 3,100 บาท ซึ่งมีจํานวน 450 บาท ที่คาดวาจะไมสามารถ
เรียกเก็บเงินได
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ข67.1

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ระบุไดที่ไดมาจํานวน 3,300 บาท เปนมูลคาที่รอ
ผลการประเมินครั้งสุดทาย

ข64.10,
ข67.3
มาตรฐาน
การบัญชี
ฉบับที่ 37
ยอหนาที่
84 และยอ
หนาที่ 85

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจํานวน 1,000 บาท ไดถูกบันทึกสําหรับการเรียกรองการประกันที่คาดวา
จะเกิดขึ้นสําหรับสินคาที่ขายโดยผูถูกซื้อในชวงสามปที่ผานมา บริษัทคาดวาคาใชจายนี้สวน
ใหญจะเกิดขึ้นในป 25x3 และเสร็จสิ้นภายในป 25x4 จํานวนเงินทั้งหมดที่อาจตองจายใน
อนาคต (ไมไดคิดลด) ซึ่งผูซื้อถูกกําหนดใหจายภายใตขอตกลงเรื่องการประกันสินคาโดย
แนวโนมของจํานวนเงินที่ไมไดคิดลดของการจายเงินทั้งหมดที่ประมาณขึ้นอยูในชวงระหวาง
500 บาท ถึง 1,500 บาท ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 25x2 ไมมีการเปลี่ยนแปลงในจํา นวน
หนี้สิน ที่รับ รูและไม มีการเปลี่ ยนแปลงในช ว งของผลที่ไ ด รับหรือสมมติฐ านที่ ใชใ นการ
ประมาณการตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 25x2

ข64.15

มูลคา ยุติธ รรมของสว นไดเ สีย ที่ ไ มมี อํา นาจควบคุ มในผูถูก ซื้อ ซึ่ง เปน บริษัท ที่ไ ม ไ ดจ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ถูกประมาณโดยใชวิธีราคาตลาด (Market approach) และวิธี
รายได (Income approach) ซึ่งการประมาณมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับ
1. อัตราดอกเบี้ยทีค่ าดวาจะอยูในชวงระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 25
2. มูลคาที่เหลืออยูสุดทาย (Terminal value) คาดการณโดยใชชวงของกําไรกอนดอกเบี้ย
จาย กอนคาเสื่อมราคาและกอนภาษีเงินไดในปสุดทาย คูณดวยมูลคาระหวาง 3 และ
5 เทา (หรือใชอัตราการเติบโตในระยะยาวซึ่งอยูในชวงระหวางรอยละ 3 ถึง รอยละ6 ถา
มีความเหมาะสม)
3. ขอสมมติฐานทางการเงินของบริษัทถือวาคลายคลึงกับผูถกู ซื้อ และ
4. รายการปรับปรุงที่อาจมีขึ้นเนื่องจากขาดการควบคุมหรือขาดความสามารถทางการตลาด
ซึ่งผูซื้อรายอื่นในตลาดอาจใชในการพิจารณาเมื่อมีการประมาณมูลคายุติธรรมของสวน
ไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ

ข64.16.2

ผูซื้อรับรูผ ลกํา ไรจํา นวน 500 บาท จากการวัด มูลคา ยุติธรรมของสว นไดเ สียในผูถูกซื้อ
จํานวนรอยละ 15 ซึ่งถืออยูกอนการรวมธุรกิจ ผลกําไรดังกลาวถูกรวมอยูในรายไดอื่นในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของผูซื้อ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2

ข64.17.1

รายไดของผูถูกซื้อตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 25x2 ซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เทากับ 4,090 บาท โดยมีกําไรในสวนของผูถูกซื้อเทากับ 1,710 บาทในงวดเดียวกัน

ข64.17.2

หากผูถูกซื้อถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 25x2 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม จะมีรายไดเทากับ 27,670 บาท และมีกําไรเทากับ 12,870 บาท
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