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เรื่อง 

การรวมธุรกิจ 

 

คําแถลงการณ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ พ.ศ. 2552 ซ่ึงเปนการแกไขของคณะกรรมการ 

มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศท่ีส้ินสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IFRS No. 3 Business 

Combinations (Bound volume 2009)) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) ใชแทนมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2550) (มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เดิม) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาท่ี 1 ถึง 68 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณี

ท่ีไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและขอผิดพลาด 

บทนํา 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทนํา 1.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 

(มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 เดิม ปรับปรุง 2550) โดยมีผลบังคับใชสําหรับการรวม

ธุรกิจซ่ึงมีวันท่ีซ้ือเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 การใชมาตรฐานการบัญชีนี้กอน

วันท่ีมีผลบังคับใชสามารถทําได โดยตองใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในเวลาเดียวกัน 

บทนํา 2-3 (บทนํานี้ไมเก่ียวของ) 

ลักษณะสําคัญของมาตรฐาน 

บทนํา 4.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงขอมูลซ่ึงกิจการนําเสนอ

ในงบการเงินเก่ียวกับการรวมธุรกิจและผลกระทบจากการรวมธุรกิจใหมีความเกี่ยวของกับ

การตัดสินใจมีความนาเช่ือถือ และสามารถเปรียบเทียบกันไดดียิ่งขึ้น มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินนี้ไดกําหนดหลักการและขอกําหนดสําหรับผูซ้ือในการ 

4.1 รับรูและวัดมูลคาสินทรัพยท่ีไดมาท่ีระบุได หนี้สินท่ีรับมาและสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมในผูถูกซ้ือ 

4.2 รับรูและวัดมูลคาคาความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ หรือ กําไรจากการตอรองราคา

ซ้ือ และ 

4.3 กําหนดขอมูลท่ีตองเปดเผยเพ่ือใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบ

ทางการเง ินจากการรวมธุรกิจ 

หลักการสําคัญ 

บทนํา 5. ผูซ้ือธุรกิจตองรับรูสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือและ

เปดเผยขอมูลเพ่ือใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงินจาก

การซ้ือธุรกิจได 
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การปฏิบัติตามวิธีซื้อ 

บทนํา 6. การรวมธุรกิจจะตองบันทึกบัญชีโดยปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ยกเวนในกรณีท่ีเปนการรวมกิจการ

หรือธุรกิจท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ในการรวมธุรกิจทุกกรณีตองระบุไดวาบุคคลหรือ

กิจการใดเปนผูซ้ือ ซ่ึงผูซ้ือคือกิจการท่ีไดอํานาจในการควบคุมในอีกธุรกิจ (ผูถูกซ้ือ) การ

รวมกันในลักษณะของการรวมคา หรือการซ้ือสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยซ่ึงไมกอใหเกิด

เปนธุรกิจไมถือเปนการรวมธุรกิจ 

บทนํา 7. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดหลักการสําหรับการรับรูและการวัดมูลคา

สินทรัพยท่ีไดมาท่ีระบุได หนี้สินท่ีรับมาและสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ การ

จัดประเภทหรือการกําหนดการรับรูรายการดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญา เงื่อนไข

ทางเศรษฐกิจ การดําเนินงานและนโยบายบัญชีของผูซ้ือและปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอยู ณ วันท่ีซ้ือ 

บทนํา 8.  สินทรัพยและหนี้สินท่ีระบุไดแตละรายการใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ และวัด

มูลคาของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาของ

สินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดของผูถูกซ้ือตามสัดสวนของหุนท่ีถือโดยสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมนั้น 

บทนํา 9. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดขอยกเวนบางประการในการรับรูและ 

วัดมูลคาของรายการดังตอไปนี้ 

9.1 สัญญาเชาและสัญญาประกันภัยตองถูกจัดประเภทตามเงื่อนไขของสัญญาและปจจัย

อ่ืนๆ ท่ีมีอยู ณ วันเร่ิมตนสัญญา (หรือวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข) โดยไมคาํนงึถึง

ปจจัยท่ีมีอยู ณ วันซ้ือธุรกิจ  

9.2 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีไดจากการรวมกิจการใหรับรูเฉพาะในกรณีท่ีกิจการมีภาระผูกพัน

อยู ณ ปจจุบันและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 

9.3 สินทรัพยและหนี้สินบางรายการใหรับรูและวัดมูลคาโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับอ่ืนๆ นอกเหนือจากการรับรูและวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรม ซ่ึงประกอบดวย

สินทรัพยและหนี้สินท่ีอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษี

เงินได มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เม่ือมีการประกาศใช) 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย 

ไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

9.4 ขอกําหนดเฉพาะสําหรับการวัดมูลคาของสิทธิท่ีไดรับคืน (Reacquired right) 

9.5 สินทรัพยท่ีไดมาจากการค้ําประกัน (Indemnification assets) ใหรับรูและวัดมูลคา

ตามหลักเกณฑท่ีสอดคลองกับรายการท่ีผูขายรับประกันไว ถึงแมจะไมใชมูลคา

ยุติธรรม 

บทนํา 10. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหผูซ้ือรับรูสินทรัพยท่ีระบุได หนี้สินและ 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมเพ่ือหาผลตางระหวาง 
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10.1 ผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ และมูลคา

ยุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของหุนในสวนท่ีผูซ้ือถืออยูกอนการรวมธุรกิจ (กรณีการรวมธุรกิจ

ท่ีดําเนินการสําเร็จเปนขั้นๆ) กับ 

10.2 สินทรัพยสุทธิท่ีไดรับมาท่ีระบุได 

โดยท่ัวไป ผลตางจะถูกรับรูเปนคาความนิยม อยางไรก็ตาม หากผูซ้ือมีกําไรจากการตอรอง

ราคาซ้ือ ใหรับรูผลกําไรดังกลาวในกําไรหรือขาดทุน 

บทนํา 11. ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหในการรวมธุรกิจ (รวมท้ังส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย) ใหวัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรม 

บทนํา 12. โดยท่ัวไป ภายหลังการรวมธุรกิจเสร็จส้ิน ผูซ้ือจะวัดมูลคาและบันทึกบัญชีสําหรับสินทรัพยท่ี

ไดมา หนี้สินท่ีรับมาหรือเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ี

เก่ียวของ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไดใหขอกําหนดในการ

บันทึกบัญชีสําหรับ สิทธิท่ีไดรับคืน (Reacquired right) หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น ส่ิงตอบแทนท่ี

คาดวาจะตองจายและสินทรัพยท่ีไดมาจากการค้ําประกัน (Indemnification assets) 

การเปดเผยขอมูล 

บทนํา 13 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหผูซ้ือเปดเผยขอมูลเพ่ือใหผูใชงบการเงิน

สามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวด

ปจจุบันหรือภายหลังวันท่ีในงบการเงินแตกอนวันท่ีงบการเงินไดรับการอนุมัติใหออก 

ภายหลังการรวมธุรกิจ ผูซ้ือตองเปดเผยรายการปรับปรุงท่ีรับรูในงวดปจจุบันซ่ึงเปนผลจาก

การรวมธุรกิจท่ีเกิดขึ้นในงวดปจจุบันหรืองวดกอนๆ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 3 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ 

วัตถุประสงค 

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงความเกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจความนาเช่ือถือ และความสามารถในการเปรียบเทียบกันของขอมูลซ่ึงกิจการนําเสนอ 

ในงบการเงินเก่ียวกับการรวมธุรกิจและผลกระทบจากการรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับนี้จึงไดกําหนดหลักการและขอกําหนดสําหรับผูซ้ือในการ 

1.1 รับรูและวัดมูลคาสินทรัพยท่ีไดมาท่ีระบุได หนี้สินท่ีรับมาและสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมในผูถูกซ้ือ 

1.2 รับรูและวัดมูลคาคาความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ หรือกําไรจากการตอรองราคาซื้อ และ 

1.3 กําหนดขอมูลท่ีตองเปดเผยเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบ

ทางการเงินจากการรวมธุรกิจ 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับรายการหรือเหตุการณซ่ึงเปนไปตาม 

คํานิยามของการรวมธุรกิจ และไมถือปฏิบัติกับ 

2.1 การจัดตั้งการรวมคา  

2.2 การซ้ือสินทรัพยหรือกลุมของสินทรัพยซ่ึงไมกอใหเกิดเปนธุรกิจ ในกรณีดังกลาว ผูซ้ือตอง

ระบุและรับรูรายการสินทรัพยท่ีไดมาท่ีระบุไดแตละรายการ และหนี้สินท่ีรับมา (รวมท้ังสินทรัพย

ท่ีเขาคํานิยามและเงื่อนไขการรับรูรายการเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนของกลุมสินทรัพยจะถูกปน

สวนใหแกสินทรัพยและหนี้สินท่ีระบุไดแตละรายการภายใตเกณฑมูลคายุติธรรมท่ีเก่ียวของ 

ณ วันท่ีซ้ือ รายการหรือเหตุการณดังกลาวจะไมกอใหเกิดคาความนิยม 

2.3 การรวมกิจการหรือธุรกิจท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน (ภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 1 ถึง 4 

ใหแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของไว) 

การระบุการรวมธุรกิจ 

3. กิจการตองประเมินวารายการหรือเหตุการณท่ีเกิดขึ้นถือเปนการรวมธุรกิจหรือไมโดยใชคํา

นิยามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ซ่ึงกําหนดใหสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมา

ตองประกอบกันขึ้นเปนธุรกิจ หากสินทรัพยท่ีไดมาไมใชหนวยธุรกิจ กิจการที่นําเสนอรายงาน

ตองบันทึกรายการหรือเหตุการณดังกลาวเปนการซื้อสินทรัพย ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 5 ถึง 

12 ไดใหแนวทางในการพิจารณาการรวมธุรกิจและคํานิยามของคําวาธุรกิจ 

วิธีซ้ือ  

4. กิจการตองบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ 

5. การถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือกําหนดให 
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5.1 ระบุผูซ้ือ 

5.2 กําหนดวันท่ีซ้ือ 

5.3 รับรูและวัดมูลคาของสินทรัพยท่ีไดมาท่ีระบุได หนี้สินท่ีรับมา และสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมในผูถูกซ้ือ และ 

5.4 รับรูและวัดมูลคาของคาความนิยมหรือกําไรจากการตอรองราคาซ้ือ 

การระบุผูซื้อ 

6. ในการรวมธุรกิจตองระบุไดวา กิจการที่นํามารวมกันกิจการใดเปนผูซ้ือ 

7. ผูซ้ือคือกิจการท่ีไดอํานาจในการควบคุมผูถูกซ้ือตามคํานิยามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในกรณีท่ีไม

สามารถระบุผูซ้ือไดอยางชัดเจนตามแนวปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 ใหใชปจจัยตาม

ภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 14 ถึง 18 ประกอบการพิจารณา 

การกําหนดวันที่ซื้อ 

8. ผูซ้ือตองกําหนดวันท่ีซ้ือ ซ่ึงเปนวันท่ีผูซ้ือไดอํานาจในการควบคุมผูถูกซ้ือ 

9. โดยท่ัวไป วันท่ีผูซ้ือไดอํานาจในการควบคุมผูถูกซ้ือคือวันท่ีผูซ้ือไดโอนส่ิงตอบแทนใหแกผูถูกซ้ือ

ตามกฏหมาย และไดมาซ่ึงสินทรัพยและรับมาซ่ึงหนี้สินจากผูถูกซ้ือตามกฏหมาย ซ่ึงถือเปนวันท่ี

ส้ินสุดของรายการซื้อขายกิจการ อยางไรก็ตาม ผูซ้ืออาจไดอํานาจในการควบคุมกอนหนาหรือภายหลัง

วันท่ีส้ินสุดของรายการซื้อขายกิจการ ตัวอยางเชน วันท่ีซ้ืออาจเกิดขึ้นกอนวันท่ีส้ินสุดของรายการ

ซ้ือขายกิจการหากเงื่อนไขในสัญญากําหนดใหวันท่ีผูซ้ือไดอํานาจในการควบคุมผูถูกซ้ือเปนวันท่ี

กอนวันท่ีส้ินสุดของรายการซื้อขายกิจการ ดังนั้น ในการกําหนดวันท่ีซ้ือ ผูซ้ือตองพิจารณา

ขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

การรับรูและวัดมูลคาของสินทรัพยที่ไดมาที่ระบุได หนี้สินที่รับมา และสวนไดเสียที่ไมมี

อํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ 

หลักการรับรูรายการ 

10. ณ วันท่ีซ้ือ ผูซ้ือตองรับรูสินทรัพยท่ีไดมาที่ระบุได หนี้สินท่ีรับมา และสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมในผูถูกซ้ือ แยกตางหากจากคาความนิยม การรับรูสินทรัพยท่ีไดมาที่ระบุไดและ

หนี้สินท่ีรับมาใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในยอหนาที่ 11 และ 12 

เงื่อนไขการรับรูรายการ 

11. การเขาเงื่อนไขในการรับรูรายการท่ีถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือนั้น สินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาท่ี

ระบุไดตองเขาคํานิยามของสินทรัพยและหนี้สินตามท่ีระบุไวในแมบทการบัญชี ณ วันท่ีซ้ือ 

ตัวอยางเชน ตนทุนในอนาคตท่ีผูซ้ือคาดวาจะเกิดขึ้นโดยไมไดมีภาระผูกพัน เนื่องจากมีแผนการ
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ยกเลิกกิจกรรมบางสวน การเลิกจางหรือโอนยายพนักงานของผูถูกซ้ือ จะไมถือเปนหนี้สิน ณ วันท่ี

ซ้ือ ดังนั้น ผูซ้ือตองไมรับรูตนทุนดังกลาวในการปฏิบัติตามวิธีซ้ือ แตผูซ้ือตองรับรูตนทุนเหลานัน้ใน

งบการเงินภายหลังการรวมกิจการตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ 

12. นอกจากนี้ การเขาเงื่อนไขในการรับรูรายการท่ีถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ สินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ี

รับมาท่ีระบุไดตองเปนสวนหนึ่งของรายการแลกเปล่ียนระหวางผูซ้ือกับผูถูกซ้ือ (หรือเจาของเดมิ) 

ในการรวมธุรกิจ โดยมิไดเปนผลจากรายการอื่นท่ีแยกจากกัน ผูซ้ือตองพิจารณาแนวปฏิบัติตาม

ยอหนาท่ี 51 ถึง 53 ในการประเมินวาสินทรัพยท่ีไดมาหรือหนี้สินท่ีรับมานั้นเปนสวนหนึ่งของ

รายการแลกเปล่ียนท่ีใหแกผูถูกซ้ือ หรือเปนผลของรายการอื่นท่ีแยกจากกัน ซ่ึงตองบันทึกบัญชี

ตามลักษณะของรายการและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

13. การถือปฏิบัติตามหลักการและเงื่อนไขในการรับรูรายการอาจสงผลใหผูซ้ือตองรับรูสินทรัพยและ

หนี้สินบางรายการซึ่งไมเคยมีการรับรูในงบการเงินของผูถูกซ้ือมากอน ตัวอยางเชน ผูซ้ือรับรู

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาท่ีระบุได เชน ตราสินคา สิทธิบัตร หรือความสัมพันธกับลูกคา ซ่ึง 

ผูถูกซ้ือไมเคยมีการรับรูสินทรัพยดังกลาวในงบการเงินมากอน เนื่องจากเปนการพัฒนาขึ้นเอง

และบันทึกตนทุนท่ีเก่ียวของไวเปนคาใชจาย 

14. ภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 28 ถึง 40 ไดกําหนดแนวทางในการรับรูสัญญาเชาดําเนินงานและ

สินทรัพยไมมีตัวตน ยอหนาท่ี 22 ถึง 28 แสดงประเภทของสินทรัพยและหนี้สินท่ีระบุไดซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไดใหขอยกเวนสําหรับหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรู

รายการไว 

การจัดประเภทหรือกําหนดประเภทสินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมาท่ีระบุไดจากการรวมธุรกิจ 

15. ณ วันท่ีซ้ือ ผูซ้ือตองจัดประเภทหรือกําหนดประเภทสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาที่ระบุ

ไดตามที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืนๆในภายหลัง ผูซ้ือตองจัด

ประเภทหรือกําหนดประเภทโดยพิจารณาจากเงื่อนไขในสัญญา เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การ

ดําเนินงานและนโยบายบัญชีของผูซ้ือและเงื่อนไขอ่ืนๆที่เก่ียวของที่มีอยู ณ วันท่ีซ้ือ 

16. ในบางสถานการณ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหแนวทางในการบันทึกบัญชีท่ีแตกตางกัน

ขึ้นอยูกับวากิจการจัดประเภทหรือระบุประเภทสินทรัพยหรือหนี้สินไวอยางไร ตัวอยางการจัด

ประเภทหรือกําหนดประเภทซึ่งผูซ้ือตองคํานึงถึงเงื่อนไขท่ีเก่ียวของท่ีมีอยู ณ วันท่ีซ้ือมีตัวอยาง

ดังนี้ 

16.1 การจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินเปนสินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินท่ีมีการ

รับรูมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน หรือเปนสินทรัพยทางการเงินประเภทเผื่อขายหรือ

ถือจนครบกําหนด ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคา

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 
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16.2 การกําหนดประเภทตราสารอนุพันธเปนเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

และ 

16.3 การประเมินวาตองทําการแยกอนุพันธแฝงออกจากสัญญาหลักตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

หรือไม (เปนประเด็นเก่ียวกับการจัดประเภทตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้) 

17. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดกําหนดขอยกเวนสําหรับหลักการในยอหนาท่ี 15 ไวสองประการดังนี้ 

17.1 การจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเชา  

17.2 การจัดประเภทของสัญญาเปนสัญญาประกันภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 4 เร่ืองสัญญาประกันภัย (เม่ือมีการประกาศใช) 

ผูซ้ือตองจัดประเภทสัญญาขางตนโดยคํานึงถึงเงื่อนไขในสัญญา และปจจัยอ่ืน ๆ ณ วันเร่ิมตน

สัญญา (หรือ หากมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในสัญญา อาจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการจัด

ประเภทรายการ ณ วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข ซ่ึงอาจเปนวันเดียวกันกับวันท่ีซ้ือ) 

หลักการวัดมูลคา 

18. ผูซ้ือตองวัดมูลคาสินทรัพยท่ีไดมาที่ระบุไดและหนี้สินท่ีรับมาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ 

19. ในการรวมธุรกิจแตละคร้ัง ผูซ้ือตองวัดมูลคาของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือดวย

มูลคายุติธรรมหรือมูลคาของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดของผูถูกซ้ือตามสัดสวนของหุนท่ีถือโดยสวนได

เสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมนั้น 

20. ภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 41 ถึง 45 ไดกําหนดแนวทางในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีระบุ

ไดและสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ ยอหนาท่ี 24 ถึง 31 ระบุประเภทของสินทรัพย

และหนี้สินท่ีระบุไดซ่ึงรวมถึงรายการท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไดใหขอยกเวน

สําหรับหลักการวัดมูลคาไว 

ขอยกเวนสําหรับหลักการรับรูรายการและการวัดมูลคา 

21. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดขอยกเวนสําหรับหลักการรับรูรายการและการวัด

มูลคา ยอหนาท่ี 22 ถึง 31 ไดกําหนดประเภทและลักษณะของรายการที่มีการยกเวน ผูซ้ือตอง

บันทึกบัญชีสําหรับรายการเหลานั้นตามวิธีท่ีกําหนดในยอหนาท่ี 22 ถึง 31 ซ่ึงอาจสงผลใหกิจการ 

21.1 รับรูบางรายการโดยใชหลักการรับรูรายการนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 11 และ 

12 หรือใชหลักการรับรูรายการท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน ซ่ึง

ผลท่ีไดอาจแตกตางไปจากการใชหลักการรับรูและการวัดมูลคาตามท่ีกําหนดในยอหนา

ดังกลาว  
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21.2 วัดมูลคาบางรายการดวยมูลคาอ่ืนนอกเหนือจากมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ 

ขอยกเวนสําหรับหลักการรับรูรายการ 

หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 

22. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น ไดใหคํานิยามของหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น วาหมายถึง รายการขอใดขอ

หนึ่งตอไปนี้ 

22.1 ภาระผูกพันท่ีอาจมีอยูซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต แตการจะทราบวาภาระผูกพัน

ดังกลาวมีอยูหรือไมนั้นตองไดรับการยืนยันจากเหตุการณอยางนอยหนึ่งเหตุการณท่ีจะ

เกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นในอนาคต (เหตุการณในอนาคต) ซ่ึงเหตุการณในอนาคตดังกลาว

ตองเปนเหตุการณท่ียังมีความไมแนนอนในขณะนั้นและตองไมอยูในความควบคุมท้ังหมด

ของกิจการ หรือ 

22.2 ภาระผูกพันในปจจุบันซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต แตไมสามารถรับรูเปนหนี้สินได

เนื่องจากเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

22.2.1 ความนาจะเปนท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจาย

ชําระภาระผูกพันอยูในระดับไมถึงความเปนไปไดคอนขางแน หรือ 

22.2.2 กิจการไมสามารถวัดมูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเช่ือถือเพียงพอ 

23. ขอกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน 

ท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น ไมถือปฏิบัติในการพิจารณารับรูหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น  

ณ วันท่ีซ้ือ แตผูซ้ือตองรับรูหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ ณ วันท่ีซ้ือหากมีภาระ

ผูกพันในปจจุบันซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีตและสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ 

ดังนั้น ผูซ้ือสามารถรับรูหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ ณ วันท่ีซ้ือถึงแมวาจะมีความนาจะ

เปนท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจายชําระภาระผกูพันอยูในระดบัไม

ถึงความเปนไปไดคอนขางแน ซ่ึงแตกตางจากหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น

แนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังจากการรวมธุรกิจสําหรับหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นกําหนดไวในยอ

หนาท่ี 56 

ขอยกเวนสําหรับหลักเกณฑในการรับรูรายการและการวัดมูลคา 

ภาษีเงินได 

24. ผูซ้ือตองรับรูและวัดมูลคาสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากสินทรัพยท่ีไดมา

และหนี้สินท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได  



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) หนา 12/73 

 

25. ผูซ้ือตองบันทึกบัญชีสําหรับผลกระทบทางภาษีท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลแตกตางช่ัวคราวและรายการ 

ยกไปของผูถูกซ้ือท่ีมีอยู ณ วันท่ีซ้ือหรือเปนผลจากการซื้อโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได  

ผลประโยชนของพนักงาน 

26. ผูซ้ือตองรับรูและวัดมูลคาหนี้สิน (หรือสินทรัพย ถามี) ท่ีเก่ียวกับผลประโยชนพนักงานของผูถูก

ซ้ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

สินทรัพยที่ไดมาจากการค้ําประกัน (Indemnification assets) 

27. ในการรวมกิจการ ผูขายอาจทําสัญญากับผูซ้ือเพ่ือรับประกันผลของส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้นหรือความไม

แนนอนท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินบางประเภททั้งหมดหรือบางสวน ตัวอยางเชน ผูขาย

อาจรับประกันผลขาดทุนสวนท่ีเกินกวาจํานวนหนี้สินท่ีระบุไวอันเกิดจากความไมแนนอนบาง

ประการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาผูขายรับประกันวาหนี้สินของผูซ้ือจะไมเกินกวาจํานวนท่ีระบุไว 

สงผลใหผูซ้ือมีสินทรัพยท่ีเกิดจากการไดรับการค้ําประกัน ผูซ้ือตองรับรูสินทรัพยท่ีไดมาจากการ

ค้ําประกันนี้ในเวลาเดียวกันกับการรับรูส่ิงท่ีผูขายประกันไวและวัดมูลคาดวยหลักเกณฑเดียวกัน 

ท้ังนี้จะตองมีการพิจารณาคาเผื่อมูลคาท่ีคาดวาจะเรียกเก็บไมไดสําหรับสินทรัพยดังกลาวดวย 

ดังนั้น หากการค้ําประกันเก่ียวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีถูกรับรู และวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ ผูซ้ือตองรับรูสินทรัพยท่ีไดมาจากการค้ําประกันดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ี

ซ้ือเชนกัน สําหรับสินทรัพยท่ีไดมาจากการค้ําประกันท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ผลกระทบของ

ความไมแนนอนในกระแสเงินสดรับในอนาคตอันเกิดจากการที่อาจเรียกเก็บเงินไมไดรวมอยูใน

การวัดมูลคายุติธรรมแลว ดังนั้นจึงไมจําเปนตองแยกพิจารณาคาเผื่อมูลคาท่ีคาดวาจะเรียกเก็บ

ไมไดอีก (ภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 41 ไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติท่ีเก่ียวของไว) 

28. ในบางสถานการณ อาจมีการประกันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีไดรับการยกเวนจาก

หลักเกณฑในการรับรูรายการและวัดมูลคา ตัวอยางเชน การประกันท่ีเก่ียวเนื่องกับหนี้สินท่ีอาจ

เกิดขึ้นซ่ึงไมมีการรับรู ณ วันท่ีซ้ือเนื่องจากไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือในวันนั้น 

หรือการประกันท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีเปนผลมาจากผลประโยชนของพนักงานซ่ึงวัด

มูลคาดวยมูลคาอ่ืนนอกเหนือจากมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ ในสถานการณดังกลาว ผูซ้ือตองรับรู

และวัดมูลคาสินทรัพยท่ีไดมาจากการค้ําประกันดวยหลักเกณฑเดียวกันกับท่ีใชในการวัดมูลคา

ของส่ิงท่ีผูขายประกันไว ท้ังนี้ฝายบริหารตองมีการประเมินความสามารถในการเรียกเก็บเงินจาก

สินทรัพยท่ีไดมาจากการค้ําประกัน และขอจํากัดตางๆ ตามสัญญาตอจํานวนท่ีจะไดรับการประกัน 

แนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรวมกิจการสําหรับสินทรัพยท่ีไดมาจากการค้ําประกัน

กําหนดไวในยอหนาท่ี 57 

ขอยกเวนสําหรับหลักเกณฑในการวัดมูลคา 

สิทธิที่ไดรับคืน 
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29. ผูซ้ือตองวัดมูลคาของสิทธิท่ีไดรับคืนซ่ึงถูกรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนโดยพิจารณาจากระยะเวลา 

ท่ีเหลืออยูของสัญญาท่ีเก่ียวของ โดยไมตองคํานึงวาผูซ้ือรายอื่นในตลาดจะพิจารณาถึงโอกาสใน

การตออายุสัญญาในการกําหนดมูลคายุติธรรมของสิทธิท่ีไดรับคืนดังกลาวหรือไม ภาคผนวก ข  

ยอหนาท่ี 35 และ 36 ไดกําหนดแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของไว 

โครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

30. ผูซ้ือตองวัดมูลคาหนี้สินหรือตราสารทุนท่ีเก่ียวของกับ โครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑท่ีผูซ้ือ

ออกแทนโครงการของผูถูกซ้ือ ตามวิธีท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 

เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เม่ือมีการประกาศใช) (มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อางถึงผล

ของวิธีการดังกลาววาเปนการวัดมูลคาโครงการโดยใชราคาตลาดเปนเกณฑ) 

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 

31. ผูซ้ือตองวัดมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมกิจการท่ียกเลิก) ท่ีไดมา ซ่ึงไดจัดประเภทเปน

สินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขาย ณ วันท่ีซ้ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 เร่ือง 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก ดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน

การขายตามยอหนาท่ี 15 ถึง 18 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

การรับรูและวัดมูลคาของคาความนิยม หรือ กําไรจากการตอรองราคาซื้อ 

32. ผูซ้ือตองรับรูคาความนิยม ณ วันท่ีซ้ือดวยสวนของมูลคาในขอ ก) ท่ีมากกวาขอ ข) 

32.1 ผลรวมของ 

32.1.1 สิ่งตอบแทนที่โอนใหท่ีวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  

ซ่ึงโดยทั่วไป กําหนดใหวัดมูลคาสิ่งตอบแทนดังกลาวดวยมูลคายุติธรรม  

ณ วันท่ีซ้ือ (ดูยอหนาที่ 37) 

32.1.2 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือซึ่งวัดมูลคาตามที่กําหนดไวใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ 

32.1.3 มูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของสวนไดเสียในสวนของเจาของของผูถูกซ้ือที่ผู

ซ้ือถืออยูกอนการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จเปนขั้นๆ (ดูยอหนาที่ 41 และ 

42)  

32.2 มูลคาสุทธิ ณ วันท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ีไดมาที่ระบุไดและหนี้สินท่ีรับมาซึ่งวัดมูลคาตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

33. ในการรวมธุรกิจท่ีผูซ้ือและผูถูกซ้ือ (หรือเจาของเดิม) มีการแลกเปล่ียนเฉพาะสวนไดเสียในสวน

ของเจาของ มูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของสวนไดเสียในสวนของเจาของของผูถูกซ้ืออาจวัดมูลคา

ไดอยางนาเช่ือถือกวามูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของสวนไดเสียในสวนของเจาของของผูซ้ือ หาก

เปนเชนนั้น ผูซ้ือตองพิจารณามูลคาของคาความนิยมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของสวนได
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เสียในสวนของเจาของของผูถูกซ้ือแทนการใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของสวนไดเสียในสวนของ

เจาของท่ีโอนไปใหแกผูถูกซ้ือ ในการพิจารณามูลคาของคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจซ่ึงไม

มีการโอนส่ิงตอบแทนใหแกผูถูกซ้ือ ผูซ้ือตองคํานวณมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของสวนไดเสีย

ของผูซ้ือในผูถูกซ้ือโดยใชเทคนิคการวัดมูลคาแทนการใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของส่ิงตอบ

แทนท่ีโอนไป (ยอหนาท่ี 32.1.1) ภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 46-49 ไดกําหนดแนวปฏิบัติ ท่ี

เก่ียวของไว 

การตอรองราคาซื้อ 

34. ในบางคร้ัง ผูซ้ืออาจทําการตอรองราคาซ้ือ ซ่ึงสงผลใหการรวมธุรกิจมีมูลคาในยอหนาท่ี 32.2 

เกินกวาผลรวมของมูลคาท่ีระบุไวในยอหนาท่ี 32.1 ถามูลคาสวนเกินดังกลาวยังคงเหลืออยู

ภายหลังจากการปฎิบัติตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 36 ผูซ้ือตองรับรูผลกําไรท่ีเกิดขึ้นดังกลาวใน

กําไรหรือขาดทุน ณ วันท่ีซ้ือ โดยถือเปนผลกําไรในสวนของผูซ้ือ 

35. การตอรองราคาซ้ืออาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณีท่ีการรวมธุรกิจเปนการบังคับขายท่ีผูขายตองปฏิบตัิ

ตามคําส่ังบังคับขาย อยางไรก็ตาม รายการบางรายการที่มีการยกเวนใหรับรูและวัดมูลคาตาม 

ท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 22 – 31 อาจสงผลใหมีการรับรูกําไรจากการตอรองราคาซ้ือ (หรือมีการ

เปล่ียนแปลงมูลคาของกําไรท่ีรับรู) 

36. กอนท่ีจะรับรูกําไรจากการตอรองราคาซ้ือ ผูซ้ือตองทําการประเมินความถูกตองของการระบุ

สินทรัพยท่ีไดมา และหนี้สินท่ีรับมาท้ังหมดอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงภายหลังการประเมินผูซ้ืออาจจะตองทํา

การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีระบุไดจากการประเมินเพ่ิมเติม จากนั้นผูซ้ือจะตองทบทวนเกณฑ

การวัดมูลคาวาเปนไปตามท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหใชเพ่ือรับรูรายการตอไปนี้ ณ 

วันท่ีซ้ือ  

36.1 สินทรัพยท่ีไดมาหรือหนี้สินท่ีรับมาท่ีระบุได 

36.2 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ 

36.3 สวนไดเสียในสวนของเจาของท่ีผูซ้ือถืออยูในผูถูกซ้ือกอนการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการสําเร็จ

เปนขั้นๆ 

36.4 ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให 

วัตถุประสงคในการทบทวน คือเพ่ือใหม่ันใจวาในการวัดมูลคาไดมีการพิจารณาขอมูลท่ีมีอยู

ท้ังหมด ณ วันท่ีซ้ืออยางเหมาะสม 

สิ่งตอบแทนที่โอนให 

37. ในการรวมธุรกิจ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหตองวัดดวยมูลคายุติธรรม ซ่ึงคํานวณจากผลรวมของมูลคา

ยุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ีผูซ้ือโอนไป หนี้สินท่ีผูซ้ือกอขึ้นเพ่ือจายชําระใหแกเจาของเดิม

ของผูถูกซ้ือ และสวนไดเสียในสวนของเจาของท่ีออกโดยผู ซ้ือ (อยางไรก็ตาม สัดสวนของ

โครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑของผูซ้ือท่ีใชแลกเปล่ียนกับโครงการท่ีถือโดยพนักงานของผูถูก
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ซ้ือซ่ึงรวมอยูในมูลคาของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหในการรวมธุรกิจตองวัดมูลคาตามท่ีกําหนดไวในยอ

หนาท่ี 30 แทนท่ีจะวัดดวยมูลคายุติธรรม) ตัวอยางของรูปแบบส่ิงตอบแทนรวมถึง เงินสด 

สินทรัพยอ่ืน หนวยธุรกิจ หรือ บริษัทยอยของผูซ้ือ ส่ิงตอบแทน ท่ีคาดวาจะตองจาย หุนสามัญ

หรือหุนบุริมสิทธิ สิทธิซ้ือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ และสวนของสมาชิกในกิจการหาผลประโยชนรวม  

38. ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให อาจรวมถึงสินทรัพยหรือหนี้สินของผูซ้ือซ่ึงมีมูลคาตามบัญชีแตกตางจาก

มูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ (ตัวอยางเชน สินทรัพยท่ีไมเปนตัวเงิน หรือธุรกิจของผูซ้ือ) หากเปน

เชนนั้นผูซ้ือตองวัดมูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีโอนใหใหมเปนมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ และ

รับรูผลตางท่ีเกิดขึ้นเปนผลกําไรหรือขาดทุนในกําไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม บางคร้ังสินทรัพย

หรือหนี้สินท่ีโอนใหยังคงอยูในกิจการท่ีเกิดจากการรวมกันภายหลังการรวมธุรกิจ (เพราะ

สินทรัพยและหนี้สินถูกโอนไปใหผูถูกซ้ือแทนท่ีจะโอนไปใหแกเจาของเดิม) สงผลใหผูซ้ือยังคงมี

อํานาจควบคุมสินทรัพยและหนี้สินเหลานั้น ในสถานการณเชนนี้ ผูซ้ือตองวัดมูลคาของสินทรัพย

และหนี้สินดวยมูลคาตามบัญชีกอนวันท่ีซ้ือ และตองไมรับรูผลกําไรหรือขาดทุนในกําไรหรือขาดทุน

จากสินทรัพยและหนี้สินท่ีผูซ้ือมีอํานาจในการควบคุมท้ังกอนและหลังการรวมธุรกิจ 

สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย 

39. ส่ิงตอบแทนท่ีผูซ้ือตองโอนใหแกผูถูกซ้ือรวมถึงสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีผูซ้ือคาดวาจะตองจายชําระ

ตามขอตกลง (ดูยอหนาท่ี 37) ผูซ้ือตองรับรูมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา

จะตองจายชําระเปนสวนหนึ่งของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแกผูถูกซ้ือ 

40. ผูซ้ือตองจัดประเภทภาระผูกพันท่ีจะตองจายชําระส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายเปนหนี้สินหรือ

สวนของเจาของตามคํานิยามของตราสารทุนและหนี้สินทางการเงินท่ีระบุไวในยอหนาท่ี 11 ของ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ

ประกาศใช) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวของ ผูซ้ือตองจัดประเภทสิทธิใน

การท่ีจะไดรับคืนส่ิงตอบแทนท่ีเคยโอนใหแกผูถูกซ้ือเปนสินทรัพยถาเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด

ไว ยอหนาท่ี 58 ไดกําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรวมกิจการสําหรับส่ิงตอบ

แทนท่ีคาดวาจะตองจาย 

แนวปฏิบัติเพิ่มเติมสําหรับการใชวิธีซื้อในการรวมธุรกิจบางประเภท 

การรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จเปนข้ันๆ 

41. ในบางคร้ัง ผูซ้ือไดอํานาจในการควบคุมผูถูกซ้ือโดยท่ีผูซ้ือเคยมีสวนไดเสียในผูถูกซ้ืออยูกอนวัน

ซ้ือแลว ตัวอยางเชน วันท่ี 31 ธันวาคม 25X1 กิจการ ก ถือหุนกิจการ ข คิดเปนรอยละ 35 ซ่ึง

ถือเปนผูท่ีไมมีอํานาจควบคุมในกิจการ ข ณ วันนั้น กิจการ ก ซ้ือหุนกิจการ ข เพ่ิมอีกรอยละ 40 

และทําใหกิจการ ก มีอํานาจควบคุมกิจการ ข มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือวารายการดังกลาวเปน

การรวมธุรกิจท่ีดําเนินการเปนขั้นๆ หรือบางคร้ังเรียกวาเปนการซ้ือแบบเปนขั้น 
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42. ในการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการเปนขั้นๆ ผูซ้ือตองวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีผูซ้ือถืออยูในผูถูกซ้ือกอน

หนาการรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือและรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นใน

กําไรหรือขาดทุน ผูซ้ืออาจเคยรับรูการเปล่ียนแปลงมูลคาของสวนไดเสียในผูถูกซ้ือในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดกอน (เชน เนื่องจากจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนเผื่อขาย) ซ่ึง

หากเปนเชนนั้น มูลคาท่ีเคยรับรูในรายไดท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตองรับรูดวยเกณฑ

เดียวกับเสมือนวาผูซ้ือไดขายเงินลงทุนดังกลาวออกไป 

การรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จโดยไมมีการโอนสิ่งตอบแทน 

43. ในบางคร้ัง ผูซ้ือไดอํานาจในการควบคุมผูถูกซ้ือโดยไมมีการโอนส่ิงตอบแทนใหแกผูถูกซ้ือ  

การบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจในกรณีดังกลาวใหใชวิธีซ้ือ การรวมธุรกิจท่ีดําเนินการสําเร็จ

โดยไมมีการโอนส่ิงตอบแทนรวมถึง 

43.1 ผูถูกซ้ือซ้ือหุนของตนเองคืนในจํานวนท่ีทําใหผูลงทุนในปจจุบัน (ผูซ้ือ) ไดรับอํานาจในการ

ควบคุม 

43.2 การท่ีสิทธิของผูถือหุนสวนนอยในการคัดคานไมใหผูซ้ือไดรับอํานาจในการควบคุมผูถูกซ้ือ

ไดหมดไป ถึงแมวาเดิมผูถือหุนสวนนอยจะมีสิทธิในการคัดคานผูซ้ือซ่ึงมีสิทธิในการออก

เสียงสวนใหญ 

43.3 ผูซ้ือและผูถูกซ้ือตกลงท่ีจะรวมธุรกิจตามสัญญาเพียงอยางเดียว ผูซ้ือไมตองโอนส่ิงตอบ

แทนใหแกผูถูกซ้ือเพ่ือท่ีจะไดรับอํานาจในการควบคุมผูถูกซ้ือ และไมมีสวนไดเสียในหุน

ของกิจการของผูถูกซ้ือท้ัง ณ วันท่ีซ้ือและกอนวันท่ีซ้ือ ตัวอยางของการรวมธุรกิจท่ี

ดําเนินการตามสัญญาเพียงอยางเดียวรวมถึงการนาํสองธุรกิจมารวมกันตามสัญญาการรวม

ธุรกิจ (Stapling Arrangement) หรือการจัดตั้งหนวยงานท่ีเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยสองแหง (Dual Listed Corporation) 

44. ในการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการตามสัญญาเพียงอยางเดียวนั้น ผูซ้ือตองปนสวนมูลคาของสินทรัพย

สุทธิของผูถูกซ้ือท่ีรับรูตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหแกเจาของเดิมของผูถูกซ้ือ 

หรืออีกนัยหนึ่ง สวนไดเสียในผูถูกซ้ือท่ีถือโดยบุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูซ้ือถือเปนสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมในงบการเงินของผูซ้ือภายหลังการรวมธุรกิจ ถึงแมวาการปฏิบัติดังกลาวจะสงผลใหสวน

ไดเสียท้ังหมดในผูถูกซ้ือถูกปนสวนใหแกสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมก็ตาม 

ระยะเวลาในการวัดมูลคา (Measurement Period) 

45. ถาหากการบันทึกบัญชีเมื่อเร่ิมแรกสําหรับการรวมธุรกิจไมเสร็จสมบูรณภายในรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น ผูซ้ือตองประมาณการมูลคาของรายการซึ่งขอมูลทางบัญชียังไม

สมบูรณเพื่อรายงานในงบการเงิน ในระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคา ผูซ้ือตองปรับ

ยอนหลังประมาณการที่เคยรับรูไว ณ วันท่ีซ้ือ เพื่อสะทอนผลของขอมูลเพิ่มเติมที่ไดรับ

เก่ียวกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันท่ีซ้ือ ซ่ึงขอมูลดังกลาวมีผลตอการ

วัดมูลคาของจํานวนตางๆ ท่ีเคยรับรูไว ณ วันท่ีซ้ือ นอกจากนี้ ระหวางชวงระยะเวลาในการ
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วัดมูลคาผู ซ้ือตองทําการรับรูสินทรัพย และหนี้สินเพิ่มเติม หากไดรับขอมูลเพิ่มเติมที่

เก่ียวของกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันท่ีซ้ือ ซ่ึงขอมูลดังกลาวมีผลตอ

การรับรูสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันท่ีซ้ือ ระยะเวลาในการวัดมูลคาถือวาสิ้นสุดลง เมื่อผูซ้ือ

ไดรับขอมูลท่ีผูซ้ือตองการซึ่งเก่ียวของกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันท่ี

ซ้ือแลว หรือ เมื่อทราบแนชัดวาไมสามารถหาขอมูลมากกวาที่ไดรับมาแลว อยางไรก็ตาม 

ระยะเวลาในการวัดมูลคาตองไมเกินกวาหนึ่งปนับจากวันท่ีซ้ือ 

46. ระยะเวลาในการวัดมูลคา คือ ระยะเวลาภายหลังวันท่ีซ้ือ ซ่ึงในระหวางนั้นผูซ้ืออาจปรับปรุง

ประมาณการท่ีไดเคยรับรูไวในการรวมธุรกิจ ระยะเวลาในการวัดมูลคากําหนดขึ้นเพ่ือใหผูซ้ือมี

เวลาเพียงพอท่ีจะไดรับขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือระบุและวัดมูลคา ณ วันท่ีซ้ือของรายการตอไปนี้ให

เปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

46.1 สินทรัพยท่ีไดมา หนี้สินท่ีรับมาท่ีระบุได และสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ 

46.2 ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแกผูถูกซ้ือ (หรือมูลคาอ่ืนท่ีใชในการวัดมูลคาคาความนิยม) 

46.3 สวนไดเสียในผูถูกซ้ือท่ีผูซ้ือถืออยูกอนท่ีจะมีการรวมธุรกิจกรณีการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการ

สําเร็จเปนขั้นๆ 

46.4 คาความนิยมหรือกําไรจากการตอรองราคาซ้ือ 

47. ผูซ้ือตองพิจารณาปจจัยท่ีเก่ียวของท้ังหมดในการกําหนดวาขอมูลท่ีไดรับมาภายหลังวันท่ีซ้ือนั้น

เปนขอมูลท่ีตองนําไปปรับปรุงประมาณการตางๆท่ีไดรับรูไปแลว หรือเปนขอมูลซ่ึงเกิดจาก

เหตุการณภายหลังวันท่ีซ้ือ ปจจัยท่ีเก่ียวของรวมถึง วันท่ีไดรับขอมูลเพ่ิมเติม และการท่ีผูซ้ือ

สามารถท่ีจะระบุเหตุผลในการเปล่ียนแปลงประมาณการตางๆ ไดหรือไม ขอมูลท่ีไดรับเพ่ิมเติม

ภายหลังวันท่ีซ้ือไมนานจะสะทอนสถานการณแวดลอมท่ีมีอยู ณ วันท่ีซ้ือไดดีกวาขอมูลท่ีไดรับ

ภายหลังวันท่ีซ้ือในหลายเดือนตอมา เชน ภายหลังวันท่ีซ้ือไมนานไดมีการขายสินทรัพยใหแก

บุคคลภายนอกโดยราคาขายของสินทรัพยดังกลาวแตกตางจากมูลคายุติธรรมท่ีไดเคยประมาณไว

อยางมีนัยสําคัญอาจเปนขอบงช้ีไดวาเกิดความผิดพลาดในการบันทึกประมาณการ ยกเวนวาจะ

สามารถอธิบายเหตุการณท่ีทําใหมูลคายุติธรรมเกิดการเปล่ียนแปลงในชวงเวลาดังกลาวได 

48. ผูซ้ือตองรับรูมูลคาของประมาณการที่เคยรับรูสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีระบุไดท่ีเพ่ิมขึ้นหรือ

ลดลงโดยปรับคาความนิยมลดลงหรือเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม ขอมูลใหมท่ีไดรับในชวงระยะเวลา

การวัดมูลคาอาจสงผลใหตองมีการปรับปรุงมูลคาของประมาณการที่เคยรับรูสําหรับสินทรัพยหรือ

หนี้สินมากกวาหนึ่งรายการ ตัวอยางเชน ผูซ้ือคาดวาจะมีหนี้สินท่ีตองจายชําระคาเสียหายจาก

อุบัติเหตุเก่ียวกับอุปกรณของผูถูกซ้ือ โดยหนี้สินบางสวนหรือท้ังหมดอยูภายใตกรมธรรม

ประกันภัยของผูถูกซ้ือ หากผูซ้ือไดรับขอมูลเพ่ิมเติมในชวงระยะเวลาการวัดมูลคาเก่ียวกับมูลคา

ยุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของหนี้สินดังกลาว การปรับปรุงคาความนิยมท่ีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง

ในมูลคาของประมาณการที่รับรูสําหรับหนี้สินจากการจายชําระคาเสียหายจากอุบัติเหตุ (ท้ังหมด

หรือบางสวน) จะบันทึกโดยหักกลบกับการปรับปรุงคาความนิยมท่ีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง

มูลคาของประมาณการที่รับรูสําหรับลูกหนี้คาความเสียหายจากบริษัทผูรับประกันภัย  
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49. ระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคา ผูซ้ือตองรับรูรายการปรับปรุงประมาณการตางๆ เสมือนวา

มีการบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจอยางสมบูรณตั้งแตวันท่ีซ้ือ ดังนั้นผูซ้ือตองปรับปรุงขอมูล

เปรียบเทียบท่ีนําเสนอในงบการเงินงวดกอนตามท่ีจําเปน ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงคาเส่ือมราคา  

คาตัดจําหนาย หรือรายไดอ่ืน ซ่ึงถูกรับรูในการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกใหสมบูรณ 

50. ภายหลังส้ินสุดระยะเวลาในการวัดมูลคา ผูซ้ือจะปรับปรุงการบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจได

เฉพาะเพ่ือการแกไขขอผิดพลาดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

การพิจารณาวารายการใดถือเปนสวนหนึ่งของการรวมธุรกิจ 

51. ผูซ้ือและผูถูกซ้ืออาจมีความสัมพันธกันอยูกอนการรวมธุรกิจ หรือมีการทําสัญญาอื่นๆ ระหวางกัน

กอนท่ีการเจรจาเพื่อรวมธุรกิจจะเกิดขึ้น หรือผูซ้ือและผูถูกซ้ืออาจเขาทําสัญญาแยกตางหากจาก 

การรวมธุรกิจ ในระหวางการเจรจาเพื่อรวมธุรกิจ ในสถานการณขางตน ผูซ้ือตองระบุสวนท่ีผูซ้ือ 

จายใหแกผูถูกซ้ือ (หรือเจาของเดิมของผูถูกซ้ือ) ซ่ึงไมถือเปนการจายชําระเพ่ือการรวมธุรกิจ 

จํานวนดังกลาวไมถือเปนสวนหนึ่งในการแลกเปล่ียนกับผูถูกซ้ือ ผูซ้ือตองนําวิธีซ้ือมาปฏิบัติเพ่ือ 

รับรูมูลคาส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแกผูถูกซ้ือ และรับรูสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาเพ่ือ

แลกเปล่ียนกับผูถูกซ้ือเทานั้น รายการท่ีแยกตางหากจากการรวมธุรกิจตองบันทึกบัญชีตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ 

52. รายการท่ีเกิดขึ้นกอนการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการโดยผูซ้ือหรือในนามของผูซ้ือ หรือรายการที่ผูซ้ือ

หรือกิจการท่ีเกิดจากการรวมกันไดรับผลประโยชนสวนใหญ แทนท่ีจะเปนประโยชนแกผูถูกซ้ือ 

(หรือเจาของเดิมของผูถูกซ้ือ) มักจะเปนรายการท่ีตองแยกตางหาก ตัวอยางดังตอไปนี้เปน

รายการท่ีตองแยกตางหากซ่ึงจะไมถูกรวมในการปฏิบัติตาม วิธีซ้ือ 

52.1 รายการท่ีมีผลทําใหความสัมพันธท่ีมีอยูกอนการรวมธุรกิจระหวางผูซ้ือกับผูถูกซ้ือหมดไป 

52.2 รายการท่ีจายเพ่ือเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานหรือเจาของเดิมของผูถูกซ้ือสําหรับบริการ

ท่ีจะไดรับในอนาคต และ 

52.3 รายการท่ีผูซ้ือเรียกคืนจากผูถูกซ้ือหรือเจาของเดิมของผูถูกซ้ือสําหรับจายชําระตนทุนท่ี

เก่ียวของกับการซ้ือ 

ภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 50-62 ไดแสดงแนวการปฏิบัติท่ีเก่ียวของไว 

ตนทุนที่เก่ียวของกับการซื้อ 

53. ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซ้ือคือตนทุนท่ีเกิดขึ้นกับผูซ้ือซ่ึงเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ ตนทุน

เหลานี้รวมถึง คาธรรมเนียมจายใหผูจัดหา คาธรรมเนียมวิชาชีพท่ีจายใหแกท่ีปรึกษาในการรวม

ธุรกิจ ท่ีปรึกษากฎหมายนักบัญชี ผูประเมินราคา และคาธรรมเนียมวิชาชีพและคาท่ีปรึกษาอ่ืนๆ 

ตนทุนในการบริหารท่ัวไปซ่ึงรวมถึงตนทุนของแผนกงานภายในที่ทําหนาท่ีซ้ือธุรกิจ และตนทุนใน

การจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหนี้ ผูซ้ือตองบันทึกบัญชีสําหรับตนทุนท่ีเก่ียวของ 
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กับการซ้ือเปนคาใชจายในงวดท่ีตนทุนดังกลาวเกิดขึ้นและไดรับบริการ ยกเวน ตนทุนในการ 

จดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหนี้ตองรับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 และ 

ฉบับท่ี 39 (เม่ือมีการประกาศใช) 

การบันทึกบัญชีและการวัดมูลคาภายหลังการรับรูเมื่อเริ่มแรก 

54. โดยทั่วไป ภายหลังการรวมกิจการผูซ้ือตองวัดมูลคาและบันทึกบัญชีสําหรับรายการสินทรัพย 

ท่ีไดมา หนี้สินท่ีรับมาหรือเกิดขึ้น และตราสารทุนท่ีออกในการรวมธุรกิจตามมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับอ่ืนท่ีเก่ียวของกับรายการเหลานั้นโดยขึ้นอยูกับลักษณะของรายการแตละ

รายการ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหแนวทางสําหรับการวัด

มูลคาและบันทึกรายการในภายหลังสําหรับสินทรัพยท่ีไดมา หนี้สินท่ีรับมาหรือเกิดขึ้น และ

ตราสารทุนท่ีออกในการรวมธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

54.1 สิทธิท่ีไดรับคืน 

54.2 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีรับรู ณ วันท่ีซ้ือ 

54.3 สินทรัพยท่ีไดมาจากการค้ําประกัน และ 

54.4 สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย 

ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 63 ไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติท่ีเก่ียวของไว 

สิทธิที่ไดรับคืน 

55. สิทธิท่ีไดรับคืนท่ีรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนตองตัดจําหนายตลอดอายุของสัญญาการใหสิทธิ 

ท่ีเหลืออยู กรณีท่ีในภายหลังผูซ้ือไดขายสิทธิท่ีไดรับคืนใหแกบุคคลท่ีสาม ผูซ้ือตองนํามูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนมาใชในการคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนจากการขาย 

หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 

56. ภายหลังการรับรูรายการเม่ือเร่ิมแรกจนกระทั่งเม่ือหนี้สินมีการจายชําระ ยกเลิก หรือหมดอายุ  

ผูซ้ือตองวัดมูลคาของหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจดวยจํานวนท่ีสูงกวาระหวาง 

56.1 มูลคาท่ีตองรับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการ

หนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น และ 

56.2 มูลคาท่ีรับรูเม่ือเร่ิมแรกหักดวยคาตัดจําหนายสะสมท่ีรับรูตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได (เม่ือมีการประกาศใช) 

ขอกําหนดดังกลาวไมใชสําหรับสัญญาท่ีบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การ

รับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 
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สินทรัพยที่ไดมาจากการค้ําประกัน 

57. ณ วันส้ินงวดของรอบระยะเวลาการรายงานแตละคร้ังภายหลังจากการรวมกิจการ ผูซ้ือตองวัด

มูลคาสินทรัพยท่ีมาจากการค้ําประกันท่ีเคยรับรู ณ วันท่ีซ้ือดวยหลักเกณฑเดียวกันกับท่ีใชในการ

วัดมูลคาสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีถูกประกันไว ยกเวนวามีการจํากัดมูลคาตามสัญญาของสินทรัพยท่ี

จะไดมาจากการค้ําประกัน สําหรับสินทรัพยท่ีไดมาจากการค้ําประกันท่ีไมไดวัดมูลคาภายหลังดวย

มูลคายุติธรรม ผูบริหารตองทําการประเมินความสามารถในการเรียกเก็บเงินดวย ผูซ้ือตอง 

ตัดรายการสินทรัพยท่ีไดมาจากการค้ําประกันออกจากบัญชีเม่ือไดรับเงินหรือขายสินทรัพย 

หรือไมมีสิทธิในสินทรัพยนั้น 

สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย  

58. การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายท่ีผูซ้ือรับรูภายหลังวันท่ีซ้ือ

อาจเปนผลมาจากการท่ีผูซ้ือไดรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอม 

ท่ีมีอยู ณ วันท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนการปรับปรุงในชวงระยะเวลาการวัดมูลคาตาม 

ยอหนาท่ี 45 – 49 อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงซ่ึงเปนผลจากเหตุการณท่ีเกิดขึ้นภายหลัง 

วันท่ีซ้ือ เชน ผลกําไรท่ีเปนไปตามท่ีตั้งไว ราคาหุนสูงขึ้นถึงท่ีกําหนดไว หรือโครงการวิจัยและ

พัฒนาเปนไปตามแผนที่วางไว ไมถือเปนการปรับปรุงในชวงระยะเวลาการวัดมูลคา ผูซ้ือตอง

บันทึกบัญชีการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายโดยไมถือเปนการ

ปรับปรุงในชวงระยะเวลาการวัดมูลคา โดยใหบันทึกดังนี้ 

58.1 ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายซ่ึงจัดประเภทเปนสวนของเจาของไมตองมีการวัดมูลคา

ใหม และใหบันทึกการจายชําระในภายหลังไวในสวนของเจาของ 

58.2 ส่ิงตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซ่ึงจัดประเภทเปนสินทรัพยหรือหนี้สิน  

58.2.1 ถาเปนเคร่ืองมือทางการเงินและอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) 

ตองวัดคาดวยมูลคายุติธรรมโดยใหรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในกําไรหรือ

ขาดทุน หรือ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับดังกลาว 

58.2.2 ถาไมอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ือง การรับรูและการ

วัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช) ใหบันทึกบัญชีตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน 

หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น หรือมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับอ่ืนตามความเหมาะสม 
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การเปดเผยขอมูล 

59. ผูซ้ือตองเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทาง 

การเงินจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้น 

59.1 ในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน และ 

59.2 ภายหลังวันสิ้นสุดของงวดที่เสนอรายงานแตกอนวันท่ีอนุมัติใหออกงบการเงิน 

60. เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคในยอหนาท่ี 59 ผูซ้ือตองเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนดไวใน

ภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 64 ถึง 66 

61. ผูซ้ือตองเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจาก

รายการปรับปรุงท่ีรับรูในงวดปจจุบันซ่ึงเก่ียวของกับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในงวดปจจุบันหรือ

งวดกอน 

62. เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคในยอหนาท่ี 61 ผูซ้ือตองเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนดไวใน

ภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 67 

63. หากการเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนไมเปนไปตามวัตถุประสงคตามท่ีกลาวไวในยอหนาท่ี 59 และ 61 

ผูซ้ือตองเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมตามความจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคเหลานั้น 

วันถือปฏิบัติและการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 

วันถือปฏิบัติ 

64. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหถือปฏิบัติโดยใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป สําหรับการ

รวมธุรกิจซ่ึงวันท่ีซ้ือเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 การนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปถือปฏิบัติกอนวันท่ีมีผลบังคับใชอนุญาตใหทําได หาก

กิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมกอนวันท่ี  

1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในเวลาเดียวกัน 

การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง 

65. กิจการตองไมปรับปรุงรายการสินทรัพยและหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจซ่ึงวันท่ีซ้ือเกิดขึ้น

กอนท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช 

66. กิจการบางกิจการ เชน กิจการหาผลประโยชนรวมซ่ึงไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับท่ี 3 และมีการรวมธุรกิจซ่ึงบันทึกบัญชีดวยวิธีซ้ือ ใหปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงนี้

ตามภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 68 และ 69 
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ภาษีเงินได 

67. ผูซ้ือตองปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 68 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

ซ่ึงแกไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปสําหรับ 

การรวมธุรกิจซ่ึงวันท่ีซ้ือเกิดขึ้นกอนวันท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช 

หมายความวา ผูซ้ือจะตองไมปรับปรุงการบันทึกบัญชีสําหรับสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ท่ีเคยรับรูสําหรับการรวมธุรกิจคร้ังกอนๆ อยางไรก็ตาม นับจากวันท่ีมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช ผูซ้ือตองรับรูการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ 

ตัดบัญชีนั้นในกําไรหรือขาดทุน (หรืออาจไมรับรูในกําไรหรือขาดทุน หากเปนไปตามท่ีกําหนดไว

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได) 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม 

68. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2550) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เดิม) 
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ภาคผนวก ก 

คํานิยาม 

ภาคผนวกนีเ้ปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

ผูถูกซ้ือ หมายถึง ธุรกิจหรือกลุมธุรกิจซ่ึงผูซื้อไดอํานาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ 

ผูซ้ือ หมายถึง กิจการท่ีไดอํานาจควบคุมผูถูกซ้ือ 

วันท่ีซ้ือ หมายถึง วันท่ีผูซ้ือไดอํานาจควบคุมผูถูกซ้ือ 

ธุรกิจ หมายถึง กลุมของกิจกรรมและสินทรัพยท่ีนํามาบริหารและดําเนินงานเพ่ือ

ประสงคผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล ตนทุนท่ีต่ําลง หรือ

ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจอ่ืนแกผูลงทุน เจาของ สมาชิกหรือผูมี

สวนรวม 

การรวมธุรกิจ หมายถึง รายการหรือเหตุการณอ่ืนใดซ่ึงทําใหผูซ้ือไดอํานาจในการควบคุม

ธุรกิจหรือกลุมธุรกิจ รายการซ่ึงเปนการควบรวมจริง ‘true mergers’ 

หรือเทียบเทาการควบรวม ‘mergers of equals’ ถือเปนการรวม

ธุรกิจตามท่ีไดกลาวไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

ดวยเชนกัน 

สิ่งตอบแทนที่คาดวา

จะตองจาย 

หมายถึง โดยท่ัวไป ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย หมายถึง ภาระท่ีผูซ้ือ

จะตองโอนสินทรัพยหรือสวนไดเสียในสวนของเจาของใหแก

เจาของเดิมของผูถูกซ้ือเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนกับอํานาจในการ

ควบคุมผูถูกซื้อ หากเหตุการณในอนาคตท่ีระบุไวเกิดขึ้นหรือ

เปนไปตามเงื่อนไข อยางไรก็ตาม ส่ิงตอบแทนที่คาดวาจะตอง

จายอาจเปนในกรณีท่ีผูซ้ือมีสิทธิไดรับคืนส่ิงตอบแทนท่ีเคยโอน

ใหแกผูถูกซ้ือ หากเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ 

อีกกิจการหนึ่งเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมของกิจการนั้น 

สวนไดเสียในสวนของ

เจาของ 

หมายถึง สวนไดเสียในสวนของเจาของตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้ หมายถึง สวนไดเสียในความเปน

เจาของในกิจการของผูลงทุนและสวนไดเสียของเจาของ สมาชิก

หรือผูมีสวนไดเสียในกิจการหาผลประโยชนรวม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือชําระ

หนี้ กันในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการ

แลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน

ลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 
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คาความนยิม หมายถึง สินทรัพยท่ีแสดงถึงผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะ

ไดรับจากสินทรัพยอ่ืนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงไมสามารถ

ระบุและรับรูเปนรายการแยกออกมาใหชัดเจนได 

สามารถระบุได หมายถึง สินทรัพยจะสามารถระบุไดถา 

ก) สามารถแยกเปนเอกเทศได กลาวคือสามารถแยกหรือแบง

ออกมาจากกิจการ และสามารถขาย โอน ใหสิทธิ ใหเชา 

หรือแลกเปล่ียนไดอยางเปนเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา 

สินทรัพยท่ีระบุไดหรือหนี้สินท่ีเก่ียวของ โดยไมคํานึงวา

กิจการมีความตั้งใจจะท่ีทําเชนนั้นหรือไม หรือ 

ข) ไดมาจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ โดยไม

คํานึงวาสิทธิเหลานั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแบงแยก

จากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอ่ืนๆ 

สินทรัพยไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพยท่ีไมเปนตัวเงินท่ีสามารถระบุไดและไมมีรูปราง 

กิจการหา

ผลประโยชนรวม 

หมายถึง กิจการท่ีไมไดมีผูลงทุนเปนเจาของ ซ่ึงเปนกิจการท่ีใหเงินปนผล 

ทําใหตนทุนต่ําลงหรือโดยใหผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจอ่ืนๆ

โดยตรงแกเจาของ สมาชิกหรือผูมีสวนรวม ตัวอยางเชน บริษัท

ประกันภัยรวม (mutual insurance company) สหภาพสินเช่ือ 

(credit union) และสหกรณ (co-operative entity)  

สวนไดเสียท่ีไมมี

อํานาจควบคุม 

หมายถึง สวนไดเสียในบริษัทยอยซ่ึงไมใชสวนของบริษัทใหญไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม 

เจาของ หมายถึง เจาของตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้หมายถึง ผูถือสวนไดเสียในสวนของเจาของในกิจการท่ี 

ผูลงทุนเปนเจาของ และเจาของหรือสมาชิกหรือผูมีสวนรวม 

ในกิจการหาผลประโยชนรวม 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางปฏิบัต ิ

ภาคผนวกนี้ถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 2.3) 

ข1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซ่ึงกิจการหรือธุรกิจท้ังหมดท่ีนํามา

รวมกันอยูภายใตการควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กิจการ กลุมบุคคล หรือกลุมกิจการเดียวกันท้ังกอน

และหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไมเปนการควบคุมช่ัวคราว 

ข2. กลุมบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งจะควบคุมกิจการตามผลของสัญญาไดก็ตอเม่ือมีอํานาจในการกําหนด

นโยบายการเงินและการดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมของกิจการ ดังนั้นการรวม

กิจการท่ีกลุมบุคคลเดิมไดรับอํานาจสูงสุดตามผลของสัญญาในการกําหนดนโยบายทางการเงินและ

การดําเนินงานของแตละกิจการท่ีมารวมกันเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมของกิจการ

เหลานั้นและการควบคุมสูงสุดนั้นไมไดเปนการควบคุมช่ัวคราว ไมอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

ข3. กิจการอาจถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีกระทําการรวมกันภายใตขอตกลงตามสัญญา  

และบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นไมเขาขายตองจัดทํารายงานทางการเงินตามขอกําหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ดังนั้น จึงไมจําเปนตองจัดทํางบการเงินรวมสําหรับการรวมธุรกิจเพ่ือรวม

กิจการท่ีมารวมกันดังกลาวเปนธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

ข4. สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของแตละกิจการท่ีมารวมกันท้ังกอนและหลังการรวมธุรกิจไมได 

เปนปจจัยในการพิจารณาวาการรวมธุรกิจนั้นเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันหรือไม 

ในทํานองเดียวกัน การท่ีกิจการท่ีมารวมกันเปนบริษัทยอยท่ีมิไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงนิ

รวมของกลุมกิจการ ก็ไมไดเปนปจจัยในการพิจารณาวาการรวมธุรกิจนั้นเปนการรวมธุรกิจภายใต

การควบคุมเดียวกันหรือไม 

การระบุการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 3) 

ข5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหคํานิยามการรวมธุรกิจวาเปนรายการหรือเหตุการณอ่ืนใด

ซ่ึงทําใหผูซ้ือไดอํานาจในการควบคุมธุรกิจหรือกลุมธุรกิจ ผูซ้ืออาจดําเนินการในหลายรูปแบบ

เพ่ือใหไดอํานาจในการควบคุมจากผูถูกซ้ือ ตัวอยางเชน 

ข5.1 โดยการโอนเงินสด รายการเทียบเทาเงินสด หรือสินทรัพยอ่ืน (รวมถึงสินทรัพยสุทธิ 

ท่ีประกอบกันเปนธุรกิจ) 

ข5.2 โดยการกอหนี้สิน 

ข5.3 โดยการออกสวนไดเสียในสวนของเจาของ 
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ข5.4 โดยการใหส่ิงตอบแทนมากกวาหนึ่งรูปแบบ 

ข5.5 โดยไมมีการโอนส่ิงตอบแทนให ซ่ึงรวมถึง การรวมธุรกิจท่ีดําเนินการตามสัญญาเพียง 

อยางเดียว (ดูยอหนาท่ี 43) 

ข6. การจัดโครงสรางการรวมธุรกิจอาจมีไดหลายรูปแบบเพื่อวัตถุประสงคทางกฎหมาย วัตถุประสงค

ทางภาษี หรือวัตถุประสงคอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงรายการดังตัวอยางตอไปนี้ 

ข6.1 ธุรกิจหรือกลุมธุรกิจซ่ึงกลายมาเปนบริษัทยอยของผูซ้ือ หรือสินทรัพยสุทธิของธุรกิจหรือ

กลุมธุรกิจถูกควบรวมกันตามกฎหมายใหเปนสวนหนึ่งของผูซ้ือ 

ข6.2 กิจการท่ีมารวมกันกิจการหนึ่งโอนสินทรัพยสุทธิ หรือเจาของกิจการโอนสวนไดเสียในสวน

ของเจาของของตนไปใหอีกกิจการท่ีมารวมกันหรือเจาของกิจการนั้น 

ข6.3 กิจการท้ังหมดท่ีมารวมกันทําการโอนสินทรัพยสุทธิ หรือเจาของกิจการโอนสวนไดเสียใน

สวนของเจาของใหแกกิจการใหมท่ีตั้งขึ้น (บางคร้ังเรียกรายการลักษณะนี้วา การบังคับรวม

ธุรกิจขนาดเล็กท่ีเหมือนกันเขาดวยกัน  roll-up or put-together transactions) 

ข6.4 กลุมของเจาของเดิมของกิจการท่ีมารวมกันกิจการใดกิจการหนึ่งไดอํานาจในการควบคุม

กิจการท่ีเกิดจากการรวมกัน 

นิยามของคําวาธุรกิจ (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 3) 

ข7. ธุรกิจประกอบดวย ปจจัยนําเขา ผานกระบวนการและทําใหเกิดผลผลิต ถึงแมวาโดยท่ัวไปแลว 

ธุรกิจจะตองมีผลผลิต แตผลผลิตไมไดถูกกําหนดใหเปนปจจัยของความเปนธุรกิจ องคประกอบ

ของธุรกิจท้ัง 3 ประเภทมีคํานิยามดังนี้ 

ข7.1 ปจจัยนําเขา หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีเม่ือนําไปผานกระบวนการแลวจะทําให

เกิดหรือมีความสามารถทําใหเกิดผลผลิต ซ่ึงตัวอยางของปจจัยนําเขานั้นรวมไปถึง

สินทรัพย ไมหมุนเวียน  (รวมถึงสินทรัพยไม มีตัวตนหรือสิทธิในการใช สินทรัพย 

ไมหมุนเวียน) สินทรัพยทางปญญา ความสามารถในการเขาถึงวัตถุดิบหรือสิทธิท่ีจําเปน

และพนักงาน 

ข7.2 กระบวนการ หมายถึง ระบบ มาตรฐาน วิธีการ ระเบียบแบบแผน หรือกฎเกณฑ ซ่ึงเม่ือ

นําไปใชกับปจจัยนําเขาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง จะทําใหเกิดหรือมีความสามารถ

ทําใหเกิดเปนผลผลิต เชน กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการในการดําเนินงาน 

และกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยท่ัวไปแลวกระบวนการเหลานี้จะถูก

บันทึกไวเปนเอกสาร แตแรงงานท่ีเปนระบบ มีทักษะและประสบการณท่ีจําเปนตาม

กฎเกณฑและระเบียบแบบแผนจะสามารถปฏิบัติตามกระบวนการที่จําเปนเพ่ือทําใหส่ิงท่ี

นําเขากลายเปนผลผลิตได (โดยท่ัวไปแลว ระบบบัญชี ระบบการวางบิล ระบบเงินเดือน 

และระบบการบริหารงานอื่นๆ ไมถือเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดผลผลิต) 

ข7.3 ผลผลิต หมายถึง ผลลัพธของปจจัยนําเขา ท่ีผานกระบวนการ ซ่ึงทําใหเกิดหรือมี

ความสามารถในการทําใหเกิดผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล ตนทุนท่ีต่ําลง หรือ

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจอ่ืนโดยตรงแกผูลงทุน เจาของอ่ืน สมาชิกหรือผูมีสวนรวม 
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ข8. เพ่ือใหการดําเนินงานและบริหารงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว กลุมของกิจกรรมและ

สินทรัพยจะตองประกอบดวยองคประกอบท่ีจําเปน 2 ประการไดแก ปจจัยนําเขา และกระบวนการ 

ท่ีจะนําไปใชกับปจจัยนําเขานั้น ซ่ึงเม่ือนํามารวมกันจะทําใหเกิดเปนผลผลิต อยางไรก็ตาม ธุรกิจไม

จําเปนตองรวมปจจัยนําเขาหรือกระบวนการทั้งหมดท่ีผูขายใชในการดําเนินธุรกิจหากผูซ้ือรายอื่นๆ

ในตลาดสามารถซื้อธุรกิจและสรางผลผลิตตอไปได ตัวอยางเชน การรวมธุรกิจนั้นเขากับปจจัย

นําเขาและกระบวนการเดิมท่ีตนมีอยู 

ข9. ลักษณะองคประกอบของธุรกิจจะแตกตางกันไปตามอุตสาหกรรมและโครงสรางในการบริหารงาน

หรือกิจกรรมของกิจการ รวมไปถึงระดับขั้นการพัฒนาของกิจการ ธุรกิจท่ีถูกจัดตั้งขึ้นอยูเดิมแลวนั้น

มักมีปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตหลายประเภท ในขณะท่ีธุรกิจท่ีเกิดขึ้นใหมมักจะมีปจจัย

นําเขา และกระบวนการนอยกวา และบางคร้ังจะมีผลผลิตหรือสินคาเพียงหนึ่งอยางเทานั้น ธุรกิจ

เกือบทุกประเภทจะมีหนี้สินแตธุรกิจก็ไมจําเปนตองมีหนี้สินเสมอไป 

ข10. กลุมของกิจกรรมและสินทรัพยท่ีอยูในระหวางการพัฒนาอาจไมกอใหเกิดผลผลิต ซ่ึงถาไมมีผลผลิต

เกิดขึ้นผูซ้ือจะตองพิจารณาปจจัยอ่ืนๆเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินวากลุมของกิจกรรมและสินทรัพยนั้นถือ

เปนธุรกิจหรือไม ปจจัยดังกลาวรวมถึง การท่ีกลุมของกิจกรรมและสินทรัพยเปนไปตามตัวอยาง

ดังตอไปนี้หรือไม 

ข10.1 เร่ิมดําเนินกิจกรรมหลักตามแผนท่ีไดวางไว  

ข10.2 มีพนักงาน สินทรัพยทางปญญาและปจจัยนําเขาและกระบวนการอื่นท่ีสามารถนําไปใชกับ

ปจจัยนําเขาท่ีมีอยู 

ข10.3 กําลังดําเนินการตามแผนเพื่อผลิตผลผลิต และ 

ข10.4 จะสามารถเขาถึงกลุมลูกคาท่ีจะซ้ือผลผลิตนั้น 

ในการระบุวากลุมของกิจกรรมและสินทรัพยท่ีอยูในระหวางการพัฒนาถือเปนธุรกิจหรือไมนั้นไม

จําเปนตองมีทุกปจจัยท่ีกลาวขางตน 

ข11. การกําหนดวากลุมของกิจกรรมและสินทรัพยใดเปนธุรกิจหรือไมนั้นตองอางอิงจากการท่ีผูซ้ือราย

อ่ืนๆ ในตลาดสามารถใชกลุมของกิจกรรมหรือสินทรัพยดังกลาวในการดําเนินงานและบริหารธุรกิจ

ไดหรือไม ดังนั้น ในการประเมินวากลุมของกิจกรรมและสินทรัพยถือเปนธุรกิจหรือไม จึงไมได

ขึ้นอยูกับวาผูขายใชกลุมของกิจกรรมและสินทรัพยนั้นในการดําเนินธุรกิจและไมไดขึ้นอยูกับวาผูซ้ือ

ตั้งใจท่ีจะใชกลุมของกิจกรรมและสินทรัพยนั้นในการดําเนินธุรกิจหรือไม 

ข12. กลุมของกิจกรรมและสินทรัพยใดซ่ึงมีคาความนิยมจะถือเปนธุรกิจ หากไมมีหลักฐานมาหักลาง 

อยางไรก็ตาม ธุรกิจไมจําเปนตองมีคาความนิยม 

การระบุผูซ้ือ (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 6 และ 7) 

ข13. ในการระบุผู ซ้ือใหใชแนวปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงผูซ้ือคือกิจการท่ีไดอํานาจควบคุมผูถูกซ้ือ หาก 

การรวมธุรกิจเกิดขึ้นและไมสามารถระบุผูซ้ือไดอยางชัดเจนตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนดในมาตรฐาน
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การบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ใหพิจารณาปจจัยท่ีกําหนดในภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 14 ถึง 18 ประกอบ 

ข14. ในการรวมธุรกิจท่ีมีการโอนเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนหรือโดยการกอหนี้สิน กิจการท่ีเปนผูจายเงินสด

หรือโอนสินทรัพยอ่ืนให หรือกิจการท่ีเปนผูกอหนี้มักจะเปนผูซ้ือ 

ข15. ในการรวมธุรกิจท่ีมีการแลกเปล่ียนสวนไดเสียในสวนของเจาของ กิจการท่ีออกตราสารทุนใหม

มักจะเปนผูซ้ือ อยางไรก็ตาม กรณีของการรวมธุรกิจท่ีเรียกวา การซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ กิจการท่ี

ออกตราสารทุนใหมจะกลายเปนผูถูกซ้ือ ภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 19 ถึง 27 ไดกําหนดแนวทางใน

การบันทึกบัญชีสําหรับการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับไว การระบุผู ซ้ือในการรวมธุรกิจท่ีมีการ

แลกเปล่ียนสวนไดเสียในสวนของเจาของ จะตองพิจารณาขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวของกันประกอบกันดังตอไปนี้ 

ข15.1 สิทธิออกเสียงในกิจการท่ีเกิดจากการรวมกันภายหลังการรวมธุรกิจ โดยท่ัวไป ผูซ้ือคือ

กิจการใดกิจการหนึ่งท่ีมารวมกันซ่ึงกลุมของเจาของในกิจการนั้นไดรับหรือมีสิทธิออกเสียง

สวนใหญในกิจการท่ีเกิดจากการรวมกัน ในการพิจารณาวากลุมของเจาของใดท่ีไดรับหรือมี

สิทธิออกเสียงสวนใหญ กิจการตองพิจารณาวามีขอตกลงหรือสิทธิในการใชสิทธิออกเสียง 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยท่ีสามารถแปลงสภาพไดท่ีไมปกติหรือเปนพิเศษหรือไม 

ข15.2 กลุมผูมีสิทธิออกเสียงสวนนอยท่ีเม่ือรวมกันแลวเปนกลุมใหญในกิจการท่ีเกิดจากการ

รวมกันในกรณีท่ีกิจการนั้นไมมีเจาของหรือกลุมของเจาของท่ีมีสิทธิออกเสียงสวนใหญ 

โดยท่ัวไป ผูซ้ือมักเปนกิจการใดกิจการหนึ่งท่ีมีเจาของหรือกลุมของเจาของซ่ึงเปนผูมีสิทธิ

ออกเสียงสวนนอยท่ีเม่ือรวมกันแลวเปนกลุมใหญในกิจการท่ีเกิดจากการรวมกัน 

ข15.3 คณะกรรมการของกิจการท่ีเกิดจากการรวมกัน โดยท่ัวไปผูซ้ือมักเปนกิจการท่ีเจาของมี

อํานาจในการเลือก แตงตั้ง ถอดถอนสมาชิกสวนใหญในคณะกรรมการของกิจการท่ีเกิดจาก

การรวมกัน 

ข15.4 คณะผูบริหารระดับสูงของกิจการท่ีเกิดจากการรวมกัน โดยท่ัวไปผูซ้ือมักเปนกิจการท่ีผูบริหาร 

(หรือผูบริหารเดิม) เปนผูมีอํานาจครอบงําคณะผูบริหารของกิจการท่ีเกิดจากการรวมกัน 

ข15.5 เงื่อนไขในการแลกเปล่ียนตราสารทุน โดยท่ัวไป ผูซ้ือมักเปนกิจการท่ีเปนผูจายสวนเกินของ

มูลคายุติธรรมกอนการรวมธุรกิจในตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่ง (หรือกลุมกิจการ) 

ข16. โดยปกติ ผูซ้ือคือกิจการซ่ึงมีขนาดใหญกวากิจการอื่นท่ีมารวมกันอยางมีนัยสําคัญ (ขนาดของ

กิจการอาจวัดจาก สินทรัพย รายได หรือกําไร เปนตน) 

ข17. สําหรับการรวมธุรกิจท่ีมีกิจการท่ีเก่ียวของมากกวาสองกิจการขึ้นไป ในการระบุวากิจการใดเปนผูซ้ือ

ตองคํานึงวากิจการใดเปนผูริเร่ิมการรวมธุรกิจ โดยพิจารณารวมกับขนาดของกิจการท่ีมารวมกัน 

ข18. ผูซ้ือไมจําเปนตองเปนกิจการท่ีตั้งขึ้นใหมจากการรวมธุรกิจ หากมีการจัดตั้งกิจการใหมเพ่ือออกตรา

สารทุนสําหรับการรวมธุรกิจ กิจการใดกิจการหนึ่งท่ีปรากฏอยูกอนการรวมธุรกิจจะถูกระบุใหเปน 

ผูซ้ือโดยใชแนวทางท่ีกําหนดไวในภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 13 ถึง 17 ในทางกลับกัน กิจการท่ีตั้งขึ้น
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ใหมท่ีเปนผูจายเงินสด หรือโอนสินทรัพยอ่ืนให หรือเปนผูกอหนี้เพ่ือจายส่ิงตอบแทนก็อาจถูก

พิจารณาใหเปนผูซ้ือ 

การซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ 

ข19. การซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับเกิดขึ้นเม่ือกิจการท่ีออกหลักทรัพย (ผูซ้ือทางกฎหมาย) ถูกระบุวาเปน 

ผูถูกซ้ือในทางบัญชี ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในแนวทางปฏิบัติตามภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 13 ถึง 18 

โดยกิจการท่ีตราสารทุนถูกซ้ือไป (ผูถูกซ้ือทางกฎหมาย) จะเปนผูซ้ือทางบัญชีสําหรับรายการท่ีถือเปน

การซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ ตัวอยางเชน บางคร้ังการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับเกิดขึ้นเม่ือบริษัทจํากัด

ตองการเปนบริษัทมหาชนโดยไมตองการนําหลักทรัพยของตนเองเขาไปจดทะเบียน จึงใหบริษัท

มหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเขาถือหุนของตนเพื่อแลกเปล่ียนกับหุนของบริษัทนั้น  

จากตัวอยางขางตน บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยถือเปนผูซ้ือทางกฎหมาย เพราะเปนผูออก

ตราสารทุนเพ่ือจายชําระ และบริษัทจํากัดถือเปนผูถูกซ้ือทางกฎหมายเพราะตราสารทุนของตนถูกซ้ือ

ไป อยางไรก็ตาม การใชแนวทางปฏิบัติตามภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 13 ถึง 18 จะทําใหระบุไดวา 

ข19.1 บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนผูถูกซ้ือทางบัญชี และ 

ข19.2 บริษัทจํากัดเปนผูซ้ือทางบัญชี 

ผูถูกซ้ือทางบัญชีจะตองเปนไปตามคํานิยามของธุรกิจสําหรับรายการท่ีถือเปนการซ้ือธุรกิจแบบ

ยอนกลับ และใหใชหลักการการรับรูรายการและการวัดมูลคาตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซ่ึงรวมถึงการกําหนดใหมีการรับรูคาความนิยมดวย 

การวัดมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนให 

ข20. ในการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ โดยท่ัวไปผูซ้ือทางบัญชีจะไมมีการโอนส่ิงตอบแทนใหแกผูถูกซ้ือ  

แตผูถูกซ้ือทางบัญชีจะเปนผูออกตราสารทุนใหแกเจาของของผูซ้ือทางบัญชี ดังนั้น มูลคายุติธรรม 

ณ วันท่ีซ้ือของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหโดยผูซ้ือทางบัญชีเพ่ือแลกเปล่ียนกับสวนไดเสียในผูถูกซ้ือ 

ทางบัญชีตองคํานวณจากจํานวนของตราสารทุนท่ีบริษัทยอยตามกฎหมายตองออกเพ่ือทําใหเจาของ

ของบริษัทใหญตามกฎหมายมีสวนไดเสียในกิจการท่ีเกิดจากการรวมกันในสัดสวนเดียวกันกับสวน

ไดเสียท่ีเปนผลจากการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ มูลคายุติธรรมของตราสารทุนท่ีคํานวณไดดังกลาวจะ

ถือวาเปนมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแกผูถูกซ้ือ 

การจัดทําและการเปดเผยงบการเงินรวม 

ข21. งบการเงินรวมท่ีจัดทําสําหรับการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับจะจัดทําภายใตช่ือของบริษัทใหญ 

ตามกฎหมาย (ผูถูกซ้ือทางบัญชี) แตตองอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินวามีการปรับปรุง

งบการเงินของบริษัทยอยตามกฎหมาย (ผูซ้ือทางบัญชี) รวมท้ังมีการปรับปรุงยอนหลังสําหรับสวน

ทุนตามกฎหมายของผูซ้ือทางบัญชีเพ่ือสะทอนสวนทุนตามกฎหมายของผูถูกซ้ือทางบัญชี รายการ

ปรับปรุงดังกลาวจัดทําขึ้นเพ่ือแสดงใหเห็นถึงสวนทุนของบริษัทใหญตามกฎหมาย (ผูถูกซ้ือทาง
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บัญชี) นอกจากนี้ตองมีการปรับปรุงยอนหลังสําหรับขอมูลท่ีนําเสนอเปรียบเทียบในงบการเงินรวม

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงสวนทุนของบริษัทใหญตามกฎหมาย (ผูถูกซ้ือทางบัญชี) ดวยเชนกัน 

ข22. เนื่องจากงบการเงินรวมเปนการนําเสนอขอมูลตอเนื่องจากงบการเงินของบริษัทยอยตามกฎหมาย 

ยกเวนในสวนโครงสรางทุน งบการเงินรวมจึงสะทอนถึง 

ข22.1 สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยตามกฎหมาย (ผูซ้ือทางบัญชี) ท่ีถูกรับรูและวัดมูลคา

ดวยมูลคาตามบัญชีกอนการรวมกิจการ 

ข22.2 สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทใหญตามกฎหมาย (ผูถูกซ้ือทางบัญชี) ท่ีถูกรับรูและ 

วัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

ข22.3 กําไรสะสมและยอดคงเหลือของสวนของเจาของสวนอ่ืนของบริษัทยอยตามกฎหมาย (ผูซ้ือ

ทางบัญชี) กอนการรวมธุรกิจ 

ข22.4 มูลคาตราสารทุนท่ีออกและรับรูในงบการเงินรวมจะตองรวมตราสารทุนท่ีบริษัทยอยตาม

กฎหมาย (ผูซ้ือทางบัญชี) มีอยูกอนการรวมธุรกิจเขากับมูลคายุติธรรมของบริษัทใหญตาม

กฎหมาย (ผูถูกซ้ือทางบัญชี) ซ่ึงกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

อยางไรก็ตาม โครงสรางของสวนของเจาของในงบการเงินรวม (เชน จํานวนและประเภท

ของตราสารทุนท่ีออก) ตองแสดงถึงโครงสรางในสวนของเจาของของบริษัทใหญตาม

กฎหมาย (ผูถูกซ้ือทางบัญชี) รวมถึงตราสารทุนท่ีบริษัทใหญตามกฎหมายออกเพื่อการรวม

กิจการ ดังนั้น โครงสรางสวนของเจาของของบริษัทยอยตามกฎหมาย (ผูซ้ือทางบัญชี) จะ

ถูกปรับยอนหลังโดยใชอัตราการแลกเปล่ียนท่ีระบุในสัญญาซ้ือเพ่ือสะทอนถึงจํานวนหุนท่ี

ออกโดยบริษัทใหญตามกฎหมาย (ผูถูกซ้ือทางบัญชี) ในการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ 

ข22.5 มูลคาตามบัญชีของกําไรสะสมและสวนของเจาของสวนอ่ืนๆตามสัดสวนของสวนไดเสียของ

ผูท่ีไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยตามกฎหมายกอนการรวมธุรกิจตามท่ีกลาวไวใน

ภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 23 และ 24 

สวนไดเสียของผูที่ไมมีอํานาจควบคุม 

ข23. ในการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ เจาของบางรายของผูถูกซ้ือตามกฎหมาย (ผูซ้ือทางบัญชี) อาจไมได

แลกเปล่ียนตราสารทุนท่ีตนถืออยูกับบริษัทใหญตามกฎหมาย (ผูถูกซ้ือทางบัญชี) เจาของเหลานั้น

ถือเสมือนเปนสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในงบการเงินรวมภายหลังการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ 

เนื่องจากเจาของของผูถูกซ้ือตามกฎหมายท่ีไมไดแลกเปล่ียนตราสารทุนของตนกับตราสารทุนของ 

ผูซ้ือตามกฎหมาย จะมีสวนไดเสียในผลการดําเนินงานและสินทรัพยสุทธิเฉพาะของผูถูกซ้ือตาม

กฎหมายเทานั้น ไมมีสวนไดเสียในผลการดําเนินงานและสินทรัพยสุทธิของกิจการท่ีเกิดจากการ

รวมกัน ในทางกลับกัน แมวาผูซ้ือตามกฎหมายจะเปนผูถูกซ้ือในทางบัญชี เจาของของผูซ้ือตาม

กฎหมายก็ยังคงมีสวนไดเสียในผลการดําเนินงานและสินทรัพยสุทธิของกิจการท่ีเกิดจากการรวมกัน 

ข24. สินทรัพยและหนี้สินของผูถูกซ้ือตามกฎหมายตองรับรูและวัดมูลคาในงบการเงินรวมดวยมูลคาตาม

บัญชีกอนการรวมกิจการ (ดูภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 22.1) ดังนั้น ในการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ 
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สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมตองแสดงดวยสัดสวนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

ในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิกอนการรวมกิจการของผูถูกซ้ือตามกฎหมาย ถึงแมวาสวนได

เสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในการซ้ืออ่ืนๆ จะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือก็ตาม 

กําไรตอหุน 

ข25. ตามภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 22.4 โครงสรางสวนของเจาของในงบการเงินรวมของการซื้อธุรกิจ 

แบบยอนกลับตองแสดงถึงโครงสรางสวนของเจาของของผูซ้ือตามกฎหมาย (ผูถูกซ้ือทางบัญชี)  

ซ่ึงรวมท้ังตราสารทุนท่ีออกโดยผูซ้ือตามกฎหมายเพื่อใหเกิดการรวมธุรกิจ 

ข26. ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีคงเหลือ (ตัวหารในการคํานวณกําไรตอหุน) 

ในระหวางงวดท่ีมีการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ 

ข26.1 จํานวนหุนสามัญคงเหลือตั้งแตตนงวดถึงวันท่ีซ้ือตองคํานวณดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย

ถวงน้ําหนักในระหวางงวดของผูถูกซ้ือตามกฎหมาย (ผูซ้ือทางบัญชี) คูณดวยอัตราสวนการ

แลกเปล่ียนท่ีระบุในสัญญาการรวมกิจการและ 

ข26.2 จํานวนหุนสามัญคงเหลือตั้งแตวันท่ีซ้ือถึงวันส้ินงวดตองใชจํานวนหุนสามัญคงเหลือท่ีมีอยู

จริงของผูซ้ือตามกฎหมาย (ผูถูกซ้ือทางบัญชี) ท่ีคงเหลืออยูในระหวางงวด 

ข27. กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานในแตละงวดกอนวันท่ีซ้ือท่ีแสดงเปรียบเทียบในงบการเงินรวมตามวิธีซ้ือ

ธุรกิจแบบยอนกลับ ตองคํานวณโดยการหาร 

ข27.1 กําไรหรือขาดทุนของผูถูกซ้ือตามกฎหมายท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญในแตละงวด ดวย 

ข27.2 จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของผูถูกซ้ือตามกฎหมายท่ีคงเหลืออยูในระหวางงวด

นั้นคูณดวยอัตราสวนการแลกเปล่ียนท่ีระบุในสัญญาซ้ือกิจการ 

การรับรูรายการสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รบัมา (แนวทางปฏบิัติตามยอหนาที ่10 ถึง 13) 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

ข28. ผูซ้ือตองไมรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีเก่ียวของกับสัญญาเชาดําเนินงานซ่ึงผูถูกซ้ือเปนผูเชายกเวน

เฉพาะท่ีกําหนดไวในภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 29 และ 30 

ข29. ผูซ้ือตองพิจารณาวาเงื่อนไขของสัญญาเชาดําเนินงานแตละสัญญาซ่ึงผูถูกซ้ือเปนผูเชานั้นเปนสัญญา

ท่ีใหประโยชนแกผูซ้ือหรือไม ผูซ้ือตองรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนหากเงื่อนไขในสัญญาเชาดําเนินงาน

ใหผลประโยชนแกผูซ้ือเม่ือเทียบกับเงื่อนไขในตลาดและตองรับรูหนี้สินหากเงื่อนไขในสัญญาเชา

ดําเนินงานไมใหผลประโยชนแกผูซ้ือเม่ือเทียบกับเงื่อนไขในตลาด ภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 42 ให

แนวทางในการวัดมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของสินทรัพยตามสัญญาเชาดําเนินงานกรณีท่ีผูถูกซ้ือ

เปนผูใหเชา 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) หนา 32/73 

 

ข30. สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีระบุไดอาจเก่ียวของกับสัญญาเชาดําเนินงาน ซ่ึงจะเห็นไดจากการที่ผูซ้ือราย

อ่ืนๆ ในตลาดมีความเต็มใจท่ีจะจายเพ่ือการเชานั้นดวยราคาตลาด ตัวอยางเชน สัญญาเชาประตูเขา

ออกสนามบินหรือสัญญาเชาพ้ืนท่ีจําหนายสินคาทําเลดีอาจเปนชองทางในการเขาถึงตลาดหรือ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในอนาคตซ่ึงเขาเงื่อนไขของการเปนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีระบุได เชน 

ความสัมพันธกับลูกคา ในสถานการณเชนนั้น ผูซ้ือตองรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีระบุไดท่ีเก่ียวของ

ตามภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 31 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

ข31. ผูซ้ือตองรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีระบุไดท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจแยกตางหากจากคาความนิยม 

สินทรัพยไมมีตัวตนถือวาระบุไดถาเปนไปตามเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งคือสามารถแยกเปนเอกเทศ

ไดหรือเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายในสัญญา 

ข32. สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายในสัญญาจะถือวาระบุไดถึงแมวาสินทรัพย

นั้นจะไมสามารถโอนหรือแยกเปนเอกเทศจากผูถูกซ้ือหรือจากสิทธิและภาระผูกพันอ่ืน ตัวอยางเชน  

ข32.1 ผูถูกซ้ือเชาอุปกรณเพ่ือการผลิตภายใตสัญญาเชาดําเนินงานซ่ึงมีเงื่อนไขท่ีใหประโยชน

มากกวาเม่ือเทียบกับเงื่อนไขในตลาด เงื่อนไขในสัญญาเชาระบุไวอยางชัดเจนวาไมใหมีการ

โอนเปล่ียนมือ (ไมวาจะเปนการขายหรือใหเชาชวง) มูลคาของสัญญาสวนท่ีใหประโยชน

มากกวาเม่ือเทียบกับเงื่อนไขในตลาดสําหรับรายการประเภทเดียวกัน ถือเปนสินทรัพยไมมี

ตัวตนท่ีเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายในสัญญาและตองรับรูเปนรายการแยกตางหาก

จากคาความนิยม ถึงแมวาผูซ้ือจะไมสามารถขาย หรือโอนสัญญาเชานั้นใหแกผูอ่ืนได 

ข32.2 ผูถูกซ้ือเปนเจาของและดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ใบอนุญาตท่ีใหสิทธิในการ

ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายใน

สัญญาและตองรับรูเปนรายการแยกตางหากจากคาความนิยม ถึงแมวาผูซ้ือจะไมสามารถ

ขายหรือโอนใบอนุญาตดังกลาวใหแกผูอ่ืนโดยแยกจากโรงไฟฟาได ผูซ้ืออาจรับรูมูลคา

ยุติธรรมของใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจและมูลคายุติธรรมของโรงไฟฟารวมเปน

สินทรัพยรายการเดียวกันเพ่ือวัตถุประสงคในการรายงานทางการเงินถาสินทรัพยเหลานั้นมี

อายุการใหประโยชนเทากัน 

ข32.3 ผูถูกซ้ือเปนเจาของสิทธิบัตรในเทคโนโลยีและใหสิทธิแกผู อ่ืนเพ่ือนําไปใชในตลาด

ตางประเทศโดยแลกเปลี่ยนกับการไดส่ิงตอบแทนเปนอัตรารอยละท่ีกําหนดของรายไดท่ี

เปนเงินตราตางประเทศในอนาคต สิทธิบัตรในเทคโนโลยีและสัญญาใหสิทธิท่ีเก่ียวของถือ

วาเปนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายในสัญญาและตองรับรูเปน

รายการแยกตางหากจากคาความนิยม ถึงแมวาในทางปฏิบัติจะไมสามารถขายหรือ

แลกเปล่ียนสิทธิบัตรและสัญญาใหสิทธิท่ีเก่ียวของแยกจากกันได 
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ข33. เงื่อนไขในการแยกเปนเอกเทศไดหมายถึง สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมานั้นสามารถแยกหรือแบงจาก

ผูถูกซ้ือ และสามารถขาย โอน ใหสิทธิ ใหเชา หรือแลกเปล่ียนไดอยางเปนเอกเทศ หรือโดยรวมกับ

สัญญาหรือสินทรัพยท่ีระบุได หรือหนี้สิน ท่ีเก่ียวของ สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีผูซ้ือสามารถขาย ใหสิทธิ 

หรือแลกเปล่ียนกับมูลคาของส่ิงตอบแทนอื่นถือวาเขาเงื่อนไขการแยกเปนเอกเทศไดถึงแมวาผูซ้ือ

จะไมมีความตั้งใจท่ีจะขาย ใหสิทธิหรือแลกเปล่ียนสินทรัพยนั้น สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาถือวาเขา

เงื่อนไขการแยกเปนเอกเทศไดถามีหลักฐานแสดงวามีรายการแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือกลุมของ

สินทรัพยท่ีคลายกัน ถึงแมวารายการเหลานั้นจะไมไดเกิดขึ้นบอย และไมคํานึงวาผูซ้ือมีสวน

เก่ียวของกับรายการดังกลาวหรือไม ตัวอยางเชน รายชื่อลูกคาและรายช่ือสมาชิกมักมีการใหสิทธิใน

การนําไปใชประโยชนจึงถือวาเขาเงื่อนไขของการแยกเปนเอกเทศได แมวาผูถูกซ้ือจะเช่ือวารายชื่อ

ลูกคาของตนมีลักษณะแตกตางจากรายชื่อลูกคาอ่ืนๆ แตการท่ีตามปกติรายชื่อลูกคามักมีการให

สิทธิก็ถือไดวารายชื่อลูกคาท่ีไดมาเขาเงื่อนไขการแยกเปนเอกเทศไดแลว อยางไรก็ตาม รายชื่อ

ลูกคาท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจอาจจะไมเขาเงื่อนไขของการแยกเปนเอกเทศได ถาเงื่อนไขในสัญญา

ระบุหามไมใหกิจการขาย ใหเชาหรือแลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับลูกคา 

ข34. สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไมสามารถแยกเปนเอกเทศจากผูถูกซ้ือหรือกิจการท่ีเกิดจากการรวมกันถือวา

เขาเงื่อนไขของการแยกเปนเอกเทศไดถาสินทรัพยนั้นสามารถแยกเปนเอกเทศไดเม่ือนําไปรวมกับ

สัญญา สินทรัพยท่ีระบุไดหรือหนี้สิน ท่ีเก่ียวของ ตัวอยางเชน 

ข34.1 ผูซ้ือรายอื่นในตลาดแลกเปล่ียนหนี้สินเงินรับฝากและความสัมพันธกับลูกคาเงินรับฝากซ่ึงเปน

สินทรัพยไมมีตัวตน ซ่ึงเปนรายการท่ีพบไดท่ัวไป ดังนั้น ผูซ้ือตองรับรูความสัมพันธกับลูกคาเงิน

รับฝากซ่ึงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนแยกตางหากจากคาความนิยม 

ข34.2  ผูถูกซ้ือมีเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนสําหรับการผลิตสินคาชนิดหนึ่งแตไมได 

จดทะเบียนสิทธิบัตรในความชํานาญดานเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิต ในการโอนความเปน

เจาของในเครื่องหมายการคา ผูเปนเจาของเดิมจะตองโอนทุกอยางท่ีจําเปนใหแกเจาของ

ใหม เพ่ือใหเจาของใหมสามารถผลิตสินคาหรือใหบริการไดโดยไมแตกตางไปจากเดิม 

เนื่องจากความชํานาญดานเทคโนโลยีท่ีไมไดจดสิทธิบัตรจะถูกแบงแยกจากผูถูกซ้ือหรือ

กิจการท่ีเกิดจากการรวมกันและจะถูกขายถาเคร่ืองหมายการคาท่ีเก่ียวของถูกขายออกไป 

จึงถือวาความชํานาญดานเทคโนโลยีที่ไมไดจดสิทธิบัตรนั้นสามารถแยกเปนเอกเทศได 

สิทธิที่ไดรับคืน 

ข35. ในการรวมธุรกิจ ผูซ้ืออาจไดรับคืนสิทธิท่ีเคยใหแกผูถูกซ้ือเพ่ือใชสินทรัพยของผูซ้ือ ท้ังสินทรัพยท่ี

เคยรับรูและไมเคยรับรูในงบการเงินมากอน ตัวอยางของสิทธิดังกลาวรวมถึงสิทธิในการใชช่ือทาง

การคาของผูซ้ือภายใตสัญญาแฟรนไชสหรือสิทธิในการใชเทคโนโลยีของผูซ้ือภายใตสัญญาใหสิทธิใน

การใชเทคโนโลยี สิทธิท่ีไดรับคืนนี้ถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีระบุไดท่ีผูซ้ือตองรับรูแยกตางหาก

จากคาความนิยม ยอหนาท่ี 29 กําหนดแนวทางในการวัดมูลคาของสิทธิท่ีไดรับคืน และยอหนาท่ี 55 

กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังจากการรับรูเม่ือเร่ิมแรกสําหรับสิทธิท่ีไดรับคืน 
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ข36. ผูซ้ือตองรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการที่เงื่อนไขในสัญญาท่ีเก่ียวของกับสิทธิท่ีไดรับคืนเม่ือ

เทียบกับเงื่อนไขในตลาดสําหรับรายการท่ีมีลักษณะเดียวกันใหผลประโยชนกับผูซ้ือหรือทําใหผูซ้ือ

เสียผลประโยชน ภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 52 กําหนดแนวทางในการวัดมูลคาของผลกําไรหรือ

ขาดทุนดังกลาว 

กลุมของแรงงานและรายการอื่นๆ ที่ไมสามารถระบุได 

ข37. ผูซ้ือตองรวมมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาท่ีไมสามารถระบุได ณ วันท่ีซ้ือเขาเปนสวนหนึ่ง

ของคาความนิยม ตัวอยางเชน ผูซ้ืออาจกําหนดมูลคาของกลุมของแรงงานท่ีมีอยู ซ่ึงหมายถึงกลุม

ของพนักงานท่ีมีอยูซ่ึงทําใหผูซ้ือสามารถดําเนินงานและบริหารธุรกิจท่ีซ้ือมาตอไปจากวันท่ีซ้ือได 

กลุมของแรงงานไมรวมถึงพนักงานของผูถูกซ้ือท่ีมีทักษะความชํานาญพิเศษท่ีตองนําความรูและ

ประสบการณมาใชในการปฏิบัติงาน เนื่องจากกลุมของแรงงานไมใชสินทรัพยท่ีระบุไดท่ีจะสามารถ

รับรูเปนรายการแยกตางหากจากคาความนิยมได มูลคาของกลุมของแรงงานจึงถูกรวมเปนสวนหนึ่ง

ของคาความนิยม 

ข38. ผูซ้ือตองรวมมูลคาของรายการท่ีไมเขาเงื่อนไขการเปนสินทรัพย ณ วันท่ีซ้ือเขาเปนสวนหนึ่งของคา

ความนิยม ตัวอยางเชน ผูซ้ืออาจกําหนดมูลคาของสัญญาท่ีผูถูกซ้ือกําลังเจรจาตอรองกับลูกคาราย

ใหม ณ วันท่ีซ้ือ แตเนื่องจากสัญญาดังกลาวยังไมสามารถถือเปนสินทรัพย ณ วันท่ีซ้ือได ผูซ้ือจึงไม

สามารถรับรูสัญญาดังกลาวเปนรายการแยกตางหากจากคาความนิยม ผูซ้ือตองไมจัดประเภทใหม

ในภายหลังสําหรับมูลคาของสัญญาเหลานั้นโดยแสดงแยกจากคาความนิยมสําหรับเหตุการณท่ี

เกิดขึ้นหลังจากวันท่ีซ้ือ อยางไรก็ตาม ผูซ้ือตองประเมินขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมท่ีเกิดขึน้

ไมนานหลังวันท่ีซ้ือเพ่ือพิจารณาวามีสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีสามารถรับรูเปนรายการแยกตางหากอยู 

ณ วันท่ีซ้ือหรือไม 

ข39. ภายหลังการรับรูเม่ือเร่ิมแรก ผูซ้ือตองบันทึกบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน อยางไรก็ตาม ตามท่ี

กลาวไวในยอหนาท่ี 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมมี

ตัวตน กําหนดใหใชวิธีการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรูเม่ือเร่ิมแรกสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนบาง

รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน 

ข40. เงื่อนไขของการระบุไดใชในการพิจารณาวาสินทรัพยไมมีตัวตนสามารถรับรูเปนรายการแยกตางหาก

จากคาความนิยมไดหรือไม อยางไรก็ตาม เงื่อนไขดังกลาวไมไดกําหนดแนวทางในการวัดมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตน และไมไดกําหนดขอจํากัดของขอสมมติท่ีใชในการประมาณมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตน ตัวอยางเชน ผูซ้ือพิจารณาใชขอสมมติเดียวกันกับท่ีผูซ้ือรายอื่นๆ

ในตลาดใช เชน การพิจารณาโอกาสในการตอสัญญาในอนาคตในการกําหนดมูลคายุติธรรมของ

สัญญา ซ่ึงการตออายุไดหรือไมนั้นไมจําเปนตองเขาเงื่อนไขการระบุได (อยางไรก็ตาม ยอหนาท่ี 29 

ไดกลาวถึงขอยกเวนในการวัดมูลคายุติธรรมสําหรับสิทธิท่ีไดรับคืนท่ีรับรูในการรวมธุรกิจ)  

ยอหนาท่ี 36 และ 37 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมมี
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ตัวตน กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาวาสินทรัพยไมมีตัวตนควรจะรับรูรวมเปนหนวยเดียวกับ

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนหรือสินทรัพยท่ีมีตัวตนหรือไม  

การวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดบางรายการและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ

ควบคุมในผูถูกซ้ือ (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 18 และ 19) 

สินทรัพยที่กระแสเงินสดมีความไมแนนอน (คาเผ่ือมูลคา) 

ข41. ณ วันท่ีซ้ือ ผูซ้ือตองไมรับรูคาเผื่อมูลคาสําหรับสินทรัพยท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจท่ีวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือเปนรายการแยกตางหาก เพราะผลกระทบของความไมแนนอนเก่ียว 

กับกระแสเงินสดเก่ียวกับอนาคตไดรวมอยูในการวัดมูลคายุติธรรมแลว ตัวอยางเชน มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหผูซ้ือวัดมูลคาของลูกหนี้ท่ีไดมาซ่ึงรวมถึงเงินใหกูยืม  

ดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ ดังนั้น ณ วันดังกลาวผูซ้ือตองไมรับรูคาเผื่อมูลคาสําหรับกระแส 

เงินสดท่ีคาดวาจะเรียกเก็บไมไดตามสัญญา 

สินทรัพยภายใตสัญญาเชาดําเนินงานซึ่งผูถูกซื้อเปนผูใหเชา 

ข42. ในการวัดมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของสินทรัพย เชน อาคารหรือสิทธิภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน

ซ่ึงผูถูกซ้ือเปนผูใหเชา ผูซ้ือตองพิจารณาเงื่อนไขตามสัญญาเชาในการบันทึกบัญชี หรืออีกนัยหนึ่ง  

ผูซ้ือตองไมรับรูรายการสินทรัพยหรือหนี้สินจากการท่ีเงื่อนไขในสัญญาเชาดําเนินงานนั้นให

ประโยชนหรือไมใหประโยชนแกผูซ้ือเม่ือเทียบกับเงื่อนไขในตลาด ซ่ึงในภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 19 

กําหนดใหรับรูสําหรับสัญญาเชาซ่ึงผูถูกซ้ือเปนผูเชา 

สินทรัพยที่ผูซื้อต้ังใจจะไมใชหรือใชในรูปแบบที่แตกตางไปจากผูซื้อรายอื่นๆ ในตลาด 

ข43. เพ่ือประโยชนในการแขงขันหรือดวยเหตุผลอ่ืน ผูซ้ืออาจตั้งใจไมใชสินทรัพยท่ีไดมา เชน สินทรัพย

ไมมีตัวตนประเภทงานวิจัยและพัฒนา หรือผูซ้ืออาจตั้งใจจะใชสินทรัพยนั้นในรูปแบบท่ีแตกตางไป

จากท่ีผูซ้ือรายอื่นๆในตลาดใช อยางไรก็ตาม ผูซ้ือตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโดยอิงตาม

การใชงานท่ีผูซ้ือรายอื่นๆในตลาดพึงใชจากสินทรัพยนี้ 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ 

ข44. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตใหผูซ้ือวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมใน 

ผูถูกซ้ือดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ บางคร้ังผูซ้ืออาจสามารถวัดมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของ

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมไดโดยใชราคาตลาดซ้ือขายคลองสําหรับหุนทุนท่ีไมไดถือโดยผูซ้ือ 

อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมสามารถหาราคาตลาดซื้อขายคลองได ผูซ้ือตองวัดมูลคายุติธรรมของสวน

ไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมโดยใชเทคนิคการวัดมูลคาอ่ืน 
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ข45. มูลคายุติธรรมตอหุนของสวนของผูซ้ือและสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ืออาจแตกตาง

กัน ผลตางโดยสวนใหญเปนสวนเพ่ิมในมูลคายุติธรรมตอหุนท่ีผูซ้ือมีในผูถูกซ้ือจากการที่ไดอํานาจ

ในการควบคุม (control premium) หรือในทางกลับกัน มูลคายุติธรรมตอหุนของสวนไดเสียท่ีไมมี

อํานาจควบคุมไดรวมสวนลดจากการขาดอํานาจควบคุม (minority discount) 

การวัดมูลคาคาความนิยมหรือกําไรจากการตอรองราคาซื้อ 

การวัดมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสวนของผูซื้อในงบการเงินของผูถูกซื้อโดยใชเทคนิค

การวัดมูลคา (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 33) 

ข46. ในการรวมธุรกิจท่ีไมมีการโอนส่ิงตอบแทนให ผูซ้ือตองใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของสวนไดเสีย

ในผูถูกซ้ือแทนมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหในการวัดมูลคาคาความนิยมหรือ

กําไรจากการตอรองราคาซ้ือ (ดูยอหนาท่ี 32 ถึง 34) ผูซ้ือตองวัดมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของ

สวนไดเสียในผูถูกซ้ือโดยใชเทคนิคการวัดมูลคาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งวิธีท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณและมีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ ถามีการใชเทคนิคการวัดมูลคามากกวาหนึ่งวิธี ผูซ้ือตอง

ประเมินผลลัพธท่ีไดจากแตละเทคนิคโดยพิจารณาความเกี่ยวของกันและความนาเช่ือถือของขอมูลท่ี

ใชและขอมูลเพ่ิมเติมท่ีสามารถหาได 

ขอควรพิจารณาเพิ่มเติมในการใชวิธีซื้อกับการรวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน

รวม (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 33) 

ข47. เม่ือกิจการหาประโยชนรวมสองแหงมารวมกัน มูลคายุติธรรมของสวนของเจาของหรือสวนของ

สมาชิกในผูถูกซ้ือ (หรือมูลคายุติธรรมของผูถูกซ้ือ) อาจเปนมูลคาท่ีวัดไดอยางนาเช่ือถือกวามูลคา

ยุติธรรมของสวนของสมาชิกท่ีผูซ้ือไดโอนไป ในสถานการณเชนนั้น ยอหนาท่ี 33 กําหนดใหผูซ้ือ

ตองประเมินมูลคาของคาความนิยมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของสวนของเจาของของผูถูก

ซ้ือแทนมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของสวนของเจาของของผูซ้ือท่ีถูกโอนไป นอกจากนี้ ผูซ้ือในการ

รวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชนรวมตองรับรูสินทรัพยสุทธิของผูถูกซ้ือโดยตรงไปยังสวน

ของเจาของในงบแสดงฐานะการเงินไมใหรับรูเขากําไรสะสม ซ่ึงเปนไปตามท่ีกําหนดสําหรับธุรกิจ

ประเภทอื่นๆในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจดวยวิธีซ้ือ 

ข48. กิจการหาผลประโยชนรวมมีความเหมือนกับธุรกิจอ่ืนๆ ในหลายดานแตมีขอแตกตางท่ีเดนชัด คือ 

มีสมาชิกเปนท้ังลูกคาและเจาของ โดยท่ัวไปสมาชิกของกิจการหาผลประโยชนรวมคาดหวังจะไดรับ

ผลประโยชนจากการเปนสมาชิกในรูปแบบของการลดคาสินคาหรือคาบริการหรือเงินปนผล เงินปน

ผลมักจะถูกจัดสรรใหกับสมาชิกแตละคนตามสัดสวนของมูลคาทางธุรกิจท่ีสมาชิกทําใหกับกิจการใน

ระหวางป 

ข49. การวัดมูลคายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชนรวมตองรวมขอสมมติท่ีผูซ้ือรายอื่นๆ ในตลาดจะใช

ในการพิจารณาเกี่ยวกับผลประโยชนในอนาคตของสมาชิกประกอบกับขอสมมติอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีผูซ้ือ

รายอื่นๆ ในตลาดจะทํากับกิจการหาผลประโยชนรวม ตัวอยางเชน  ประมาณการกระแสเงินสดอาจ
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เปนส่ิงท่ีใชในการประเมินมูลคายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชนรวม กระแสเงินสดท่ีใชใน

ประมาณการดังกลาวตองอางอิงมาจากกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับของกิจการหาผลประโยชน

รวมซ่ึงเปนกระแสเงินสดหลังหักผลประโยชนท่ีคืนใหแกสมาชิกในรูปของการลดคาสินคาหรือ

บริการ เปนตน 

การพิจารณารายการที่ถือเปนสวนหนึ่งของการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 

51 และ 52) 

ข50. ผูซ้ือตองพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้รวมกัน เพ่ือพิจารณาวารายการท่ีเกิดขึ้นถือเปนสวนหนึ่งของการ

แลกเปล่ียนกับผูถูกซ้ือในการรวมธุรกิจหรือถือเปนรายการแยกตางหากจากการรวมธุรกิจ 

ข50.1 เหตุผลของการเกิดรายการ – การทําความเขาใจถึงเหตุผลท่ีแตละฝายท่ีเก่ียวของในการ

รวมธุรกิจ (ผูซ้ือและผูถูกซ้ือ เจาของ กรรมการ ผูจัดการ และตัวแทนของผูซ้ือและผูถูกซ้ือ) 

เขาทํารายการหรือขอตกลงรายการหนึ่งนั้นอาจชี้ใหเห็นวารายการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ

การโอนส่ิงตอบแทนใหแกผูถูกซ้ือเพ่ือแลกเปล่ียนกับสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมา

หรือไม ตัวอยางเชน ถารายการท่ีเกิดขึ้นทําใหผูซ้ือหรือกิจการท่ีเกิดจากการรวมกันไดรับ

ผลประโยชนมากกวาผูถูกซ้ือหรือเจาของเดิมกอนการรวมธุรกิจ ตนทุนท่ีจายสําหรับรายการ

ดังกลาว (รวมถึงสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีเก่ียวของ) ไมนาจะเปนสวนหนึ่งของรายการ

แลกเปล่ียนท่ีใหแกผูถูกซ้ือ ดังนั้น ผูซ้ือตองบันทึกบัญชีสําหรับจํานวนดังกลาวแยกตางหาก

จากการรวมธุรกิจ 

ข50.2 ผูริเร่ิมใหเกิดรายการ - การทําความเขาใจวากิจการใดเปนผูริเร่ิมใหเกิดรายการอาจ

ช้ีใหเห็นวารายการดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของการแลกเปล่ียนท่ีใหแกผูถูกซ้ือหรือไม 

ตัวอยางเชน รายการหรือเหตุการณอ่ืนท่ีริเ ร่ิมโดยผู ซ้ือจะมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิด

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกผูซ้ือหรือกิจการท่ีเกิดจากการรวมกัน มากกวาท่ีจะให

เกิดประโยชนแกผูถูกซ้ือหรือเจาของเดิมกอนการรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน รายการหรือ

ขอตกลงท่ีริเร่ิมโดยผูถูกซ้ือหรือเจาของเดิมจะไมไดทําเพ่ือประโยชนของผูซ้ือหรือกิจการท่ี

เกิดจากการรวมกัน ซ่ึงรายการดังกลาวมักถือเปนสวนหนึ่งของรายการรวมธุรกิจ 

ข50.3 ชวงเวลาของการเกิดรายการ – ชวงเวลาของการเกิดรายการอาจชี้ใหเห็นวารายการ

ดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของการแลกเปล่ียนท่ีใหแกผูถูกซ้ือหรือไม ตัวอยางเชน รายการ

ระหวางผูซ้ือและผูถูกซ้ือท่ีเกิดขึ้นในระหวางการเจรจาตอรองเงื่อนไขการรวมธุรกิจอาจทําให

การรวมธุรกิจนั้นเกิดผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกผูซ้ือหรือกิจการท่ีเกิดจากการ

รวมกัน หากเปนเชนนั้น ผูถูกซ้ือหรือเจาของเดิมกอนการรวมธุรกิจอาจไมไดรับหรือไดรับ

ผลประโยชนจากรายการดังกลาวเพียงเล็กนอย ยกเวนผลประโยชนท่ีไดรับในฐานะท่ีเปน

สวนหนึ่งของกิจการท่ีเกิดจากการรวมกัน 
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การทําใหความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูถูกซื้อที่มีอยูกอนการรวมธุรกิจหมดไป 

(แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 52.1) 

ข51. ผูซ้ือและผูถูกซ้ืออาจมีความสัมพันธกันกอนการเจรจาตกลงรวมธุรกิจกัน ซ่ึง ณ ท่ีนี้จะเรียกวา 

“ความสัมพันธท่ีมีอยูกอนการรวมธุรกิจ” ความสัมพันธระหวางผูซ้ือและผูถูกซ้ือท่ีมีอยูกอนการรวม

ธุรกิจอาจอยูในรูปแบบของสัญญา เชน สัญญาระหวางผูขายกับลูกคา หรือสัญญาระหวางผูใหสิทธิ

กับผูใชสิทธิ หรืออาจไมอยูในรูปแบบของสัญญาก็ได เชน โจทกกับจําเลย 

ข52. ถาการรวมธุรกิจมีผลทําใหความสัมพันธระหวางผูซ้ือและผูขายท่ีมีอยูกอนการรวมธุรกิจหมดไป ให

ผูซ้ือรับรูผลกําไรหรือขาดทุนโดยวัดมูลคาตามท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 

ข52.1 ใหใชมูลคายุติธรรม สําหรับความสัมพันธท่ีมีอยูกอนหนาการรวมธุรกิจท่ีไมไดอยูในรูปแบบ

ของสัญญา เชน คดีความฟองรอง 

ข52.2 ใหใช มูลคาท่ีนอยกวาระหวางภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 52.2.1 กับ 52.2.2 สําหรับ

ความสัมพันธท่ีมีอยูกอนหนาการรวมธุรกิจท่ีอยูในรูปแบบของสัญญา 

ข52.2.1 มูลคาของสัญญาสวนท่ีไดประโยชนมากกวาหรือนอยกวาในมุมมองของผูซ้ือ เม่ือ

เทียบกับเงื่อนไขของรายการที่มีลักษณะเหมือนกันในตลาดในปจจุบัน (สัญญาท่ี

ใหประโยชนนอยกวา หมายถึงนอยกวาในแงขอกําหนดตามสัญญาเม่ือเทียบกับ

ขอกําหนดในตลาดทั่วไปซ่ึงไมจําเปนวาสัญญานั้นตองเปนสัญญาท่ีสรางภาระซ่ึงมี

คาใชจายตามขอกําหนดในสัญญาท่ีไมอาจหลีกเล่ียงไดเกินกวาประโยชน 

เชิงเศรษฐกิจท่ีจะไดรับจากสัญญานั้น) 

ข52.2.2 จํานวนท่ีระบุในเงื่อนไขของสัญญาท่ีตองมีการจายชําระระหวางคูสัญญา เม่ือมีคน

ใดคนหนึ่งไดรับประโยชนนอยกวา 

ถามูลคาตามภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 52.2.2 นอยกวา 52.2.1 ใหบันทึกผลตางท่ีเกิดขึ้นเปนสวน

หนึ่งของการรวมธุรกิจ 

มูลคาของผลกําไรหรือขาดทุนท่ีรับรูบางสวนขึ้นอยูกับวาผูซ้ือเคยรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีเก่ียวของ

หรือไม ดังนั้นผลกําไรหรือขาดทุนท่ีแสดงในงบการเงินอาจแตกตางไปจากมูลคาท่ีคํานวณไดโดยใช

ขอกําหนดขางตน 

ข53. ความสัมพันธท่ีมีอยูกอนการรวมธุรกิจอาจเปนสัญญาท่ีผูซ้ือรับรูเปนสิทธิท่ีไดรับคืน ถาสัญญามี

เงื่อนไขท่ีใหประโยชนมากกวาหรือนอยกวาเม่ือเทียบกับมูลคารายการท่ีมีลักษณะเหมือนกันใน

ตลาด ผูซ้ือตองรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการทําใหความสัมพันธท่ีมีอยูหมดไปนั้นเปนรายการ

แยกตางหากจากการรวมธุรกิจและวัดมูลคาตามท่ีกลาวไวในภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 52 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) หนา 39/73 

 

ขอตกลงการจายชําระที่อาจเกิดข้ึนแกพนักงานหรือผู ถือหุนที่ประสงคจะขายหุน 

(แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 52.2) 

ข54. ขอตกลงการจายชําระท่ีอาจเกิดขึ้นแกพนักงานหรือผูถือหุนท่ีประสงคจะขายหุนจะเปนส่ิงตอบแทนท่ี

คาดวาจะตองจายในการรวมธุรกิจ หรือเปนรายการแยกตางหากขึ้นอยูกับลักษณะของขอตกลง  

การทําความเขาใจเหตุผลของการรวมขอตกลงการจายชําระท่ีอาจจะเกิดขึ้นไวในสัญญาซ้ือธุรกิจ  

ทําความเขาใจวาใครเปนผูริเร่ิมขอตกลง และชวงเวลาท่ีคูสัญญาเขาทําขอตกลง จะชวยในการ

ประเมินลักษณะของขอตกลงได 

ข55. ถาไมสามารถระบุไดชัดเจนวาขอตกลงการจายชําระแกพนักงานหรือผูถือหุนท่ีประสงคจะขายหุนถือ

เปนสวนหนึ่งของรายการแลกเปล่ียนท่ีใหแกผูถูกซ้ือหรือถือเปนรายการแยกตางหากจากการรวม

ธุรกิจ ผูซ้ือตองพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้ประกอบ 

ข55.1 การจางงานตอ – หากผูถือหุนท่ีประสงคจะขายหุนกําหนดเงื่อนไขในขอตกลงใหมีการจาง

งานตอและผูถือหุนท่ีประสงคจะขายหุนกลายมาเปนพนักงานในระดับท่ีมีความสําคัญ  

อาจเปนขอบงช้ีวาเขาเงื่อนไขเปนขอตกลงของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย เงื่อนไขใน

การจางงานตออาจรวมอยูในสัญญาจางงาน สัญญาซ้ือกิจการหรือเอกสารอ่ืนๆ ขอตกลง 

ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายท่ีตองทําการจายชําระหากไมมีการจางงานอีกตอไปถือ

เปนผลตอบแทนพนักงานสําหรับการบริการท่ีไดรับหลังการรวมกิจการ ในขณะท่ีขอตกลง

ซ่ึงการจายชําระส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายท่ีไมไดรับผลกระทบหากไมมีการจางงาน

อาจเปนขอบงช้ีวาการจายชําระท่ีคาดวาจะตองจายนั้นเปนการจายส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา

จะตองจายในการรวมธุรกิจ ไมใชคาตอบแทนพนักงาน 

ข55.2 ระยะเวลาการจางงานตอ - ถาระยะเวลาการจางงานตอเปนชวงเดียวกันหรือยาวกวา

ระยะเวลาการจายชําระท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น อาจเปนขอบงช้ีวาเนื้อหาของการจายชําระท่ีคาด

วาจะเกิดขึ้นถือเปนคาตอบแทนพนักงาน 

ข55.3 ระดับของคาตอบแทนพนักงาน  - ในสถานการณ ท่ีคาตอบแทนท่ีจายใหพนักงาน

นอกเหนือจากการจายชําระท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นอยูในระดับท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกับ

คาตอบแทนท่ีจายใหพนักงานสําคัญคนอ่ืนๆในกิจการท่ีเกิดจากการรวมกันอาจเปนขอบงช้ี

วาการจายชําระท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นถือเปนส่ิงตอบแทนท่ีตองจายในการรวมธุรกิจ ไมใช

คาตอบแทนพนักงาน 

ข55.4 เงินท่ีจายเพ่ิมใหแกพนักงาน – หากผูถือหุนท่ีประสงคจะขายหุนท่ีไมไดกลายเปนพนักงาน

ไดรับการจายชําระท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตอหุนนอยกวาผูถือหุนท่ีประสงคจะขายหุนท่ีกลายเปน

พนักงานของกิจการท่ีเกิดจากการรวมกัน อาจเปนขอบงช้ีวาเงินท่ีจายเพ่ิมใหผูถือหุนท่ี

ประสงคจะขายหุนท่ีกลายเปนพนักงานของกิจการนั้น เปนคาตอบแทนพนักงาน 
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ข55.5 จํานวนหุนท่ีถือ – จํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีประสงคจะขายหุนซ่ึงยังคงเปนพนักงาน

สําคัญ อาจเปนขอบงช้ีเนื้อหาสาระของขอตกลงส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายชําระ 

ตัวอยางเชน หากผูถือหุนท่ีประสงคจะขายหุน ซ่ึงเปนผูถือหุนสวนใหญในผูถูกซ้ือยังคงเปน

พนักงานสําคัญ อาจเปนขอบงช้ีวาขอตกลงนี้เปนขอตกลงการแบงผลกําไรซ่ึงมีจุดประสงคท่ี

จะใหคาตอบแทนพนักงานสําหรับบริการท่ีไดรับหลังการรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน หาก 

ผูถือหุนท่ีประสงคจะขายหุนซ่ึงยังคงเปนพนักงานสําคัญนั้นถือหุนเพียงเล็กนอยในผูถูกซ้ือ

และผูถือหุนท่ีประสงคจะขายหุนทุกคนไดรับส่ิงตอบแทนที่คาดวาจะตองจายตอหุนใน

จํานวนท่ีเทาๆกัน อาจเปนขอบงช้ีวาการจายชําระท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นนั้นเปนส่ิงตอบแทนท่ี

คาดวาจะตองจายชําระเพ่ิมเติมในการรวมธุรกิจ สัดสวนการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของกับผูถือ

หุนท่ีประสงคจะขายหุนกอนการรวมธุรกิจตองนํามาพิจารณาดวย เชน สมาชิกในครอบครัว

เดียวกันซ่ึงยังคงเปนพนกังานสําคัญ 

ข55.6 ความเชื่อมโยงกับการวัดมูลคา – หากมูลคาส่ิงตอบแทนท่ีตองจายในเบื้องตน ณ วันซ้ือ 

อิงจากระดับท่ีต่ําของการวัดมูลคาผูถูกซ้ือและเกณฑการคํานวณการจายชําระท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้นมีความเกี่ยวของกับวิธีท่ีใชในการวัดมูลคา อาจเปนไปไดวาการจายชําระท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้นถือเปนส่ิงตอบแทนท่ีตองจายชําระเพ่ิมเติม อยางไรก็ตาม หากเกณฑการคํานวณ 

การจายชําระท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นสอดคลองกับขอตกลงการแบงผลกําไรกอนการรวมธุรกิจ 

อาจเปนขอบงช้ีวาขอตกลงนั้นเปนการจายคาตอบแทนพนักงาน 

ข55.7 สูตรในการกําหนดคาตอบแทน – สูตรท่ีใชกําหนดการจายชําระท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นอาจมี

ประโยชนในการประเมินเนื้อหาของขอตกลง ตัวอยางเชน หากการจายชําระท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้นคํานวณตามเกณฑตัวคูณกําไรอาจเปนขอบงช้ีวาภาระผูกพันนั้นเปนส่ิงตอบแทนท่ี

คาดวาจะตองจายชําระในการรวมธุรกิจและสูตรดังกลาวนั้นกําหนดขึ้นเพ่ือใชคํานวณหรือ

พิสูจนมูลคายุติธรรมของผูถูกซ้ือ ในทางกลับกันหากการจายชําระท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นคํานวณ

โดยใชอัตรารอยละของกําไรอาจเปนขอบงช้ีวาภาระผูกพันท่ีจะตองจายใหแกพนักงานนั้น

เปนขอตกลงการแบงผลกําไรสําหรับตอบแทนบริการท่ีไดรับจากพนักงาน 

ข55.8 ขอตกลงและประเด็นอ่ืนๆ – เงื่อนไขท่ีกําหนดในขอตกลงอ่ืนๆท่ีทํากับผูถือหุนท่ีประสงค

จะขายหุน (เชน ขอตกลงท่ีจะไมแขงขัน สัญญาในการดําเนินงาน สัญญาท่ีปรึกษา และ

สัญญาเชาทรัพยสิน) และวิธีปฏิบัติสําหรับภาษีเงินไดของการจายชําระท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น

อาจเปนขอบงช้ีวาการจายชําระท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นนั้นไมใชส่ิงตอบแทนที่จายใหแกผูถูกซ้ือ 

ตัวอยางเชน ในการซ้ือธุรกิจ ผูซ้ืออาจเขาทําสัญญาเชาทรัพยสินกับผูถือหุนท่ีประสงคจะขาย

หุนรายสําคัญรายหนึ่ง ถาพบวาอัตราคาเชาตามสัญญาเชานั้นต่ํากวาอัตราตลาดอยางมี

นัยสําคัญ อาจทําใหการจายชําระท่ีอาจเกิดขึ้นแกผูเชา (ผูถือหุนท่ีประสงคจะขายหุน) 

ตามขอตกลงเพ่ิมเติมนั้นมีเนื้อหาเปนการจายชําระเพ่ือประโยชนของสินทรัพยท่ีเชาท่ีผูซ้ือ

ตองรับรูเปนรายการแยกตางหากในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ในทางกลับกันถา

สัญญาเชาระบุใหคาเชาเปนไปตามราคาตลาดทั่วไป ขอตกลงในการจายชําระท่ีคาดวาจะ
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เกิดขึ้นแกผูถือหุนท่ีประสงคจะขายหุนนี้อาจเปนสวนหนึ่งของส่ิงตอบแทนท่ีจะตองจายใน

การรวมธุรกิจ 

การออกโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑของผูซื้อเพื่อแลกเปล่ียนกับโครงการที่ 

พนักงานของผูถูกซื้อถืออยู (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 52.2) 

ข56. ผูซ้ืออาจแลกเปล่ียนโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (โครงการทดแทน) ของตนกับโครงการท่ี

พนักงานของผูถูกซ้ือถืออยู การแลกเปล่ียนสิทธิซ้ือหุนหรือโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑอ่ืนๆ 

ท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจใหบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 เร่ือง การจาย

โดยใชหุนเปนเกณฑ (เม่ือมีการประกาศใช) ในสวนท่ีเปนการเปล่ียนแปลงแกไขโครงการ หากผูซ้ือ

ผูกพันท่ีจะใหส่ิงตอบแทนอื่นเพ่ือทดแทนโครงการของผูถูกซ้ือ ผูซ้ือตองรวมโครงการทดแทนของผู

ซ้ือท่ีวัดมูลคาตามราคาตลาดทั้งหมดหรือบางสวนในการวัดมูลคาส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแกผูถูกซ้ือใน

การรวมธุรกิจ ผูซ้ือถือวาผูกพันตนท่ีจะใหคาตอบแทนอื่นเพ่ือแทนท่ีโครงการของผูถูกซ้ือหากผูถูก

ซ้ือหรือพนักงานของผูถูกซ้ือมีความสามารถในการบังคับใหเกิดการแลกเปล่ียน ตัวอยางเชน ในการ

ถือปฏิบัติตามขอกําหนดขางตน ผูซ้ือผูกพันท่ีจะใหคาตอบแทนอื่นเพ่ือทดแทนคาตอบแทนของผู

ถูกซ้ือ ถาถูกกําหนดโดย 

ข56.1 เงื่อนไขในสัญญาซ้ือธุรกิจ 

ข56.2 เงื่อนไขตามโครงการจายคาตอบแทนเดิมของผูถูกซ้ือ หรือ 

ข56.3 กฎหมายหรือขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

ในบางสถานการณโครงการเดิมของผูถูกซ้ืออาจส้ินสุดลงจากผลของการรวมธุรกิจ และผูซ้ือไดออก

โครงการเพื่อทดแทนโครงการเดิม ถึงแมวาจะไมมีภาระผูกพันในการทําเชนนั้น ใหรับรูโครงการ

ทดแทนที่ออกใหโดยวัดมูลคาตามราคาตลาดโดยถือเปนคาตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลัง

การรวมธุรกิจ หรือกลาวไดวาไมใหนํามูลคาคาตอบแทนดังกลาวไปรวมเปนสวนหนึ่งในการวัดมูลคา

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหในการรวมธุรกิจ 

ข57. ในการพิจารณาวาสวนใดของโครงการทดแทนเปนส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแกผูถูกซ้ือและสวนใดถือ

เปนคาตอบแทนที่จายสําหรับบริการท่ีไดรับภายหลังการรวมธุรกิจ ใหผูซ้ือวัดมูลคาโครงการท้ังท่ี

ออกโดยผูซ้ือและผูถูกซ้ือ ณ วันท่ีซ้ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 เร่ือง การจาย

โดยใชหุนเปนเกณฑ (เม่ือมีการประกาศใช) สวนของโครงการทดแทนที่วัดมูลคาตามราคาตลาดซึ่ง

เปนสวนหนึ่งของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแกผูถูกซ้ือจะเทากับโครงการคาตอบแทนของผูถูกซ้ือในสวน

ท่ีจายเพ่ือบริการท่ีไดรับกอนการรวมธุรกิจ 

ข58. สวนของโครงการทดแทนซึ่งเปนสวนท่ีจายเพ่ือบริการท่ีไดรับกอนการรวมธุรกิจ คือโครงการ

คาตอบแทนของผูถูกซ้ือท่ีวัดมูลคาตามตลาดคูณดวยอัตราสวนของระยะเวลาการไดรับสิทธิ 

ท่ีเหลืออยูตอระยะเวลาท่ีมากกวาระหวาง ระยะเวลาการไดรับสิทธิท้ังหมดกับ ระยะเวลาการไดรับ

สิทธิของตราสารเดิม ของโครงการผลตอบแทนของผูถูกซ้ือ ระยะเวลาการไดรับสิทธิ คือ ชวงเวลา 

ท่ีเงื่อนไขการไดรับสิทธิท้ังหมดเปนไปตามท่ีระบุไว คํานิยามของคําวาเงื่อนไขการไดรับสิทธิ กําหนด
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ไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เม่ือมีการ

ประกาศใช) 

ข59. สวนของโครงการทดแทนที่ยังไมเปนสิทธิขาดซ่ึงถือเปนสวนของบริการท่ีไดรับภายหลังการรวม

ธุรกิจและรับรูเปนคาตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ตองเทากับโครงการ

ทดแทนที่วัดมูลคาตามราคาตลาดหักดวยมูลคาของโครงการทดแทน ซ่ึงเปนของบริการท่ีไดรับกอน

การรวมธุรกิจ ดังนั้น ผูซ้ือตองรับรูสวนเกินระหวางโครงการทดแทนซึ่งออกและวัดมูลคาตามราคา

ตลาดกับโครงการของผูถูกซ้ือท่ีวัดมูลคาตามราคาตลาดเปนคาตอบแทนพนักงานในงบการเงิน

ภายหลังการรวมธุรกิจ ผูซ้ือตองรับรูสวนของโครงการทดแทน สําหรับบริการท่ีไดรับภายหลังการ

รวมธุรกิจถามีการกําหนดวาตองมีการใหบริการ ท้ังนี้ไมคํานึงวาพนักงานไดใหบริการท้ังหมดตามท่ี

กําหนดไวในโครงการจายคาตอบแทนของผูถูกซ้ือกอนวันท่ีซ้ือธุรกิจหรือไม 

ข60. สวนของโครงการทดแทนที่ยังไมเปนสิทธิขาดซ่ึงเก่ียวของกับบริการท่ีไดรับกอนและหลังการรวม

ธุรกิจตองแสดงถึงประมาณการท่ีดีท่ีสุดของโครงการทดแทนที่คาดวาจะมีการใชสิทธิ ตัวอยางเชน 

ถาสวนของโครงการทดแทนซึ่งเปนของบริการท่ีไดรับกอนการรวมธุรกิจท่ีวัดมูลคาตามตลาดมีมูลคา

เทากับ 100 บาท และผูซ้ือคาดวาจะมีการใชสิทธิเพียงรอยละ 95 ของผลตอบแทนท้ังหมด ดังนั้น

มูลคาท่ีนําไปรวมคํานวณส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแกผูถูกซ้ือในการรวมธุรกิจจะเทากับ 95 บาท  

การเปล่ียนแปลงประมาณการจํานวนของโครงการทดแทนที่คาดวาจะมีการใชสิทธิจะตองแสดงเปน

คาตอบแทนสําหรับงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงหรืองวดท่ีมีการริบคืนสิทธิ โดยไมนําไปปรับปรุงกับ 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแกผูถูกซ้ือในการรวมธุรกิจ ในทํานองเดียวกัน ผลจากเหตุการณอ่ืนๆ เชน  

การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของโครงการหรือคาตอบแทนท่ีจะไดรับจากโครงการในที่สุดซ่ึงกําหนด 

โดยเงื่อนไขผลงาน ท่ีเกิดขึ้นภายหลังวันท่ีซ้ือ ใหบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 2 เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เม่ือมีการประกาศใช)ในการพิจารณาคาตอบแทนท่ี

บันทึกสําหรับงวดท่ีเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น 

ข61. ขอกําหนดในการแบงโครงการทดแทนเปนของบริการท่ีไดรับกอนและหลังการรวมธุรกิจใช

ขอกําหนดเดียวกันไมวาโครงการทดแทนจะถูกจัดประเภทเปนหนี้สินหรือตราสารทุนตามท่ีกําหนด

ไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เม่ือมีการ

ประกาศใช)และใหรับรูการเปล่ียนแปลงภายหลังวันท่ีซ้ือของคาตอบแทนท่ีวัดมูลคาตามราคาตลาด

ซ่ึงจัดประเภทเปนหนี้สินและผลกระทบทางภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของในงบการเงินภายหลังการรวม

ธุรกิจของผูซ้ือในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

ข62. ผลกระทบทางภาษีของโครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑท่ีออกใหทดแทนตองรับรูตามท่ีกําหนดไว

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได (เม่ือมีการประกาศใช) 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) หนา 43/73 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นที่กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและวัดมูลคาภายหลัง 

การรับรูเมื่อเริ่มแรก (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 54) 

ข63. ตัวอยางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนท่ีกําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและวัด

มูลคาภายหลังการรับรูเม่ือเร่ิมแรกสําหรับสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาหรือเกิดขึ้นจากการ

รวมธุรกิจมีดังนี้ 

ข63.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน กําหนดวิธีการ

บันทึกบัญชีสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีระบุไดท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจ โดยผูซ้ือตองวัด

มูลคาคาความนิยมดวยจํานวนท่ีรับรู ณ วันท่ีซ้ือหักดวยคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย กําหนด

วิธีการบันทึกบัญชีสําหรับผลขาดทุนจากการดอยคา 

ข63.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย (เม่ือมีการประกาศใช) 

กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรูเม่ือเร่ิมแรกสําหรับสัญญาประกันภัยท่ี

ไดมาจากการรวมธุรกิจ 

ข63.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลัง

การรับรูเม่ือเร่ิมแรกสําหรับสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีไดมาจากการ

รวมธุรกิจ (รวมถึงสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีไมไดรับรูในงบการเงิน) 

ข63.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เม่ือมีการ

ประกาศใช) กําหนดแนวทางในการวัดมูลคาและการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรูเม่ือ

เร่ิมแรกสําหรับสวนของโครงการจายคาตอบแทนพนักงานโดยใชหุนเปนเกณฑท่ีออกโดยผู

ซ้ือเพ่ือทดแทนบริการท่ีจะไดรับจากพนักงานในอนาคต 

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

เฉพาะกิจการ กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีสําหรับการเปล่ียนแปลงสวนของบริษัท

ใหญในบริษัทยอยภายหลังไดอํานาจในการควบคุม 

การเปดเผยขอมูล (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 59 และ 61) 

ข64. เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในยอหนาท่ี 59 ผูซ้ือตองเปดเผยขอมูลสําหรับการรวมธุรกิจท่ีเกิดขึ้นใน

ระหวางรอบระยะเวลาการรายงานดังตอไปนี้ 

ข64.1 ช่ือและรายละเอียดของผูถูกซ้ือ 

ข64.2 วันท่ีซ้ือ 

ข64.3 สัดสวนของตราสารทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท่ีไดมา 

ข64.4 เหตุผลหลักในการรวมธุรกิจและคําอธิบายวาผูซ้ือไดอํานาจควบคุมผูถูกซ้ือโดยวิธีใด 

ข64.5 คําอธิบายเชิงคุณภาพถึงปจจัยท่ีทําใหเกิดการรับรูคาความนิยม เชน ประโยชนจากการรวม

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการรวมการปฏิบัติงานของผูซ้ือและผูถูกซ้ือเขาดวยกัน ปจจัยท่ีทําให

สินทรัพยไมมีตัวตนไมเขาเงื่อนไขท่ีจะรับรูเปนรายการแยกตางหาก หรือปจจัยอ่ืนๆ  
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ข64.6 มูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของส่ิงตอบแทนท้ังหมดท่ีโอนใหและมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ

ของส่ิงตอบแทนแตละประเภท เชน 

ข64.6.1 เงินสด 

ข64.6.2 สินทรัพยท่ีมีตัวตนอ่ืนหรือสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน รวมถึงธุรกิจหรือบริษัทยอย

ของผูซ้ือ 

ข64.6.3 หนี้สินท่ีเกิดขึ้น เชน หนี้สินจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย และ 

ข64.6.4 สวนของเจาของของผูซ้ือ รวมถึง จํานวนเคร่ืองมือทางการเงินหรือสวนไดเสีย

ใดๆท่ีไดออกหรืออาจจะออกและวิธีการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงินหรือสวนไดเสียเหลานั้น 

ข64.7 ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายตามขอตกลงและสินทรัพยท่ีไดมาจากการค้ําประกัน 

ข64.7.1 จํานวนท่ีรับรู ณ วันท่ีซ้ือ 

ข64.7.2 คําอธิบายขอตกลงและหลักเกณฑในการกําหนดมูลคาท่ีจะตองจายชําระ และ 

ข64.7.3 ประมาณการผลลัพธในลักษณะเปนชวงจํานวนเงินมากสุดถึงนอยท่ีสุด (ไมคิดลด

มูลคา) หรือ ถาไมสามารถประมาณได ใหเปดเผยขอเท็จจริงและเหตุผลของการท่ี

ไมสามารถประมาณชวงได รวมท้ังเปดเผยขอเท็จจริงกรณีท่ีมูลคาสูงสุดของการ

จายชําระมีมูลคาไมจํากัด 

ข64.8 ลูกหนี้ท่ีไดรับมา 

ข64.8.1 มูลคายุติธรรมของลูกหนี้ 

ข64.8.2 มูลคาของลูกหนี้ตามสัญญา (ยอดรวมกอนสุทธิ) และ 

ข64.8.3 ประมาณการท่ีดีท่ีสุด ณ วันท่ีซ้ือของกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีคาดวาจะไม

สามารถเรียกเก็บได 

การเปดเผยขอมูลตองแยกตามประเภทของลูกหนี้ท่ีสําคัญ ไดแก เงินใหกูยืม สัญญาเชา

การเงินและลูกหนี้อ่ืน 

ข64.9 มูลคาท่ีรับรู ณ วันท่ีซ้ือสําหรับสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาแตละประเภทท่ีสําคัญ 

ข64.10 สําหรับหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นแตละรายการท่ีรับรูตามยอหนาท่ี 23 ใหเปดเผยขอมูลตามท่ี

กําหนดในยอหนาท่ี 85 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น ถาหากไมไดรับรูหนี้สิน

ท่ีอาจเกิดขึ้นเนื่องจากไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ ผูซ้ือตองเปดเผย

ขอมูลดังนี้ 

ข64.10.1 ขอมูลท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 86 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น และ 

ข64.10.2 เหตุผลท่ีไมสามารถประมาณการหนี้สินไดอยางนาเช่ือถือ 

ข64.11 มูลคาของคาความนิยมท้ังหมดท่ีคาดวาจะสามารถนําไปหักเพ่ือใชประโยชนทางภาษีได 

ข64.12 รายการท่ีมีการรับรูแยกตางหากจากการซื้อสินทรัพยและการกอหนี้สินในการรวมธุรกิจตาม

ยอหนาท่ี 51 
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ข64.12.1 คําอธิบายสําหรับแตละรายการ 

ข64.12.2 การบันทึกบัญชีสําหรับแตละรายการ 

ข64.12.3 มูลคาท่ีรับรูสําหรับแตละรายการและระบุวาแสดงอยูในรายการใดในงบการเงิน 

ข64.12.4 ถารายการเปนการทําใหของความสัมพันธท่ีมีอยูกอนการรวมธุรกิจหมดไป  

ใหเปดเผยวิธีท่ีใชในการประเมินมูลคาของรายการดังกลาว 

ข64.13 การเปดเผยขอมูลของรายการท่ีรับรูแยกตางหากตามท่ีกําหนดในภาคผนวก ข ยอหนาท่ี ข

64.12 ตองเปดเผยมูลคาตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซ้ือแยกตางหากโดยเปดเผยมูลคาของ

ตนทุนท่ีรับรูเปนคาใชจายและระบุวาไดแสดงเปนรายการใดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รวมท้ังตองเปดเผยมูลคาของตนทุนท่ีไมไดรับรูเปนคาใชจายและวิธีการรับรูตนทุนดังกลาว 

ข64.14 กําไรจากการตอรองราคาซ้ือ (ดูยอหนาท่ี 34 ถึง 36) 

ข64.14.1 มูลคาผลกําไรท่ีรับรูตามท่ีกําหนดไวในยอหนาท่ี 34 และระบุวาแสดงเปน

รายการใดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ข64.14.2 คําอธิบายเหตุผลของการเกิดกําไรจากรายการซื้อธุรกิจ 

ข64.15 การรวมธุรกิจซ่ึงผูซ้ือถือหุนนอยกวารอยละ 100 ในสวนของเจาของของผูถูกซ้ือ ณ วันท่ีซ้ือ 

ข64.15.1 มูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือท่ีรับรู ณ วันท่ี ซ้ือ และ

หลักเกณฑท่ีใชในการวัดมูลคา และ 

ข64.15.2 เทคนิคการวัดมูลคาและขอมูลสําคัญท่ีใชในการประเมินมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมี

อํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

ข64.16 การรวมธุรกิจท่ีดําเนินการสําเร็จเปนขั้นๆ 

ข64.16.1 มูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของสวนไดเสียในผูถูกซ้ือซ่ึงผูซ้ือถืออยูกอนวันท่ีซ้ือ 

และ 

ข64.16.2 มูลคาผลกําไรหรือขาดทุนท่ีรับรูซ่ึงเปนผลมาจากการวัดมูลคายุติธรรมของสวน

ไดเสียในผูถูกซ้ือซ่ึงผูซ้ือถืออยูกอนการรวมธุรกิจใหม (ดูยอหนาท่ี 42) และ

ระบุวาไดแสดงเปนรายการใดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ข64.17 ขอมูลตอไปนี้ 

ข64.17.1 รายไดและกําไรหรือขาดทุนของผูถูกซ้ือตั้งแตวันท่ีซ้ือซ่ึงรวมอยูในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีรายงาน และ 

ข64.17.2 รายไดและกําไรหรือขาดทุนของกิจการท่ีเกิดจากการรวมกันสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีปจจุบนัโดยถือเสมือนวาการรวมกิจการท่ีเกิดขึ้นในระหวางปนั้น

ไดเกิดขึ้นตั้งแตวันตนงวดท่ีเสนอรายงาน 

หากการเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนดในยอหนานี้ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ ผูซ้ือตอง

เปดเผยขอเท็จจริงและเหตุผลท่ีไมสามารถทําได มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช

คําจํากัดความของคําวา “ไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ” เชนเดียวกับท่ีใชในมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและขอผิดพลาด 
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ข65. สําหรับการรวมธุรกิจท่ีเกิดขึ้นในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเสนอรายงานท่ีแตละรายการไมมี

สาระสําคัญแตเม่ือนํามารวมกันแลวมีสาระสําคัญ ผูซ้ือตองเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนดไวใน

ภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 64.5 – 64.17 โดยแสดงเปนยอดรวมของทุกรายการ 

ข66. หากวันท่ีซ้ือธุรกิจเกิดขึ้นหลังรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเสนอรายงานแตกอนวันท่ีอนุมัติใหออก 

งบการเงิน ผูซ้ือตองเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนดไวในภาคผนวก ข ยอหนาท่ี 64 เวนแตการบันทึก

บัญชีเ ม่ือเร่ิมแรกสําหรับการรวมธุรกิจยังไม เสร็จ ส้ินภายในวันท่ีอนุมัติใหออกงบการเงิน  

ในสถานการณเชนนั้น ผูซ้ือตองอธิบายวาขอมูลในเร่ืองใดท่ีทําใหไมสามารถเปดเผยได รวมถึง

เหตุผลของการท่ีทําใหไมสามารถเปดเผยได 

ข67. เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกลาวไวในยอหนาท่ี 61 ผูซ้ือตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้สําหรับการ

รวมธุรกิจแตละรายการท่ีมีสาระสําคัญ หรือเปดเผยเปนยอดรวมสําหรับการรวมธุรกิจแตละรายการ

ท่ีไมมีสาระสําคัญแตเม่ือนํามารวมกันแลวมีสาระสําคัญ 

ข67.1 หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกสําหรับการรวมธุรกิจไมเสร็จสมบูรณ (ดูยอหนาท่ี 45) สําหรับ

การรับรูสินทรัพย หนี้สิน สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม หรือ ส่ิงตอบแทนอื่น ดังนั้นมูลคา

ของรายการดังกลาวท่ีรับรูในงบการเงินสําหรับการรวมธุรกิจจึงเปนเพียงการประมาณขึ้นมา  

ข67.1.1 เหตุผลท่ีทําใหการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกไมเสร็จส้ิน 

ข67.1.2 สินทรัพย หนี้สิน สวนไดเสียในสวนของเจาของ หรือ รายการของส่ิงตอบแทน 

ซ่ึงการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกยังไมเสร็จส้ิน 

ข67.1.3 ลักษณะและมูลคาของรายการปรับปรุงในชวงระยะเวลาการวัดมูลคาท่ีรับรู

ระหวางรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเสนอรายงานตามท่ีกลาวไวในยอหนาท่ี 49 

ข67.2 สําหรับแตละรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเสนอรายงานภายหลังวันท่ีซ้ือจนกระท่ังถึงวันท่ีกิจการ

ไดรับ ขาย หรือสูญเสียสิทธิในการท่ีจะไดรับส่ิงตอบแทนจากสินทรัพยท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

หรือจนกระท่ังถึงวันท่ีกิจการจายชําระส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายสําหรับหนี้สิน  

หรือ หนี้สินนั้นถูกยกเลิกหรือหมดอายุ 

ข67.2.1 การเปล่ียนแปลงในมูลคาท่ีเคยรับรู รวมถึงผลตางท่ีเกิดขึ้นจากการจายชําระ 

ข67.2.2 การเปล่ียนแปลงในผลลัพธท่ีแสดงเปนชวงของจํานวนเงิน (มูลคาท่ีไมคิดลด) 

และเหตุผลของการเปล่ียนแปลงนั้น และ 

ข67.2.3 เทคนิคการวัดมูลคาและขอมูลหลักท่ีใชในการวัดมูลคาของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา

จะตองจาย 

ข67.3 สําหรับหนี้สินท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นท่ีรับรูในการรวมธุรกิจ ผูซ้ือตองเปดเผยขอมูลประมาณการ

หนี้สินแตละประเภทตามที่กําหนดไวในยอหนาท่ี 84 และ 85 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย

ท่ีอาจเกิดขึ้น  
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ข67.4 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมระหวางวันตนงวดกับวันส้ินงวดท่ีเสนอ

รายงาน โดยแสดงแตละรายการดังตอไปนี้แยกจากกัน 

ข67.4.1 คาความนิยมและคาเผื่อการดอยคาสะสม ณ วันตนงวดท่ีเสนอรายงาน 

ข67.4.2 คาความนิยมท่ีรับรูเพ่ิมในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ยกเวนคาความนิยมของ

กลุมธุรกิจท่ีจะยกเลิกและเขาเกณฑจําแนกประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขาย 

ณ วันซ้ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 เร่ือง สินทรัพย 

ไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

ข67.4.3 รายการปรับปรุงจากการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีภายหลังการรับรู

มูลคาเม่ือเร่ิมแรกท่ีรับรูในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเสนอรายงานตาม 

ยอหนาท่ี 67 

ข67.4.4 คาความนิยมของกลุมธุรกิจท่ีจะจําหนายและจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไว

เพ่ือขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 เร่ือง สินทรัพยไม

หมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก รวมถึง คาความนิยมท่ีถูก

ตัดออกจากบัญชีในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเสนอรายงาน โดยคาความ

นิยมดังกลาวไมเคยถูกรวมไวในธุรกิจท่ีจะจําหนายและจัดประเภทเปนสินทรัพย

ท่ีถือไวเพ่ือขาย 

ข67.4.5 ขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเสนอรายงาน ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการดอยคาของสินทรัพย 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวกําหนดใหเปดเผยขอมูลเก่ียวกับมูลคาท่ีคาดวา

จะไดรับคืนและคาเผื่อการดอยคาของคาความนิยม เพ่ิมเติมจากขอกําหนดนี้) 

ข67.4.6 ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิท่ีเกิดขึ้นในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเสนอ

รายงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (เม่ือมีการ

ประกาศใช) 

ข67.4.7 การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆในมูลคาตามบัญชีท่ีเกิดขึ้นระหวางรอบระยะเวลาบัญชี 

ท่ีเสนอรายงาน 

ข67.4.8 คาความนิยมและคาเผื่อการดอยคาสะสม ณ วันส้ินงวดท่ีเสนอรายงาน 

ข67.5 จํานวนเงินและคําอธิบายรายการผลกําไรหรือขาดทุนท่ีรับรูในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน 

ข67.5.1 ท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยท่ีไดมาหรือหนี้สินท่ีรับมาท่ีระบุได จากการรวมธุรกิจซ่ึงมี

ผลกระทบในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน และรอบระยะเวลาบัญชีกอนหนาและ 

ข67.5.2 ท่ีมีขนาด ลักษณะ หรือเหตุการณซ่ึงการเปดเผยขอมูลจะชวยทําใหมีความเขาใจ

งบการเงินของกิจการท่ีนํามารวมกันมากขึ้น 
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การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงสําหรับการรวมธุรกิจที่เกิดจากกิจการหาผลประโยชนรวมหรือ

การรวมธุรกิจที่ดําเนินการตามสัญญาเพียงอยางเดียว (แนวทางปฏิบัติตามยอหนาที่ 66) 

ข68. ตามท่ีกลาวไวในยอหนาท่ี 64 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใหถือปฏิบัติสําหรับการรวม

ธุรกิจซ่ึงวันท่ีซ้ือเกิดขึ้นในหรือหลังวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเสนอรายงานในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม 2554 โดยใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

ไปถือปฏิบัติกอนวันท่ีมีผลบังคับใชอนุญาตใหทําได หากกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือ

ปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมกอนวันท่ี 1 มกราคม 2554 กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริง

ดังกลาวและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ในเวลาเดียวกัน 

ข69. การกําหนดใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปสําหรับการ

รวมธุรกิจท่ีเกิดจากกิจการหาผลประโยชนรวมหรือการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการตามสัญญาเพียงอยาง

เดียว หากวันท่ีซ้ือเกิดกอนวันท่ีถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ จะมีผลกระทบดังตอไปนี้ 

ข69.1 การจัดประเภทรายการ - กิจการยังคงตองจัดประเภทการรวมธุรกิจคร้ังกอนตามนโยบาย

บัญชีเดิมของกิจการสําหรับการรวมธุรกิจ 

ข69.2 คาความนิยมท่ีเคยรับรู - ณ วันเร่ิมตนของรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช ใหแสดงมูลคาของคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ

คร้ังกอนดวยมูลคาตามบัญชีท่ีเหลืออยู ณ วันนั้นตามนโยบายบัญชีเดิมของกิจการ โดย

กิจการตองตัดรายการมูลคาตามบัญชีของคาตัดจําหนายคาความนิยมสะสมและลดมูลคาคา

ความนิยมและตองไมมีรายการปรับปรุงอ่ืนอีกสําหรับมูลคาตามบัญชีท่ีเหลืออยูของคา

ความนิยม 

ข69.3 คาความนิยมท่ีเคยรับรูเปนรายการหักจากสวนของเจาของ - นโยบายบัญชีเดิมของกิจการ

อาจใหรับรูคาความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจกอนท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้จะมีผลบังคับใชเปนรายการหักจากสวนของเจาของ ในสถานการณเชนนั้น กิจการ

จะตองไมรับรูคาความนิยมเปนสินทรัพย ณ วันเร่ิมตนรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช นอกจากนี้ กิจการตองไมรับรูกําไรหรือขาดทุนจาก

คาความนิยมนั้นเม่ือมีการขายธุรกิจท้ังหมดหรือบางสวนซ่ีงมีคาความนิยมนั้นเก่ียวของหรือ

เม่ือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายไดซ่ึงมีคาความนิยมนั้นเก่ียวของเกิดการดอยคา 

ข69.4 การบันทึกบัญชีคาความนิยมภายหลังการรับรูเม่ือเร่ิมแรก - จากวันเร่ิมตนรอบระยะเวลา

บัญชีแรกท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช กิจการตองหยุดตัด

จําหนายคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจกอนหนาวันท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีผล

บังคับใช และใหทดสอบการดอยคาของคาความนิยมตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

ข69.5 คาความนิยมติดลบท่ีเคยรับรู - กิจการท่ีเคยบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจท่ีเกิดกอน

วันท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะมีผลบังคับใชโดยปฏิบัติตามวิธีซ้ืออาจเคยรับรูมูลคาของ
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สวนไดเสียในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยและหนี้สินท่ีระบุไดของผูถูกซ้ือท่ีมากกวา

ตนทุนในการจายซ้ือ (บางคร้ังเรียกวาคาความนิยมติดลบ) ถาเปนเชนนั้น ณ วันตนงวด

ของรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช ให

กิจการตัดรายการคาความนิยมติดลบนั้นออกจากบัญชีโดยทําการปรับปรุงกับยอดกําไร

สะสมตนงวด 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3  

ตัวอยางประกอบ 

ตัวอยางท่ีแสดงนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางเทานั้นและไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 

การซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ 

ตัวอยาง 1 ตัวอยางตอไปนี้แสดงแนวปฏิบัติของวิธีการบัญชีสําหรับการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับตาม 

แนวปฏิบัติขอ 19-27 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ  

ตัวอยาง 2 ตัวอยางนี้แสดงถึงวิธีการบัญชีสําหรับการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ โดยบริษัท ข ซ่ึงเปนบริษัท

ยอยตามกฎหมายไดเขาซ้ือบริษัท ก ซ่ึงเปนบริษัทท่ีออกตราสารทุนและถือเปนบริษัทใหญตาม

กฎหมาย ในลักษณะการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 25x1 ตัวอยางนี้ 

ไมคํานึงถึงการบัญชีเก่ียวกับผลกระทบของภาษีเงินได 

งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ก และ บริษัท ข ณ เวลาสุดทายกอนการรวมธุรกิจ  

 บริษัท ก 

(บริษัทใหญตามกฎหมาย /  

ผูถูกซ้ือตามบญัชี) 

 บริษัท ข 

(บริษัทยอยตามกฎหมาย / 

ผูซ้ือตามบัญชี) 

 (บาท)  (บาท) 

สินทรัพยหมุนเวียน 500 700 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,300  3,000 

รวมสินทรัพย 1,800  3,700 

หนี้สินหมุนเวียน 300  600 

หนี้สินไมหมุนเวียน 400  1,100 

รวมหนี้สิน 700  1,700 

สวนของเจาของ   

กําไรสะสม 800 1,400 

ทุนท่ีออก   

หุนสามัญ 100 หุน 300  

หุนสามัญ 60 หุน  600 

รวมสวนของเจาของ 1,100 2,000 

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 1,800 3,700 
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ตัวอยาง 3 ขอมูลอ่ืน 

ตัวอยาง 3.1 วันท่ี 30 กันยายน 25x1 บริษัท ก ออกหุนจํานวน 2.5 หุนเพ่ือแลกเปล่ียนกับ

หุนสามัญแตละหุนของบริษัท ข  ผูถือหุน ท้ังหมดของบริษัท ข ทําการ

แลกเปล่ียนหุนของตนในบริษัท ข ดังนั้น บริษัท ก ออกหุนสามัญจํานวน 150 

หุนเพ่ือแลกเปล่ียนกับหุนสามัญของบริษัท ข ท้ังหมด 60 หุน 

ตัวอยาง 3.2 มูลคายุติธรรมของหุนสามัญบริษัท ข ณ วันท่ี 30 กันยายน 25x1 มูลคาหุนละ 

40 บาท สวนราคาตลาดของหุนสามัญ บริษัท ก ณ วันเดียวกันมีมูลคาหุนละ 

16 บาท 

ตัวอยาง 3.3 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีระบุไดและหนี้สินท่ีระบุไดของบริษัท ก ณ วันท่ี 

30 กันยายน 25x1 เทากับมูลคาตามบัญชี ยกเวน สินทรัพยไมหมุนเวียนซ่ึงมี

มูลคายุติธรรม ณ วันท่ี 30 กันยายน 25x1 เทากับ 1,500 บาท  

การคํานวณมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่โอนให 

ตัวอยาง 4 ผลจากการออกหุนสามัญของบริษัท ก (บริษัทใหญตามกฎหมาย/ผูถูกซ้ือตามบัญชี) จํานวน 

150 หุน ทําใหผูถือหุนบริษัท ข ถือหุนรอยละ 60 ในกิจการท่ีเกิดจากการรวมกัน (150 หุน 

จากหุนท่ีออกจํานวน 250 หุน) สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 40 เปนของผูถือหุนบริษัท ก ถาการ

รวมธุรกิจเกิดขึ้นในรูปแบบท่ีบริษัท ข ออกหุนสามัญเพ่ิมเติมใหแกผูถือหุนบริษัท ก เพ่ือ

แลกเปล่ียนกับหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท ก บริษัท ข ตองออกหุนสามัญเพ่ิมเติมอีก 40 หุน

เพ่ือทําใหสัดสวนการถือหุนในกิจการท่ีเกิดจากการรวมกันยังคงเดิม ผูถือหุนบริษัท ข จะถือ

หุนของบริษัท ข จํานวน 60 หุนจากหุนท้ังหมด 100 หุน และยังคงสัดสวนการถือหุนรอยละ 

60 ในกิจการท่ีเกิดจากการรวมกัน 

ดังนั้น มูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีแทจริงท่ีโอนใหโดยบริษัท ข และสวนไดเสียของกลุม

กิจการในบริษัท ก เทากับ 1,600 บาท (40 หุน มูลคายุติธรรมหุนละ 40 บาท) 

ตัวอยาง 5 มูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีแทจริงท่ีโอนใหตองอิงจากการวัดมูลคาท่ีนาเช่ือถือท่ีสุด  

ในตัวอยางนี้ราคาตลาดของหุนบริษัท ก เปนเกณฑท่ีนาเช่ือถือมากกวาการประมาณมูลคา

ยุติธรรมของหุนบริษัท ข ในการวัดมูลคาส่ิงตอบแทนที่แทจริงท่ีโอนให ดังนั้นส่ิงตอบแทนท่ีโอน

ใหวัดมูลคาโดยใชราคาตลาดของหุนบริษัท ก จํานวน 100 หุน มูลคายุติธรรมหุนละ 16 บาท 

การวัดมูลคาของคาความนิยม 

ตัวอยาง 6 คาความนิยมเกิดขึ้นจากสวนของมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีแทจริงท่ีโอนให (กลุมผูมี

สวนไดเสียในบริษัท ก) ท่ีสูงกวามูลคาสุทธิของสินทรัพย และหนี้สินท่ีระบุไดของบริษัท ก 

ดังนั้น คาความนิยมวัดคาไดดังนี้ 
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  (บาท)  (บาท) 

ส่ิงตอบแทนท่ีแทจริงท่ีโอนให   1,600 

มูลคาสุทธิของสินทรัพยและหนี้สินท่ีระบุไดของบริษัท ก    

สินทรัพยหมุนเวียน 500   

สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,500   

หนี้สินหมุนเวียน (300)   

หนี้สินไมหมุนเวียน (400)  1,300 

คาความนิยม   300 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กนัยายน 25x1 

ตัวอยาง 7 งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ เวลาสุดทายหลังการรวมธุรกิจเปนดังนี ้

 (บาท) 

สินทรัพยหมุนเวียน (700 บาท + 500 บาท) 1,200 

สินทรัพยไมหมุนเวียน (3,000 บาท + 1,500 บาท) 4,500 

คาความนิยม 300 

รวมสินทรัพย 6,000 

หนี้สินหมุนเวียน (600 บาท + 300 บาท) 900 

หนี้สินไมหมุนเวียน (1,100 บาท + 400 บาท) 1,500 

รวมหนี้สิน 2,400 

สวนของเจาของ 
 

กําไรสะสม 1,400 

ทุนท่ีออก  

หุนสามัญ 250 หุน (600 บาท + 1,600 บาท) 2,200 

รวมสวนของเจาของ 3,600 

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 6,000 

ตัวอยาง 8 ตราสารทุนท่ีรับรูในงบการเงินรวมจํานวน 2,200 บาท เกิดจากมูลคาตราสารทุนท่ีออก 

โดยบริษัทยอยตามกฎหมายกอนการรวมธุรกิจจํานวน 600 บาท รวมกับมูลคายุติธรรมของ 

ส่ิงตอบแทนท่ีแทจริงท่ีโอนใหจํานวน 1,600 บาท อยางไรก็ตาม โครงสรางสวนทุนท่ีปรากฏ 

ในงบการเงินรวม (จํานวนและชนิดของตราสารทุนท่ีออก) ตองสะทอนถึงโครงสรางสวนทุน

ของบริษัทใหญตามกฎหมาย รวมถึงตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทใหญตามกฎหมายในการรวม

ธุรกิจ 
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กําไรตอหุน 

ตัวอยาง 9 สมมุติวากําไรของบริษัท ข สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 25x0 เทากับ 600 บาท และ

กําไรของงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 เทากับ 800 บาท และสมมุติ

วาไมมีการเปล่ียนแปลงจํานวนหุนสามัญท่ีออกของบริษัท ข ในระหวางปส้ินสุด วันท่ี  

31 ธันวาคม 25x0 และในระหวางงวดนับจากวันท่ี 1 มกราคม 25x1 จนถึงวันท่ีเกิดการซ้ือ

ธุรกิจแบบยอนกลับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 25x1 

การคํานวณกําไรตอหุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 

จํานวนหุนท่ีคงเหลืออยูในงวดนับจากวันท่ี 1 มกราคม 25x1 จนถึงวันท่ีซ้ือ 

(จํานวนหุนสามัญท่ีออกโดยบริษัท ก (บริษัทใหญตามกฎหมาย/ผูถูกซ้ือ

ตามบัญชี) ในการซ้ือธุรกิจแบบยอนกลับ) 

150

จํานวนหุนสามัญท่ีคงเหลือนับจากวันท่ีซ้ือถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 250 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้าํหนักคงเหลือ 

[(150x9/12)+(250x3/12)] 

175 

กําไรตอหุน [800/175] 4.57 บาท 

ตัวอยาง 10 กําไรตอหุนท่ีปรับปรุงใหมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x0 เทากับ 4.00 บาท (กําไร

ของบริษัท ข จํานวน 600 บาท หารดวยจํานวนหุนสามัญท่ีออกโดยบริษัท ก ในการซ้ือธุรกิจ

แบบยอนกลับจํานวน 150 หุน) 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

ตัวอยาง 11 จากตัวอยางขางตน สมมุติวามีการแลกเปล่ียนหุนสามัญของบริษัท ข จํานวน 56 หุนจากหุน

สามัญท้ังหมด 60 หุน หากบริษัท ก ออกหุนสามัญ 2.5 หุน เพ่ือแลกเปล่ียนกับหุนสามัญแต

ละหุนของบริษัท ข บริษัท ก จะออกหุนสามัญ 140 หุน (แทนการออกหุนสามัญ 150 หุน) 

ผลท่ีตามมาคือ ผูถือหุนบริษัท ข จะถือหุนรอยละ 58.3 ของหุนท่ีออกในกิจการท่ีเกิดจาก

การรวมกัน (140 หุนจาก 240 หุนท่ีออกท้ังหมด) มูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอน

ใหแกบริษัท ก (ผูถูกซ้ือทางบัญชี) จะคํานวณโดยสมมติวาการรวมธุรกิจไดรับผลจากการที่

บริษัท ข ออกหุนสามัญเพ่ิมเติมใหกับผูถือหุนบริษัท ก เพ่ือแลกเปล่ียนกับหุนสามัญบริษัท 

ก ท้ังนี้เนื่องจากบริษัท ก คือผูถูกซ้ือทางบัญชี และตามแนวปฏิบัติขอ 20 ในภาคผนวก ข 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 กําหนดใหผูซ้ือวัดมูลคาส่ิงตอบแทนท่ีใช

แลกเปล่ียนกับผูถูกซ้ือทางบัญชี 

ตัวอยาง 12 ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญท่ีจะตองออกเพ่ิมโดยบริษัท ข นั้น จะไมนําสวนของผูท่ีไมมี

อํานาจในการควบคุมมารวมในการคํานวณ ผูถือหุนสวนใหญถือหุนสามัญจํานวน 56 หุน  

ในบริษัท ข และเพ่ือใหมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 58.3 ในบริษัท ข บริษัท ข ตองออกหุน

สามัญเพ่ิมจํานวน 40 หุน ซ่ึงจะทําใหผูถือหุนสวนใหญถือหุนจํานวน 56 หุนจากหุนสามัญท่ี
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บริษัท ข ออกท้ังหมด 96 หุน และมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 58.3 ในกิจการท่ีเกิดจากการ

รวมกัน ดังนั้น มูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแกบริษัท ก ซ่ึงเปนผูถูกซ้ือทางบัญชี

เทากับ 1,600 บาท (40 หุน มูลคายุติธรรมหุนละ 40 บาท) ซ่ึงมูลคานี้จะเทากับการท่ีผูถือ

หุนท้ัง 60 รายของบริษัท ข นําหุนจํานวน 60 หุนของตนมาใชในการแลกเปล่ียน จํานวน 

ท่ีกลุมผูมีสวนไดเสียในบริษัท ก (ซ่ึงเปนผูถูกซ้ือทางบัญชี) รับรูจะไมเปล่ียนแปลงจากกรณีท่ี

ผูถือหุนบางสวนในบริษัท ข ไมเขารวมในการแลกเปล่ียน 

ตัวอยาง 13 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมมีจํานวนหุนสามัญ 4 หุนจากหุนสามัญท้ังหมด 60 หุน ของ

บริษัท ข ซ่ึงหุนจํานวนดังกลาวไมไดถูกนําไปแลกเปล่ียนกับหุนสามัญของบริษัท ก ดังนั้น 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมจึงคิดเปนรอยละ 6.7 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม

สะทอนสัดสวนของสวนไดเสียของผูถือหุนท่ีไมมีอํานาจควบคุมดวยมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยสุทธิกอนการรวมธุรกิจของบริษัท ข ซ่ึงเปนบริษัทยอยตามกฎหมาย  ดังนั้น งบ

แสดงฐานะการเงินรวมตองถูกปรับปรุงเพ่ือแสดงสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในอัตรา

รอยละ 6.7 ของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิกอนการรวมธุรกิจของบริษัท ข (เทากับ 

134 บาท หรือรอยละ 6.7 ของ 2,000 บาท) 

ตัวอยาง 14 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 25x1 แสดงสวนของผูถือหุนสวนนอย ดังนี้ 

  (บาท) 

สินทรัพยหมุนเวียน (700 บาท + 500 บาท) 1,200 

สินทรัพยไมหมุนเวียน (3,000 บาท + 1,500 บาท) 4,500 

คาความนิยม 300 

รวมสินทรัพย 6,000 

  

หนี้สินหมุนเวียน (600 บาท + 300 บาท) 900 

หนี้สินไมหมุนเวียน (1,100 บาท + 400 บาท) 1,500 

รวมหนี้สิน 2,400 

สวนของเจาของ 
 

กําไรสะสม (1,400 บาท x 93.3%) 1,306 

ทุนท่ีออก  

หุนสามัญ 240 หุน (560 บาท + 1,600 บาท) 2,160 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 134 

รวมสวนของเจาของ 3,600 

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 6,000 
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ตัวอยาง 15 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 134 บาท ประกอบดวยสองสวน สวนท่ีหนึ่งคือการจัด

ประเภทสวนแบงของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในกําไรสะสมของผูซ้ือทางบัญชีกอน 

การซ้ือธุรกิจ (1,400 บาท x 6.7% หรือ 93.80 บาท) สวนท่ีสองคือการจัดประเภท 

สวนแบงของผูท่ีไมมีอํานาจควบคุมในหุนท่ีออกโดยผูซ้ือทางบัญชี (600 บาท x 6.7% หรือ 

40.20 บาท) 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ระบุได 

ตัวอยางของการนํายอหนาท่ี 10-14 และแนวปฏิบัติขอ 31-40 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 มาประยุกตใช 

ตัวอยาง 16 ตัวอยางตอไปนี้เปนตัวอยางของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีระบุไดท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจ  

บางตัวอยางอาจจะมีลักษณะของสินทรัพยโดยท่ัวไปมากกวาสินทรัพยไมมีตัวตน ผูซ้ือตอง

บันทึกสินทรัพยเหลานั้นใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระของสินทรัพยนั้น ตัวอยางในท่ีนี้ไมได

รวบรวมกรณีท้ังหมดไว 

ตัวอยาง 17 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีสามารถระบุไดตามสัญญาเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือตาม

กฎหมาย สวนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไมไดระบุตามสัญญานั้นไมไดเกิดขึ้นตามสัญญาหรือตาม

กฎหมายแตสามารถแยกเปนเอกเทศได สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีสามารถระบุไดตามสัญญา

อาจจะสามารถแยกเปนเอกเทศไดเชนกันแตความสามารถในการแยกออกจากกันไดไมเปน

เงื่อนไขท่ีสําคัญสําหรับสินทรัพยท่ีเปนไปตามสัญญาหรือตามกฎหมาย 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของกับการตลาด (Marketing-related intangible assets) 

ตัวอยาง 18 โดยสวนใหญสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเก่ียวของกับการตลาดจะใชในการตลาดหรือการสงเสริม

การขายสําหรับสินคาหรือบริการ 

ตัวอยางของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเก่ียวของกับการตลาดมีดังนี้ 

ประเภท เกณฑ 

เคร่ืองหมายการคา, ช่ือทางการคา, เคร่ืองหมายบริการ, เคร่ืองหมายรวม  

และเคร่ืองหมายรับรอง 

ตามสัญญา 

รูปลักษณ (สีท่ีเปนเอกลักษณ, การออกแบบรูปรางหรือหีบหอ) ตามสัญญา 

ช่ือหัวหนังสือพิมพ ตามสัญญา 

ช่ือโดเมนอนิเตอรเนต็ ตามสัญญา 

ขอตกลงในการไมแขงขนั ตามสัญญา 
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เคร่ืองหมายการคา, ช่ือทางการคา, เคร่ืองหมายบริการ, เคร่ืองหมายรวม และเครื่องหมายรับรอง 

ตัวอยาง 16 เคร่ืองหมายการคา (Trademark) คือ คํา ช่ือ สัญลักษณ หรือตราเคร่ืองหมายอ่ืนๆ ท่ีใช

ในทางการคาเพ่ือระบุถึงแหลงท่ีมาของผลิตภัณฑและเพ่ือทําใหคนท่ัวไปสามารถแยกแยะได

วาผลิตภัณฑนั้นมีความแตกตางจากผลิตภัณฑของผูอ่ืน  

เคร่ืองหมายบริการ (Service Mark) คือ ส่ิงท่ีระบุและใชแยกความแตกตางของแหลงท่ีมา

ของบริการ  

เคร่ืองหมายรวม (Collective Mark) คือ เคร่ืองหมายที่ใชกับสินคาหรือบริการของกลุม

บริษัทหรือบริษัทในเครือเดียวกัน  

เคร่ืองหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เคร่ืองหมายท่ีใชรับรองแหลง ท่ีมาทาง

ภูมิศาสตรหรือคุณลักษณะอ่ืนๆ ของสินคาหรือบริการ 

ตัวอยาง 20 เคร่ืองหมายการคา ช่ือทางการคา เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรวม และ เคร่ืองหมาย

รับรองอาจไดรับความคุมครองทางกฎหมายผานการจดทะเบียนกับหนวยงานของรัฐ หรือ

การใชอยางตอเนื่องในทางการคา หรือโดยวิธีอ่ืน ถาไดรับการคุมครองทางกฎหมายผานการ

จดทะเบียนหรือโดยวิธีอ่ืน เคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายอื่นๆท่ีไดมาพรอมกับการรวม

ธุรกิจจะเปนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเปนไปตามคํานิยามของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเขาเงื่อนไข

ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย อีกนัยหนึ่งเคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายอื่นๆ ท่ีไดมา

พรอมกับการรวมธุรกิจสามารถรับรูแยกตางหากจากคาความนิยมไดหากเขาเงื่อนไขท่ี

สามารถแบงแยกเปนเอกเทศได ซ่ึงโดยปกติจะเปนไปตามกรณีนี้ 

ตัวอยาง 21 ตราสินคาและช่ือตราสินคามักถูกนํามาใชในความหมายเดียวกันกับเคร่ืองหมายการคาและ

เคร่ืองหมายอื่นๆ อยางไรก็ตาม ตราสินคาและช่ือตราสินคาเปนคําศัพททางการตลาดท่ีใชกัน

ท่ัวไปเ พ่ืออ าง อิง ถึงกลุมของสินทรัพย ท่ีประกอบกัน  (Complementary assets) เชน 

เคร่ืองหมายการคา (หรือเคร่ืองหมายบริการ) และช่ือทางการคา สูตร ตํารับ และความ

เช่ียวชาญทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 ไมไดจํากัด

การรับรูกลุมของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีประกอบกันซ่ึงโดยท่ัวไปจะถูกเรียกรวมวาเปนตรา

สินคา เปนสินทรัพยรายการเดียวโดยบันทึกแยกตางหากจากคาความนิยม หากกลุมของ

สินทรัพยนั้นมีอายุการใหประโยชนท่ีใกลเคียงกัน 

ช่ือโดเมนอินเตอรเน็ต  

ตัวอยาง 22 ช่ือโดเมนอินเตอรเน็ต คือช่ือท่ีเปนตัวเลขท่ีมีความเปนเอกลักษณ ซ่ึงมีไวเพ่ือใชระบุเลขท่ีอยู

ของอินเตอรเน็ตโดยเฉพาะเจาะจง การจดทะเบียนชื่อโดเมนทําใหเกิดความสัมพันธระหวาง

ช่ือและคอมพิวเตอรท่ีถูกระบุไวบนอินเตอรเน็ตสําหรับชวงเวลาท่ีจดทะเบียน ซ่ึงการจด

ทะเบียนนี้สามารถตอสัญญาไดใหม ช่ือโดเมนท่ีจดทะเบียนท่ีไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจถือ

เปนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย 
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของกับลูกคา (Customer-related intangible assets) 

ตัวอยาง 23 ตัวอยางของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเก่ียวของกับลูกคา 

 

ประเภท  เกณฑ 

รายชื่อลูกคา ไมไดถูกกําหนดโดยสัญญา 

คําส่ังซ้ือหรือการผลิตท่ียังคงคางอยู ตามสัญญา 

สัญญาท่ีทํากับลูกคาและความสัมพันธท่ีเก่ียวของกับลูกคา ตามสัญญา 

ความสัมพันธกับลูกคาท่ีไมไดมาจากการทําสัญญา ไมไดถูกกําหนดโดยสัญญา 

รายชื่อลูกคา (Customer Lists) 

ตัวอยาง 24 รายชื่อลูกคาประกอบดวยขอมูลท่ีเก่ียวของกับลูกคา เชน ช่ือและขอมูลท่ีใชในการติดตอ  

ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบของฐานขอมูลท่ีมีขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับลูกคา เชน ประวัติการส่ังซ้ือ

ในอดีต และขอมูลทางประชากรศาสตร โดยปกติ รายชื่อลูกคาไมไดเปนผลมาจากสัญญา

หรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ อยางไรก็ตาม รายชื่อลูกคามักจะถูกนํามาใหเชาหรือแลกเปล่ียน 

ดังนั้น รายชื่อลูกคาท่ีไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจ โดยท่ัวไปจะเขาเงื่อนไขท่ีสามารถแบงแยก

เปนเอกเทศได 

คําสั่งซ้ือหรือการผลิตที่ยังคงคางอยู (Order or production backlog) 

ตัวอยาง 25 คําส่ังซ้ือหรือการผลิตท่ียังคงคางอยูเกิดขึ้นจากสัญญา เชน คําส่ังซ้ือหรือขาย ดังนั้น จึงถือวา

คําส่ังซ้ือหรือขาย หรือการผลิตท่ียังคงคางอยูท่ีไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจเปนไปตาม

เงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน แมวาคําส่ังซ้ือหรือ

ขายดังกลาวจะสามารถบอกเลิกได 

สัญญาที่ทํากับลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาที่เก่ียวของ (Customer contracts and the related 

customer relationships) 

ตัวอยาง 26 หากกิจการสรางความสัมพันธกับลูกคาผานการทําสัญญา ความสัมพันธกับลูกคานั้นเกิดจาก

สิทธิตามสัญญา ดังนั้น สัญญาท่ีทํากับลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาท่ีเก่ียวของท่ีไดมา

พรอมกับการรวมธุรกิจเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเปน

สินทรัพยไมมีตัวตน แมวาการรักษาความลับหรือขอกําหนดอื่นๆ ของสัญญาจะหามไมให

จําหนายหรือโอนสัญญาแยกตางหากจากผูถูกซ้ือ  

ตัวอยาง 27 สัญญาท่ีทํากับลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาท่ีเก่ียวของ อาจแสดงถึงสินทรัพยไมมีตัวตน

สองประเภทท่ีแตกตางกันท้ังในเร่ืองของอายุการใหประโยชนและรูปแบบการใหประโยชนเชิง

เศรษฐกิจของสินทรัพย 

ตัวอยาง 28 ความสัมพันธกับลูกคาระหวางกิจการและลูกคาจะมีอยูถา ก) กิจการมีขอมูลเก่ียวกับลูกคา

และมีการติดตอกับลูกคาตามปกติ และ ข) ลูกคามีความสามารถท่ีจะติดตอโดยตรงกับ
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กิจการได ความสัมพันธกับลูกคาจะเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย  

ถาในทางปฏิบัติกิจการมีการทําสัญญากับลูกคา โดยไมคํานึงถึงวา ณ วันท่ีซ้ือ สัญญาจะมีอยู

หรือไม ความสัมพันธกับลูกคาอาจเกิดขึ้นผานทางวิธีอ่ืนนอกเหนือจากการทําสัญญา  

เชน ผานการติดตอตามปกติของตัวแทนขายสินคาและบริการ 

ตัวอยาง 29 ตามท่ีกลาวในยอหนาท่ี 25 ของตัวอยางนี้ คําส่ังหรือการผลิตท่ียังคงคางอยูเกิดขึ้นจาก

สัญญา เชน คําส่ังซ้ือ หรือขาย ดังนั้นจึงถือเปนสิทธิตามสัญญาดวย เชนเดียวกัน หากกิจการ

มีความสัมพันธกับลูกคาผานการทําสัญญาเหลานี้ ความสัมพันธกับลูกคาถือวาเกิดขึ้นจาก

สิทธิตามสัญญาดวยเชนกัน และถือวาเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาและตามกฎหมาย ในการ

ระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

ตัวอยาง 

ตัวอยาง 30 ตัวอยางตอไปนี้แสดงถึงการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทสัญญาท่ีทํากับลูกคาและ

ความสัมพันธกับลูกคาท่ีไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจ 

ตัวอยาง 30.1 บริษัทผูซ้ือไดมาซ่ึงบริษัทผูถูกซ้ือในการรวมธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x0 

โดยบริษัทผูถูกซ้ือมีขอตกลงในการจัดหาสินคาใหกับลูกคาเปนเวลา 5 ป  

ท้ังบริษัทผูถูกซ้ือและบริษัทผูซ้ือเช่ือวาลูกคาจะตออายุสัญญาเม่ือสัญญาปจจุบัน

ส้ินสุดลง ขอตกลงในการจัดหาสินคานี้ไมสามารถแบงแยกเปนเอกเทศได 

ขอตกลงในการจัดหาสินคา (ไมวาจะสามารถบอกเลิกไดหรือไม) เปนไปตาม

เงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย นอกจากนี้ เนื่องจากผูถูกซ้ือสราง

ความสัมพันธกับลูกคาผานการทําสัญญา ดังนั้นไมเพียงแตสัญญาท่ีทํากับ

ลูกคาหากแตความสัมพันธกับลูกคายังถือเปนสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขตาม

สัญญาหรือตามกฎหมายดวย 

ตัวอยาง 30.2 บริษัทผูซ้ือไดมาซ่ึงบริษัทผูถูกซ้ือในการรวมธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x0 

บริษัทผูถูกซ้ือมีการผลิตสินคาสองสายงานธุรกิจท่ีแตกตางกัน คือ สินคา

ประเภทเคร่ืองกีฬาและเคร่ืองใชไฟฟา ลูกคาจะซ้ือสินคาท้ังเคร่ืองกีฬาและ

เคร่ืองใชไฟฟาจากบริษัทผูถูกซ้ือ โดยบริษัทผูถูกซ้ือมีสัญญากับลูกคาในการ

เปนผูจัดหาสินคาประเภทเคร่ืองกีฬาใหกับลูกคาแตเพียงผูเดียว แตไมมี

สัญญาในการจัดหาเคร่ืองใชไฟฟาใหกับลูกคา ท้ังบริษัทผูถูกซ้ือและบริษัทผูซ้ือ

เช่ือวา บริษัทผูถูกซ้ือมีความสัมพันธกับลูกคาโดยรวมเพียงความสัมพันธเดยีว  

สัญญาในการเปนผูจัดหาสินคาประเภทเคร่ืองกีฬาใหกับลูกคาแตเพียงผูเดียว 

(ไมวาจะสามารถบอกเลิกไดหรือไม) เปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตาม

กฎหมายในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน นอกจากนั้นเนื่องจากบริษัท 

ผูถูกซ้ือสรางความสัมพันธกับลูกคาผานการทําสัญญา ความสัมพันธกับลูกคาจึง

ถือวาเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย และดวยเหตุท่ีมี
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ความสัมพันธ กับลูกค าเพียงความสัมพันธ เดียว  มูลค ายุติ ธรรมของ

ความสัมพันธดังกลาวจะรวมขอสมมติฐานของความสัมพันธกับลูกคาของผูถูก

ซ้ือท้ังสินคาประเภทเคร่ืองกีฬาและเคร่ืองใชไฟฟา อยางไรก็ตาม หากบริษัท 

ผูซ้ือกําหนดวาความสัมพันธกับลูกคาสําหรับสินคาประเภทเคร่ืองกีฬาและ

สินคาประเภทเคร่ืองใชไฟฟานั้นแยกตางหากจากกัน ผูซ้ือจะตองประเมินวา

ความสัมพันธกับลูกคาสําหรับสินคาประเภทเคร่ืองใชไฟฟาเปนไปตามเงื่อนไข 

ท่ีสามารถแยกเปนเอกเทศไดในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตนหรือไม 

ตัวอยาง 30.3 บริษัทผูซ้ือไดมาซ่ึงบริษัทผูถูกซ้ือในการรวมธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x0 

บริษัทผูถูกซ้ือดําเนินธุรกิจกับลูกคาผานการใชคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายแตเพียง

อยางเดียว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x0 บริษัทผูถูกซ้ือมีคําส่ังซ้ือของลูกคารอย

ละ 60 ของลูกคาท้ังหมดซ่ึงเปนคําส่ังซ้ือท่ียังไมไดดําเนินการ ลูกคากลุมนี้เปน

ลูกคาท่ีติดตอซ้ือขายกันเปนประจํา ลูกคาสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 40 เปนลูกคา

ท่ีติดตอซ้ือขายกันเปนประจําเชนกัน อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

25x0 บริษัทผูถูกซ้ือไมมีคําส่ังซ้ือท่ียังไมไดดําเนินการหรือสัญญาอ่ืนใดกับ

ลูกคากลุมนี้  

คาํส่ังซ้ือจํานวนรอยละ 60 จากลูกคาของบริษัทผูถูกซ้ือ (ไมวาจะสามารถบอก

เลิกไดหรือไม) เปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบเุปน

สินทรัพยไมมีตัวตน นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทผูถูกซ้ือสรางความสัมพันธกับ

ลูกคาผานการทําสัญญา ดังนั้นไมเพียงแตคําส่ังซ้ือ หากแตความสัมพันธกับ

ลูกคายังถือเปนสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย และ

เนื่องจากในทางปฏิบัติบริษัทผูถูกซ้ือมีการทําสัญญากับลูกคากลุมรอยละ 40  

ท่ีเหลือ ดังนั้นความสัมพันธกับลูกคากลุมนี้จึงเกิดขึ้นจากสิทธิตามสัญญา และ

ถือวาเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเปนสินทรัพย

ไมมีตัวตนดวย ถึงแมวา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x0 บริษัทผูถูกซ้ือจะไมมี

สัญญากับลูกคากลุมนี้เลยก็ตาม 

ตัวอยาง 30.4 บริษัทผูซ้ือไดมาซ่ึงบริษัทผูถูกซ้ือซ่ึงเปนผูรับประกันภัยในการรวมธุรกิจ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x0 บริษัทผูถูกซ้ือมีกลุมสัญญาประกันภัยรถยนต 

ท่ีมีอายุหนึ่งปโดยผูถือกรมธรรมสามารถบอกเลิกได  

เนื่องจากผูถูกซ้ือสรางความสัมพันธกับผู ถือกรมธรรมโดยการทําสัญญา

ประกันภัย ความสัมพันธกับผูถือกรมธรรมจึงเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญา

หรือตามกฎหมายในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย และมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน ใชถือ

ปฏิบัติสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทความสัมพันธกับลูกคา 
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ความสัมพันธกับลูกคาที่ไมไดเกิดจากสัญญา (Non-contractual customer relationships) 

ตัวอยาง 31 ถาความสัมพันธ กับลูกคา ท่ีไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจไมไดมาจากการทําสัญญา 

ความสัมพันธดังกลาวถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนหากเปนไปตามเงื่อนไขท่ีสามารถแบงแยก

เปนเอกเทศได รายการแลกเปล่ียนโดยการขายหรือโอนสินทรัพยท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึง

กันโดยกิจการอื่นเปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการแบงแยกเปนเอกเทศได

ของความสัมพันธกับลูกคาท่ีไมไดเกิดจากสัญญา 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของกับศิลปะ (Artistic-related intangible assets) 

ตัวอยาง 32 ตัวอยางของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเก่ียวของกับศิลปะ 

ประเภท เกณฑ 

ละคร, อุปรากร และนาฏศิลปการฟอนรํา ตามสัญญา 

หนังสือ, นติยสาร, หนังสือพิมพ และงานประพนัธอ่ืนๆ ตามสัญญา 

งานทางดานดนตรี เชน เพลงท่ีแตง เนื้อเพลง และเพลงประกอบโฆษณา ตามสัญญา 

ภาพวาดและรูปถาย ตามสัญญา 

วีดีทัศน และส่ือโสตทัศน รวมถึงภาพยนตร วดีีทัศนเพลง และรายการโทรทัศน ตามสัญญา 

 

ตัวอยาง 33 สินทรัพยท่ีเก่ียวของกับศิลปะท่ีไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจจะเปนไปตามเงื่อนไขในการระบุ

วาเปนสินทรัพยไมมีตัวตน หากสินทรัพยดังกลาวไดมาจากการทําสัญญาหรือสิทธิตาม

กฎหมาย เชน ลิขสิทธ์ิ ลิขสิทธ์ิสามารถโอนไดไมวาจะเปนการโอนท้ังหมดโดยเอกสารการ

โอนสิทธิหรือโอนบางสวนโดยขอตกลงในการใหใบอนุญาต ผูซ้ือสามารถรับรูลิขสิทธ์ิและ

เอกสารการโอนสิทธิหรือขอตกลงในการใหใบอนุญาตท่ีเก่ียวของท่ีมีอายุการใหประโยชนท่ี

ใกลเคียงกันเปนสินทรัพยรายการเดียวได 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่อางอิงตามสัญญา (Contract-based intangible assets) 

ตัวอยาง 34 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอางอิงตามสัญญาแสดงถึงมูลคาของสิทธิท่ีเกิดขึ้นจากการทําสัญญา 

สัญญากับลูกคาเปนเพียงประเภทหนึ่งของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอางอิงตามสัญญา ถาเงื่อนไข

ของสัญญาทําใหเกิดหนี้สิน เชน เงื่อนไขของสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญากับลูกคาไมให

ผลประโยชนเม่ือเทียบกับเงื่อนไขในตลาด ใหผูซ้ือรับรูรายการดังกลาวเปนหนี้สินท่ีรับมาใน

การรวมธุรกิจ 

ตัวอยางของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอางอิงตามสัญญามีดังนี้  
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ประเภท เกณฑ 

ใบอนุญาต, คาสิทธิ และ ขอตกลงงดเวนการใชสิทธิ (Standstill agreements) ตามสัญญา 

สัญญาท่ีเก่ียวกับการโฆษณา การกอสราง การจดัการ การใหบริการ หรือ

สัญญาผูจําหนาย การจดัหาวัสด ุ

ตามสัญญา 

สัญญาเชา (ไมวาผูถูกซ้ือเปนผูเชาหรือผูใหเชา) ตามสัญญา 

ใบอนุญาตการกอสราง ตามสัญญา 

ขอตกลงในการใหแฟรนไชส ตามสัญญา 

สิทธิในการจัดการและการออกอากาศ ตามสัญญา 

สัญญาการใหบริการ เชน สัญญาการใหบริการดานการจดัการสินเช่ือ ตามสัญญา 

สัญญาจางงาน ตามสัญญา 

สิทธิในการใชประโยชน เชน การขุดเจาะ น้ํา อากาศ แรธาตุ การตัดไม  

และอํานาจการเดนิเสนทางคมนาคม 

ตามสัญญา 

สัญญาการใหบริการ เชน สัญญาการใหบริการที่มีหลักประกัน (Mortgage servicing contracts) 

ตัวอยาง 35 สัญญาท่ีใหบริการเก่ียวกับสินทรัพยทางการเงิน คือประเภทหนึ่งของสินทรัพยไมมีตัวตน 

ท่ีอางอิงตามสัญญา ถึงแมวาการใหบริการเปนเพียงสวนหนึ่งของสินทรัพยทางการเงิน  

การใหบริการอาจแยกตางหากเปนสินทรัพย (หรือหนี้สิน) เม่ือเขาขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

ตัวอยาง 35.1  ตามเงื่อนไขของสัญญาการใหบริการสามารถแยกตางหากจากสินทรัพย 

ทางการเงินท่ีใชอางอิงไดผานการขายหรือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย

โดยท่ียังคงใหบริการอยู หรือ 

ตัวอยาง 35.2  ผานการซ้ือท่ีแยกตางหากและขอสมมติฐานของการใหบริการ 

ตัวอยาง 36 หากเงินกูท่ีมีหลักประกัน ลูกหนี้บัตรเครดิต หรือสินทรัพยทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีไดมาพรอมกับ

การรวมธุรกิจยังมีสัญญาท่ีตองใหบริการอยู สิทธิในการใหบริการท่ีเปนสวนหนึ่งของ

สินทรัพยทางการเงินจะไมสามารถรับรูแยกตางหากเปนสินทรัพยไมมีตัวตนได เนื่องจาก

มูลคายุติธรรมของสิทธิในการใหบริการจะถูกรวมอยูในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพย

ทางการเงินท่ีไดมา 

สัญญาจางงาน (Employment contracts) 

ตัวอยาง 37 สัญญาจางงานท่ีเปนสัญญาซ่ึงใหประโยชนในมุมมองของผูวาจาง อันเนื่องมาจากการที่ราคา

ตามสัญญาเปนราคาท่ีใหผลประโยชนเม่ือเทียบกับเงื่อนไขในตลาดถือเปนประเภทหนึ่งของ

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอางอิงตามสัญญา 
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สิทธิในการใชประโยชน (Use rights) 

ตัวอยาง 38 สิทธิในการใชประโยชน เชน การขุดเจาะ น้ํา อากาศ การตัดไม และอํานาจการเดินเสนทาง

คมนาคม สิทธิในการใชประโยชนบางประเภทถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอางอิงตามสัญญา

ซ่ึงจะถูกบันทึกบัญชีแยกตางหากจากคาความนิยม ในขณะท่ีสิทธิในการใชประโยชนบาง

ประเภทอาจมีลักษณะของสินทรัพยท่ีมีตัวตนมากกวาสินทรัพยไมมีตัวตน ผูซ้ือควรบันทึก

บัญชีสิทธิในการใชประโยชนตามลักษณะของสินทรัพยเหลานั้น 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนผลมาจากเทคโนโลยี (Technology-based intangible assets) 

ตัวอยาง 39 ตัวอยางของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเปนผลมาจากเทคโนโลยี 

ประเภท  เกณฑ 

เทคโนโลยีท่ีมีสิทธิบัตร ตามสัญญา 

ซอฟทแวรคอมพิวเตอรและ Mask works ตามสัญญา 

เทคโนโลยีท่ีไมมีสิทธิบัตร ไมไดถูกกําหนดโดยสัญญา 

ฐานขอมูลและ Title plants ไมไดถูกกําหนดโดยสัญญา 

ความลับทางการคา เชน สูตร กระบวนการ และตํารับ ตามสัญญา 

ซอฟทแวรคอมพิวเตอรและ Mask works 

ตัวอยาง 40 ซอฟทแวรคอมพิวเตอรและโปรแกรมการจัดรูปแบบท่ีไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจท่ีไดรับ

การคุมครองทางกฎหมาย เชน สิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิ ถือวาเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญา

หรือตามกฎหมายในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

ตัวอยาง 41 Mask works เปนซอฟทแวรท่ีถูกบันทึกอยางถาวรอยูในชิปหนวยความจําท่ีใชอานอยางเดียว

ซ่ึงถูกจัดเก็บอยางเปนลําดับหรือเปนวงจร Mask works อาจไดรับการคุมครองทางกฎหมาย 

Mask works ท่ีไดรับการคุมครองทางกฎหมายที่ไดรับมาพรอมกับการรวมธุรกิจถือวาเปนไป

ตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 

ฐานขอมลู และ Title plants 

ตัวอยาง 42 ฐานขอมูล คือ การจัดเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงมักจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส 

(เชน บน computer disks หรือ files) ฐานขอมูลท่ีมีงานตนฉบับของผูเขียนอาจไดรับการ

คุมครองโดยลิขสิทธ์ิ ฐานขอมูลท่ีไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจท่ีไดรับการคุมครองโดย

ลิขสิทธ์ิ จะเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายสําหรับการระบุเปนสินทรัพยไมมี

ตัวตน อยางไรก็ตาม ฐานขอมูลมักจะรวมขอมูลท่ีเปนผลมาจากการดําเนินงานตามปกติของ

กิจการ เชน รายชื่อลูกคา หรือ ขอมูลท่ีเกิดจากความรูหรือความชํานาญพิเศษ เชน ขอมูลทาง

วิทยาศาสตร หรือ ขอมูลเก่ียวกับสินเช่ือ ฐานขอมูลท่ีไมไดรับการคุมครองลิขสิทธ์ิสามารถ

แลกเปล่ียน ใหใบอนุญาต หรือใหผูอ่ืนเชาไดไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ดังนั้น ถึงแมวา

ประโยชนทางเศรษฐกิจในอนาคตจากฐานขอมูลจะไมไดเกิดขึ้นจากสิทธิตามกฎหมาย
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ดังกลาว ฐานขอมูลท่ีไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจถือวาเปนไปตามเงื่อนไขท่ีสามารถแบงแยก

เปนเอกเทศไดในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน  

ตัวอยาง 43 Title plants เปนการบันทึกขอมูลในอดีตท่ีเกิดขึ้นกับกรรมสิทธิในท่ีดินในพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร

ท่ีเฉพาะเจาะจง Title plants จะถูกซ้ือและขายท้ังหมดหรือบางสวนเพ่ือใชในการแลกเปล่ียน

หรือใหใบอนุญาตได ดังนั้น Title plants ท่ีไดรับมาในการรวมธุรกิจถือวาเปนไปตามเงื่อนไข

ท่ีสามารถแบงแยกเปนเอกเทศได 

ความลับทางการคา เชน สูตร กระบวนการ หรือตํารับ ท่ีเปนความลับ  

ตัวอยาง 44 ความลับทางการคาเปนขอมูลซ่ึงรวมถึง สูตร รูปแบบ ตํารับ คําส่ังงาน โปรแกรม อุปกรณ 

วิธีการ เทคนิค หรือกระบวนการ ท่ี ก) ทําใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเปนอิสระ เกิดขึ้นได

จริง โดยไมเปนการรูกันโดยท่ัวไป และ ข) มีความพยายามอยางสมเหตุสมผลภายใต

สถานการณตางๆในการรักษาความลับนั้น ถาประโยชนทางเศรษฐกิจในอนาคตจากความลับ

ทางการคาท่ีไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจไดรับการคุมครองทางกฎหมายใหถือวา สินทรัพยนี้

เปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย นอกจากกรณีนี้ ความลับทางการคาท่ีไดมา

พรอมกับการรวมธุรกิจจะถือวาระบุไดหากสามารถแบงแยกเปนเอกเทศไดเทานั้น ซ่ึงมักจะ

เกิดความลับทางการคาท่ีระบุไดจากกรณีนี้ 

กําไรจากการตอรองราคาซื้อ 

ตัวอยางของการรับรูและวัดมูลคากําไรจากการตอรองราคาซ้ือ ตามยอหนาท่ี 32-36 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 

ตัวอยาง 45 ตัวอยางขางลางนี้แสดงวิธีการบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจท่ีมีการบันทึกกําไรจากการ

ตอรองราคาซ้ือ 

ตัวอยาง 46 เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 25x0 บริษัทผูซ้ือไดมาซ่ึงสวนไดเสียของบริษัทผูถูกซ้ือซ่ึงเปนบริษัท

จํากัดเปนจํานวนรอยละ 80 โดยการแลกเปล่ียนกับเงินสดจํานวน 150 บาท เนื่องจากผูถือ

หุนเดิมของผูถูกซ้ือตองการท่ีจะขายเงินลงทุนในวันท่ีระบุไว ดังนั้นจึงไมมีเวลาเพียงพอ 

ในการหาราคาตลาดของผูถูกซ้ือโดยเสนอขายกับผูซ้ือรายอื่นๆ ท่ีมีศักยภาพ ผูบริหารของ 

ผูซ้ือวัดมูลคาเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาท่ีระบุได ณ วันท่ีซ้ือตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 โดยสินทรัพยท่ีระบุไดมีมูลคาเทากับ 250 บาท 

และหนี้สินท่ีรับมามีมูลคาเทากับ 50 บาท ท้ังนี้ผู ซ้ือไดจางท่ีปรึกษาอิสระในการประเมิน

มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือซ่ึงมีอยูรอยละ 20 ไดมูลคา

ยุติธรรมเทากับ 42 บาท  

ตัวอยาง 47 มูลคาของสินทรัพย สุทธิท่ีระบุไดของผู ถูกซ้ือ (200 บาท : คํานวณจาก 250-50)  

ซ่ึงมากกวามูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหบวกกับมูลคายุติธรรมของสวนไดเสียท่ีไม

มีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ ดังนั้นผูซ้ือจึงสอบทานวิธีการท่ีใชเพ่ือระบุและวัดมูลคาสินทรัพย 
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ท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมา และวิธีการท่ีใชวัดมูลคายุติธรรมของท้ังสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมในผูถูกซ้ือและส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ภายหลังการสอบทานผูซ้ือพบวาวิธีการและผลท่ี

ไดจากการวัดมูลคาเหมาะสมแลว ผูซ้ือคํานวณกําไรจากการซ้ือสวนไดเสียรอยละ 80 ดังนี้ 

    
บาท 

จํานวนของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาท่ีระบุได (250-50)  200 

หัก: มูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหสําหรับการซ้ือสวนไดเสีย

รอยละ 80 ในผูถูกซ้ือ 

150 

 บวก  

 มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ  42 

   192 

กําไรจากการตอรองราคาซ้ือในการซ้ือสวนไดเสียรอยละ 80  8 

 

ตัวอยาง 48 ผูซ้ือจะบันทึกรายการซื้อผูถูกซ้ือในงบการเงนิรวมดังนี ้

  บาท บาท 

เดบิต สินทรัพยท่ีไดรับมาท่ีระบุได 250  

 เครดิต เงินสด  150 

 หนี้สินท่ีรับมา  50 

 กําไรจากการตอรองราคาซ้ือ  8 

 สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ  42 

ตัวอยาง 49 ถาผูซ้ือเลือกท่ีจะวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ โดยใชวิธีสัดสวน 

ของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดของผูถูกซ้ือ สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีรับรูจะเทากับ  

40 บาท (200 บาท * 0.20) กําไรจากการตอรองราคาซ้ือจะเทากับ 10 บาท [200 บาท - 

(150 บาท + 40 บาท)] 

ระยะเวลาในการวัดมูลคา 

ตัวอยางตามยอหนาท่ี 45 - 50 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 

ตัวอยาง 50 ถาหากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกสําหรับการรวมธุรกิจไมเสร็จสมบูรณภายในรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น ยอหนาท่ี 45 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 

ระบุใหผูซ้ือตองประมาณการมูลคาของรายการซ่ึงขอมูลทางบัญชียังไมสมบูรณเพ่ือรายงาน 

ในงบการเงิน โดยในระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคาผูซ้ือตองปรับปรุงประมาณการ

ดังกลาวดวยหากไดรับขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอม 

ท่ีมีอยู ณ วันท่ีซ้ือ และถาไดทราบในขณะนั้นจะกระทบตอการวัดมูลคาจํานวนท่ีรับรูในวัน

ดังกลาว ยอหนาท่ี 49 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 ระบุใหผูซ้ือตองรับรู
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รายการปรับปรุงดังกลาว เสมือนวาการบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจไดเสร็จส้ิน ณ วันท่ี

ซ้ือ รายการปรับปรุงในชวงระยะเวลาการวัดมูลคาจะไมถูกรวมในกําไรหรือขาดทุน 

ตัวอยาง 51 สมมติวาผูซ้ือไดมาซ่ึงผูถูกซ้ือเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 25x2 ผูซ้ือจัดหาผูประเมินอิสระเพ่ือ

ประเมินมูลคารายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดรับมาในการรวมธุรกิจและการประเมิน

ดังกลาวเสร็จส้ินไมทันวันท่ีผูซ้ือไดอนุมัติใหออกงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

25x2 ในงบการเงินสําหรับป 25x2 ผูซ้ือรับรูประมาณการมูลคายุติธรรมของสินทรัพยเปน

จํานวนเงิน 30,000 บาท ณ วันซ้ือกิจการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณมีอายุการใหประโยชน

คงเหลือ 5 ป ในอีก 5 เดือนตอมาภายหลังจากวันท่ีซ้ือกิจการผูซ้ือไดรับผลการประเมินราคา

จากผูประเมินอิสระ ซ่ึงประเมินวามูลคายุติธรรม ณ วันซ้ือของสินทรัพยมีมูลคา 40,000 บาท 

ตัวอยาง 52 ในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x3 ผูซ้ือไดปรับปรุงรายการของป 25x2 

ยอนหลังดังนี้ 

ตัวอยาง 52.1 บันทึกมูลคาตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

25x2 เพ่ิมขึ้น 9,500 บาท รายการปรับปรุงดังกลาวคํานวณจากรายการ

ปรับปรุงมูลคายุติธรรม ณ วันซ้ือ 10,000 บาทหักคาเส่ือมราคาเพิ่มเติมท่ี

รับรูเสมือนวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยถูกรับรู ณ วันซ้ือ (500 บาท 

สําหรับคาเส่ือมราคา 3 เดือน) 

ตัวอยาง 52.2 บันทึกมูลคาตามบัญชีของคาความนิยม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 ลดลง 

10,000 บาท 

ตัวอยาง 52.3 บันทึกคาเส่ือมราคาสําหรับป 25x2 เพ่ิมขึน้ 500 บาท 

ตัวอยาง 53 ตามแนวปฏิบัติขอท่ี 67 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3  

ผูซ้ือเปดเผยขอมูลดังนี้ 

ตัวอยาง 53.1 ในงบการเงินป 25x2 เปดเผยวาการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกสําหรับการรวม

ธุรกิจไมเสร็จสมบูรณ เนื่องจากบริษัทยังไมไดรับผลการประเมินมูลคาของ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ตัวอยาง 53.2 ในงบการเงินป 25x3 เปดเผยจํานวนและคําอธิบายรายการปรบัปรุงประมาณ

การท่ีรับรูระหวางงวดท่ีเสนอรายงานปจจุบัน ดังนั้น ผูซ้ือตองเปดเผยวา

ขอมูลเปรียบเทียบสําหรับป 25x2 ถูกปรับปรุงยอนหลังโดยเพ่ิมมูลคา

ยุติธรรมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันท่ีซ้ือเปนจํานวน 9,500 บาท  

ซ่ึงเกิดจากผลตางของคาความนิยมท่ีลดลงจํานวน 10,000 บาท และคา

เส่ือมราคาท่ีเพ่ิมขึ้นจํานวน 500 บาท 
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การพิจารณาวารายการใดถือเปนสวนหนึง่ของการรวมธุรกิจ 

การทําใหความสัมพันธที่มีอยูเดิมหมดไป 

ตัวอยางตามยอหนาท่ี 51, 52 และแนวปฏิบัติขอ 50-53 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับท่ี 3 

ตัวอยาง 54 ผูซ้ือซ้ืออุปกรณไฟฟาจากผูถูกซ้ือภายใตสัญญาในการจัดหาสินคาซ่ึงมีระยะเวลา 5 ป และ

ดวยอัตราราคาคงท่ี ปจจุบันอัตราราคาคงท่ีดังกลาวสูงกวาอัตราท่ีผูซ้ือสามารถซ้ืออุปกรณ

ไฟฟาท่ีคลายคลึงกันจากผูขายรายอื่น สัญญาจัดหาสินคายินยอมใหผูซ้ือบอกเลิกสัญญาได

กอนส้ินสุดปท่ีหา แตตองจายคาปรับเปนจํานวนเงิน 6 ลานบาท ในขณะท่ีอายุสัญญาเหลืออยู 

3 ป ผูซ้ือจายซ้ือผูถูกซ้ือเปนเงินจํานวน 50 ลานบาท ซ่ึงเปนมูลคายุติธรรมของผูถูกซ้ือท่ีผูซ้ือ

รายอื่นๆในตลาดยอมจายให 

ตัวอยาง 55 มูลคายุติธรรมของผูถูกซ้ือไดรวมมูลคายุติธรรมของสัญญาจัดหาสินคาซ่ึงทํากับผูซ้ือจํานวน  

8 ลานบาท โดยจํานวนเงิน 8 ลานบาทประกอบดวยสวนของสัญญาท่ีเปนราคาตลาดจํานวน 

3 ลานบาท ซ่ึงเปนสวนของการกําหนดราคาท่ีสามารถเปรียบเทียบกับการกําหนดราคาของ

รายการในตลาดปจจุบันสําหรับรายการท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน (ในเร่ืองความ

พยายามในการขาย ความสัมพันธกับลูกคา และอ่ืนๆ) และสวนของสัญญาจํานวน 5 ลาน

บาท ซ่ึงเปนสวนของราคาท่ีไมใหผลประโยชนสําหรับผูซ้ือ เพราะเปนราคาท่ีสูงกวาราคาของ

รายการในตลาดปจจุบันสําหรับรายการท่ีคลายคลึงกัน ผูถูกซ้ือไมมีสินทรัพยหรือหนี้สินท่ี

ระบุไดอ่ืนท่ีเก่ียวกับสัญญาในการจัดหาสินคานี้ และผูซ้ือไมไดรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินใดๆ 

ท่ีเก่ียวของกับสัญญาในการจัดหาสินคากอนการรวมกิจการ 

ตัวอยาง 56 ในตัวอยางนี้ผู ซ้ือคํานวณผลขาดทุนจํานวน 5 ลานบาทแยกตางหากจากการรวมธุรกิจ 

(จํานวนท่ีนอยกวาระหวางเงินคาปรับท่ีจายชําระในการบอกเลิกสัญญา 6 ลานบาท และ

จํานวนมูลคายุติธรรมของสัญญาสวนท่ีไมใหผลประโยชนสําหรับผูซ้ือ) สวนจํานวนเงิน  

3 ลานบาท ซ่ึงเปนสวนของสัญญาท่ีเปนราคาตลาด ถือเปนสวนหนึ่งของคาความนิยม 

ตัวอยาง 57 ไมวาผูซ้ือไดเคยรับรูรายการเกี่ยวกับความสัมพันธท่ีมีอยูกอนการรวมธุรกิจในงบการเงิน

หรือไมก็จะมีผลตอจํานวนผลกําไรหรือขาดทุนท่ีจะรับรูสําหรับรายการท่ีทําใหความสัมพันธ 

ท่ีมีอยูนั้นหมดไป สมมติวา มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหผูซ้ือบันทึกหนี้สินจํานวน 6 ลานบาท

กอนการรวมธุรกิจสําหรับสัญญาจัดหาสินคา ในสถานการณดังกลาวผูซ้ือจะบันทึกกําไรจาก

การยกเลิกสัญญาเปนจํานวน 1 ลานบาท ในกําไรหรือขาดทุน ณ วันซ้ือกิจการ (ขาดทุนจาก

สัญญาจํานวน 5 ลานบาท หักดวยขาดทุนท่ีเคยรับรูกอนหนานี้จํานวน 6 ลานบาท) หรืออีกนยั

หนึ่งคือผูซ้ือไดรับผลกระทบจากการลางบัญชีหนี้สินท่ีเคยรับรูจํานวน 6 ลานบาท ในการ

บันทึกจํานวนเงิน 5 ลานบาท เปนผลทําใหมีกําไรเกิดขึ้น 1 ลานบาท 
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การจายชําระแกพนักงานที่อาจเกิดขึ้น 

ตัวอยางตามยอหนาท่ี 51 ยอหนาท่ี 52 และแนวปฏิบัติขอ 50 ขอ 54 และขอ 55 ในภาคผนวก ข ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 

ตัวอยาง 58 ผูถูกซ้ือแตงตั้งผูสมัครรายหนึ่งใหเปนประธานเจาหนาท่ีบริหารคนใหมภายใตสัญญาจางงาน 

10 ป สัญญากําหนดใหผูถูกซ้ือตองจายเงินใหผูสมัคร 5 ลานบาท หากผูถูกซ้ือถูกซ้ือกิจการ

กอนท่ีสัญญาจะหมดอายุ จากนั้นในอีก 8 ป ตอมาผูซ้ือไดซ้ือผูถูกซ้ือ โดย ณ วันซ้ือกิจการ

ประธานเจาหนาท่ีบริหารผูนั้นยังคงถูกจางและจะไดรับการจายเงินเพ่ิมเติมภายใตสัญญาท่ีมี

อยูดวย 

ตัวอยาง 59 ในตัวอยางนี้ผูถูกซ้ือทําสัญญาจางงานกอนเร่ิมการเจรจาตอรองสําหรับการรวมธุรกิจ และ

วัตถุประสงคของสัญญาคือตองการท่ีจะไดรับบริการจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร ดังนั้น 

จึงไมมีหลักฐานวาสัญญาไดจัดเตรียมขึ้นเพ่ือใหประโยชนแกผูซ้ือหรือกิจการท่ีเกิดจากการ

รวมกัน ดังนั้นหนี้สินท่ีจะตองจายจํานวน 5 ลานบาทจึงรวมอยูในการปฏิบัติตามวิธีซ้ือ 

ตัวอยาง 60 ในสถานการณอ่ืน หากผูถูกซ้ือจะตองเขาทําสัญญาท่ีคลายคลึงกันนี้กับประธานเจาหนาท่ี

บริหารตามคําแนะนําของผู ซ้ือระหวางการเจรจาตอรองในการรวมธุรกิจ ถาเปนเชนนี้

วัตถุประสงคหลักของสัญญาคือเพ่ือท่ีจะจายคาชดเชยแกประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ

สัญญาอาจมุงใหประโยชนแกผูซ้ือหรือกิจการท่ีเกิดจากการรวมกันมากกวาใหประโยชนแกผู

ถูกซ้ือหรือผู ถือหุนเดิมในสถานการณเชนนี้ผู ซ้ือตองบันทึกหนี้สินท่ีจายใหแกประธาน

เจาหนาท่ีบริหารในงบการเงินหลังการรวมกิจการ โดยแยกตางหากจากการปฏิบัติตามวิธีซ้ือ 

โครงการทดแทน 

ตัวอยางตามยอหนาท่ี 51 ยอหนาท่ี 52 และ แนวปฏิบตัิขอ 56 – 62 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 

ตัวอยาง 61 ตัวอยางขางลางนี้ แสดงโครงการทดแทนที่ผูซ้ือจะออกใหในสถานการณตางๆ 

  โครงการของผูถูกซ้ือ 

ระยะเวลาการไดรับสิทธิเสร็จส้ิน 

กอนการรวมธุรกิจหรือไม 

  เสร็จส้ิน ยังไมเสร็จส้ิน 

โครงการทดแทน 

พนักงานจําเปนตองใหบริการ

เพ่ิมเติมภายหลังวันท่ีซ้ือหรือไม 

ไม

จําเปน 

ตัวอยางท่ี 1 ตัวอยางท่ี 3 

จําเปน ตัวอยางท่ี 2 ตัวอยางท่ี 4 
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ตัวอยาง 62 ตัวอยางสมมตวิาโครงการท้ังหมดถูกจัดประเภทเปนสวนของเจาของ 

ตัวอยางท่ี 1 

โครงการของผูถูกซ้ือ ระยะเวลาการไดรับสิทธิเสร็จส้ินกอนการรวมธุรกิจ 

โครงการทดแทน พนักงานไมจําเปนตองใหบริการเพิ่มเติมภายหลังวนัท่ีซ้ือ 

ตัวอยาง 63 ผูซ้ือออกโครงการทดแทนมูลคา 110 บาท ณ วันท่ีซ้ือ (วัดมูลคาโครงการโดยใชราคาตลาด

เปนเกณฑ) เพ่ือทดแทนโครงการของผูถูกซ้ือท่ีมีมูลคา 100 บาท ณ วันท่ีซ้ือ (วัดมูลคา

โครงการโดยใชราคาตลาดเปนเกณฑ) โครงการทดแทนไมไดกําหนดใหมีบริการภายหลัง 

การรวมธุรกิจและ ณ วันท่ีซ้ือ พนักงานของผูถูกซ้ือไดใหบริการตามที่กําหนดไวในโครงการ

ของผูถูกซ้ือท้ังหมดแลว  

ตัวอยาง 64 จํานวนเงินท่ีตอบแทนการบริการกอนการรวมธุรกิจถูกวัดคาโดยใชราคาตลาดของโครงการ

ผลตอบแทนของผูถูกซ้ือ ณ วันท่ีซ้ือเปนเกณฑ (100 บาท) จํานวนเงินดังกลาวถูกรวมใน 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหในการรวมธุรกิจ สวนจํานวนเงินท่ีตอบแทนการบริการภายหลังการรวม

ธุรกิจมูลคา 10 บาท เกิดจากผลแตกตางระหวางมูลคารวมของโครงการทดแทน (110 บาท) 

และสัดสวนของบริการกอนการรวมธุรกิจ (100 บาท) เนื่องจากโครงการทดแทนไมได

กําหนดใหมีบริการภายหลังการรวมกิจการ ดังนั้นผู ซ้ือตองรับรูจํานวนเงิน 10 บาท 

เปนคาตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ 

ตัวอยางท่ี 2 

โครงการของผูถูกซ้ือ ระยะเวลาการไดรับสิทธิเสร็จส้ินกอนการรวมธุรกิจ 
โครงการทดแทน พนักงานจําเปนตองใหบริการเพิ่มเติมภายหลังวนัท่ีซ้ือ 

ตัวอยาง 65 ผูซ้ือออกโครงการทดแทนซึ่งตองการบริการภายหลังการรวมธุรกิจเปนเวลาหนึ่งปเพ่ือ

แลกเปล่ียนกับโครงการจายผลตอบแทนพนักงานโดยใชหุนเปนเกณฑของผูถูกซ้ือ เงื่อนไข

ดังกลาวใชกับพนักงานท่ีมีระยะเวลาการไดรับสิทธิเสร็จส้ินกอนการรวมธุรกิจ มูลคา

โครงการ ณ วันท่ีซ้ือ โดยใชราคาตลาดเปนเกณฑของท้ังสองโครงการเทากับ 100 บาท  

เม่ือไดรับสิทธิในคร้ังแรกโครงการของผูถูกซ้ือมีระยะเวลาการไดรับสิทธิส่ีป โดย ณ วันท่ีซ้ือ 

พนักงานของผูถูกซ้ือท่ีมีผลตอบแทนท่ียังไมไดใชสิทธิไดใหบริการมาเปนระยะเวลาเจ็ดป

นับตั้งแตวันท่ีใหสิทธิ 

ตัวอยาง 66 แมวาพนักงานของผูถูกซ้ือไดใหบริการท้ังหมดแลว แตผูซ้ือจัดสรรสวนหนึ่งของโครงการ

ทดแทนเปนคาตอบแทนพนักงานภายหลังการรวมธุรกิจตามแนวปฏิบัติขอ 59 ในภาคผนวก ข 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เนื่องจากโครงการทดแทนกําหนดใหมีบริการ

ภายหลังไดรับการรวมธุรกิจเปนเวลาหนึ่งป ระยะเวลาการไดรับสิทธิท้ังหมดเทากับ 5 ป  

ซ่ึงประกอบดวย ระยะเวลาการไดรับสิทธิของโครงการเดิมของผูถูกซ้ือท่ีเสร็จส้ินกอนวันท่ีซ้ือ

กิจการ (ส่ีป) บวกดวยระยะเวลาการใหสิทธิของโครงการทดแทน (หนึ่งป) 
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ตัวอยาง 67 สัดสวนท่ีจัดสรรใหกับการบริการกอนการรวมธุรกิจเทากับมูลคาโครงการของผูถูกซ้ือซ่ึง 

วัดมูลคาโดยใชราคาตลาดเปนเกณฑ (100 บาท) คูณดวยอัตราสวนของระยะเวลาการไดรับ

สิทธิกอนการรวมธุรกิจ (ส่ีป) กับระยะเวลาการไดรับสิทธิท้ังหมด (หาป) ดังนั้น จํานวนเงิน  

80 บาท (100 บาท x 4/5 ป) จะถูกจัดสรรใหกับชวงระยะเวลาการใหสิทธิกอนการรวมธุรกิจ 

และถูกรวมอยูในส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหในการรวมธุรกิจ สวนท่ีเหลือจํานวน 20 บาท จะถูก

จัดสรรใหกับชวงระยะเวลาการไดรับสิทธิภายหลังการรวมธุรกิจและถูกรับรูเปนคาตอบแทน

พนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจของผูซ้ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 2 

ตัวอยางท่ี 3 

โครงการของผูถูกซ้ือ ระยะเวลาการไดรับสิทธิไมเสร็จส้ินกอนการรวมธุรกิจ 

โครงการทดแทน พนักงานจําเปนตองใหบริการเพิ่มเติมภายหลังวนัท่ีซ้ือ 

ตัวอยาง 68 ผูซ้ือออกโครงการทดแทนซึ่งตองการการบริการภายหลังการรวมธุรกิจเปนเวลาหนึ่งป 

เพ่ือแลกเปล่ียนกับโครงการจายผลตอบแทนพนักงานโดยใชหุนเปนเกณฑของผูถูกซ้ือ 

เงื่อนไขดังกลาวใชกับพนักงานท่ียังไมไดใหบริการท้ังหมด ณ วันท่ีซ้ือ มูลคาโครงการ  

ณ วันท่ีซ้ือโดยใชราคาตลาดเปนเกณฑของท้ังสองโครงการเทากับ 100 บาท เม่ือไดรับสิทธิ

ในคร้ังแรกโครงการของผูถูกซ้ือมีระยะเวลาการไดรับสิทธิส่ีป โดย ณ วันท่ีซ้ือ พนักงานของ 

ผูถูกซ้ือท่ีมีระยะเวลาการทํางานเทากับสองปจะตองใหบริการเพิ่มเติมอีกสองปภายหลังจาก

การซ้ือธุรกิจเพ่ือจะไดรับสิทธิตามโครงการ ดังนั้นสวนของโครงการของผูถูกซ้ือเทานั้นท่ีจะ

ถือเปนการใหบริการกอนการรวมธุรกิจ 

ตัวอยาง 69 โครงการทดแทนกําหนดใหมีการบริการภายหลังการรวมธุรกิจอีกเพียงหนึ่งป เนื่องจาก

พนักงานไดใหบริการมาเปนระยะเวลาสองปแลว โดยรวมระยะเวลาการไดรับสิทธิจะเทากับ

สามป สัดสวนของการใหบริการกอนการรวมธุรกิจเทากับมูลคาของโครงการของผูถูกซ้ือซ่ึง

วัดมูลคาโดยใชราคาตลาดเปนเกณฑ (100 บาท) คูณดวยอัตราสวนของระยะเวลาการไดรับ

สิทธิกอนการรวมธุรกิจ (สองป) กับจํานวนท่ีมากกวาระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิรวม 

(สามป) หรือระยะเวลาการไดรับสิทธิเดิมของโครงการของผูถูกซ้ือ (ส่ีป) ดังนั้นจํานวนเงิน 

50 บาท (100 บาท x 2/4 ป) จะถูกจัดสรรใหกับบริการกอนการรวมธุรกิจและรวมเปนส่ิง

ตอบแทนท่ีโอนใหแกผูถูกซ้ือ สวนท่ีเหลือจํานวน 50 บาท ถือเปนสวนของการบริการ

ภายหลังการรวมธุรกิจ จึงรับรูเปนคาตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ

ของผูซ้ือ 

ตัวอยางท่ี 4 

โครงการของผูถูกซ้ือ ระยะเวลาการไดรับสิทธิไมเสร็จส้ินกอนการรวมธุรกิจ 
โครงการทดแทน พนักงานไมจําเปนตองใหบริการเพิ่มเติมภายหลังวนัท่ีซ้ือ 
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ตัวอยาง 70 สมมติขอเท็จจริงตามตัวอยางท่ี 3 เวนแต ผูซ้ือออกโครงการทดแทนเพื่อแลกเปล่ียนกับ

โครงการจายผลตอบแทนพนักงานโดยใชหุนเปนเกณฑของผูถูกซ้ือ โดยโครงการทดแทน

ดังกลาวไมไดกําหนดใหมีการบริการภายหลังการรวมธุรกิจ เงื่อนไขดังกลาวใชกับพนักงานท่ี

ยังไมไดใหบริการท้ังหมด ณ วันท่ีซ้ือ เงื่อนไขของโครงการของผูถูกซ้ือท่ีถูกทดแทนไมได

กําหนดใหยกเลิกระยะเวลาการไดรับสิทธิท่ีเหลืออยูไปตามการเปล่ียนแปลงอํานาจในการ

ควบคุม (หากโครงการของผูถูกซ้ือมีเงื่อนไขใหยกเลิกระยะเวลาการไดรับสิทธิท่ีเหลืออยูไป

ตามการเปล่ียนแปลงอํานาจในการควบคุมใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในตัวอยางท่ี 1) 

มูลคาของโครงการท้ังสองซ่ึงวัดมูลคาโดยใชราคาตลาดเปนเกณฑเทากับ 100 บาท และ

เนื่องจากพนักงานไดใหบริการมาเปนระยะเวลาสองปแลว และโครงการทดแทนไมได

กําหนดใหพนักงานใหบริการเพิ่มเติมภายหลังการรวมธุรกิจ ดังนั้น ระยะเวลาการไดรับสิทธิ

ท้ังหมดจึงเทากับสองป 

ตัวอยาง 71 สัดสวนของมูลคาโครงการทดแทนที่วัดคาโดยใชราคาตลาดเปนเกณฑสําหรับการบริการ 

กอนการรวมธุรกิจเทากับมูลคาโครงการของผูถูกซ้ือท่ีวัดคาโดยใชราคาตลาดเปนเกณฑ  

(100 บาท) คูณดวยอัตราสวนของระยะเวลาการไดรับสิทธิกอนการรวมธุรกิจ (สองป)  

ตอระยะเวลาท่ีมากกวาระหวางระยะเวลาการไดรับสิทธิรวม (สองป) และระยะเวลาการไดรับ

สิทธิเดิมของโครงการของผูถูกซ้ือ (ส่ีป) ดังนั้นจํานวนเงิน 50 บาท (100 บาท x 2/4 ป)  

จะถือเปนบริการกอนการรวมธุรกิจ และรวมเปนส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแกผูถูกซ้ือ สวนท่ีเหลือ

จํานวน 50 บาท ถือเปนบริการภายหลังการรวมธุรกิจ แตเนื่องจากโครงการทดแทนไมได

กําหนดใหมีบริการภายหลังการรวมธุรกิจ ผูซ้ือจึงรับรูจํานวนเงินท้ัง 50 บาทเปนคาตอบแทน

พนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ 

การเปดเผยขอมูล 

ตัวอยางการปฏิบัติตามขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลตามยอหนาท่ี 59 – 63 และแนวปฏิบัติขอ 64 – 67 

ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 

ตัวอยาง 72 ตัวอยางตอไปนี้แสดงการเปดเผยขอมูลบางสวนตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับท่ี 3 ซ่ึงไมไดอางอิงจากรายการที่เกิดขึ้นจริง โดยตัวอยางสมมติวาผูซ้ือเปน

กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และผูถูกซ้ือเปนกิจการท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย ตัวอยางนี้นําเสนอการเปดเผยขอมูลในรูปแบบท่ีจัดเปนตารางโดยอางอิงกับ

ขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ ซ่ึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินจริงการ

เปดเผยขอมูลสวนใหญจะแสดงในรูปแบบการอธิบายอยางงาย 
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หมายเหตุ การซ้ือธุรกิจ 

การอางอิงแนว

ปฏิบัติในภาคผนวก 

ข 

 

ข64.1-ข64.4 

 

 

 

 

 

 

ในวันท่ี 30 มิถุนายน 25x0 ผูซ้ือซ้ือหุนสามัญของผูถูกซ้ือ จํานวนรอยละ 15 ของหุน

สามัญท่ีออกจําหนาย ในวันท่ี 30 มิถุนายน 25x2 ผูซ้ือซ้ือหุนสามัญของผูถูกซ้ือ

จํานวนรอยละ 60 ของหุนสามัญท่ีออกจําหนายและไดรับอํานาจในการควบคุม

กิจการของผูถูกซ้ือ ผูถูกซ้ือเปนผูขายผลิตภัณฑและใหบริการขอมูลระบบเครือขายใน

ประเทศแคนาดาและเม็กซิโก จากการซื้อกิจการผูซ้ือคาดวาจะเปนผูนําในการขาย

ผลิตภัณฑและใหบริการขอมูลระบบเครือขายในตลาดดังกลาว นอกจากนี้ยังคาดวา

จะลดคาใชจายไดจากการประหยัดจากขนาดดวย 

ข64.5 

 

 

คาความนิยมจํานวน 2,500 บาท ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อธุรกิจโดยหลักประกอบดวย

สวนของพลังจากการรวมกัน (Synergy) และการประหยัดจากขนาดท่ีคาดวาจะเกิด

จากการรวมการดําเนินงานของผูซ้ือและผูถูกซ้ือเขาดวยกัน 

ข64.11 
 

 

 

ไมมีสวนของคาความนิยมท่ีคาดวาจะนําไปใชประโยชนทางภาษี ตารางตอไปนี้สรุป 

ส่ิงตอบแทนที่จายใหผูถูกซ้ือและจํานวนของสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาซ่ึง

รับรู ณ วันท่ีซ้ือ และมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมใน

ผูถูกซ้ือ  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 25x2 

 สิ่งตอบแทน บาท 

ข64.6, ข64.9 เงินสด 5,000 

ข64.6.4 ตราสารทุน (หุนสามัญของผูซ้ือจํานวน 100,000 หุน) 4,000 

ข64.6.3,  

ข64.7.1 

ขอตกลงส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจาย 1,000 

 

ข64.6 รวมส่ิงตอบแทนที่โอนให 10,000 

ข64.16.1 มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในผูถูกซ้ือซึ่งผูซ้ือถืออยูกอนการรวมธุรกิจ 2,000 

  12,000 

ข64.13 

 

ตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซื้อ (รวมอยูในคาใชจายในการขาย คาใชจายท่ัวไป

และคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของผูซ้ือสําหรับป

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 25x2) 

1,250 
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ข64.9 จํานวนเงินท่ีรับรูของสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาที่ระบุได  

 สินทรัพยทางการเงิน 3,500 

 สินคาคงเหลือ 1,000 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 10,000 

 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีระบุได 3,300 

 หนี้สินทางการเงนิ (4,000) 

 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึน้ (1,000) 

 รวมสินทรัพยสุทธิท่ีระบุได 12,800 

ข64.15,  

ข64.16 

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ 

 

(3,300) 

 

 คาความนยิม 2,500 

  12,000 

 

ข64.6.4 

 

มูลคายุติธรรมของหุนสามัญท่ีออกจํานวน 100,000 หุนเปนสวนหนึ่งของส่ิงตอบแทนท่ีจาย

ใหแกผู ถูกซ้ือ (4,000 บาท) ซ่ึงไดกําหนดโดยใชราคาตลาดปดของหุนสามัญของผู ซ้ือ  

ณ วันท่ีซ้ือ 

ข64.6.3,  

ข64.7,  

ข67.2 

 

 

ขอตกลงของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายกําหนดใหผูซ้ือจายส่ิงตอบแทนใหกับเจาของ

เดิมของผูถูกซ้ือในอัตรารอยละ 5 ของรายไดของกิจการท่ีเกิดจากการรวมกัน (เงินลงทุนใน

ตราสารทุนท่ีถือโดยผูถูกซ้ือ) สวนท่ีเกินกวา 7,500 บาท สําหรับป 25x3 โดยกําหนด

จํานวนเงินสูงสุดเทากับ 2,500บาท (ไมไดคิดลด) 

จํานวนเงินท้ังหมดท่ีผูซ้ืออาจตองจายในอนาคต (ไมไดคิดลด) ซ่ึงกําหนดไวภายใตขอตกลง

ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายอยูในชวงระหวาง 0 บาท ถึง 2,500 บาท 

มูลคายุติธรรมของขอตกลงของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายจํานวน 1,000 บาทถูก

ประมาณขึ้นโดยใชวิธีรายได (Income Approach) การประมาณมูลคายุติธรรมดังกลาวใช

อัตราการคิดลดท่ีคาดการณวาจะอยูในชวงรอยละ 20 ถึง รอยละ 25 และคาดการณวา

รายไดของกิจการท่ีเกิดจากการรวมกันจะอยูในชวง 10,000 บาท ถึง 20,000 บาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 จํานวนเงินท่ีรับรูตามขอตกลงของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตอง

จาย ชวงของรายไดและสมมติฐานท่ีใชในการประมาณการไมมีการเปล่ียนแปลง 

ข64.8 

 

 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินท่ีไดมารวมลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาการเงินของ

อุปกรณระบบเครือขายขอมูลซ่ึงมีมูลคายุติธรรมเทากับ 2,375 บาท จํานวนเงินท้ังหมดท่ี

ครบกําหนดตามสัญญาเทากับ 3,100 บาท ซ่ึงมีจํานวน 450 บาท ท่ีคาดวาจะไมสามารถ

เรียกเก็บเงินได 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) หนา 73/73 

 

ข67.1 

 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีระบุไดท่ีไดมาจํานวน 3,300 บาท เปนมูลคาท่ีรอ

ผลการประเมินคร้ังสุดทาย 

ข64.10,  

ข67.3 

มาตรฐาน

การบัญชี 

ฉบับท่ี 37 

ยอหนาท่ี 

84 และยอ

หนาท่ี 85 

หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นจํานวน 1,000 บาท ไดถูกบันทึกสําหรับการเรียกรองการประกันท่ีคาดวา

จะเกิดขึ้นสําหรับสินคาท่ีขายโดยผูถูกซ้ือในชวงสามปท่ีผานมา บริษัทคาดวาคาใชจายนี้สวน

ใหญจะเกิดขึ้นในป 25x3 และเสร็จส้ินภายในป 25x4 จํานวนเงินท้ังหมดท่ีอาจตองจายใน

อนาคต (ไมไดคิดลด) ซ่ึงผูซ้ือถูกกําหนดใหจายภายใตขอตกลงเร่ืองการประกันสินคาโดย

แนวโนมของจํานวนเงินท่ีไมไดคิดลดของการจายเงินท้ังหมดท่ีประมาณขึ้นอยูในชวงระหวาง 

500 บาท ถึง 1,500 บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 ไมมีการเปล่ียนแปลงในจํานวน

หนี้สินท่ีรับรูและไมมีการเปล่ียนแปลงในชวงของผลท่ีไดรับหรือสมมติฐานท่ีใชในการ

ประมาณการตั้งแตวันท่ี 30 มิถุนายน 25x2 

ข64.15 

 

 

 

มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ ซ่ึงเปนบริษัทท่ีไมไดจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ถูกประมาณโดยใชวิธีราคาตลาด (Market approach) และวิธี

รายได (Income approach) ซ่ึงการประมาณมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับ 

1. อัตราดอกเบี้ยท่ีคาดวาจะอยูในชวงระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 25 

2. มูลคาท่ีเหลืออยูสุดทาย (Terminal value) คาดการณโดยใชชวงของกําไรกอนดอกเบี้ย

จาย กอนคาเส่ือมราคาและกอนภาษีเงนิไดในปสุดทาย คณูดวยมูลคาระหวาง 3 และ  

5 เทา (หรือใชอัตราการเติบโตในระยะยาวซึ่งอยูในชวงระหวางรอยละ 3 ถึง รอยละ6 ถา

มีความเหมาะสม) 

3. ขอสมมติฐานทางการเงินของบริษัทถือวาคลายคลึงกับผูถูกซ้ือ และ 

4. รายการปรับปรุงท่ีอาจมีขึ้นเนื่องจากขาดการควบคุมหรือขาดความสามารถทางการตลาด

ซ่ึงผูซ้ือรายอื่นในตลาดอาจใชในการพิจารณาเม่ือมีการประมาณมูลคายุติธรรมของสวน

ไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ 

ข64.16.2 

 

 

ผูซ้ือรับรูผลกําไรจํานวน 500 บาท จากการวัดมูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในผูถูกซ้ือ 

จํานวนรอยละ 15 ซ่ึงถืออยูกอนการรวมธุรกิจ ผลกําไรดังกลาวถูกรวมอยูในรายไดอ่ืนในงบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของผูซ้ือ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 

ข64.17.1 รายไดของผูถูกซ้ือตั้งแตวันท่ี 30 มิถุนายน 25x2 ซ่ึงรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

เทากับ 4,090 บาท โดยมีกําไรในสวนของผูถูกซ้ือเทากับ 1,710 บาทในงวดเดียวกัน 

ข64.17.2 

 

 

หากผูถูกซ้ือถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 25x2 งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม จะมีรายไดเทากับ 27,670 บาท และมีกําไรเทากับ 12,870 บาท 

 

 


