เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๘/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง การรวมธุรกิจ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
การรวมธุรกิจ

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิจ ซึ่ ง เป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 (IFRS 3 : Business
Combinations (Bound volume 2016 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การระบุการรวมธุรกิจ
วิธีซื้อ
การระบุผซู ้ ื้ อ
การกําหนดวันทีซ่ ื้ อ
การรับรูแ้ ละวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทีร่ ะบุได้ทีไ่ ด้มา หนี้ สินทีร่ บั มาและส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
การรับรูแ้ ละการวัดมู ลค่ าของค่าความนิยมหรือกําไรจากการซื้ อในราคาตํา่ กว่า
มูลค่ายุติธรรม
แนวปฏิบตั ิเพิม่ เติมสําหรับการใช้วิธีซื้อในการรวมธุรกิจบางประเภท
ระยะเวลาในการวัดมูลค่า
การพิจารณาว่ารายการใดถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการรวมธุรกิจ

บทนํา 1
1
2
3
4
6
8
10
32
41
45
51

การบันทึกบัญชีและการวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรก

54

สิทธิทีไ่ ด้รบั คืน
หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น
สินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการคํ้าประกัน
สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ าย

55
56
57
58

การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

59
64

วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

64
65

การอ้า งอิ ง ถึ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 9 เรื่ อ ง
เครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม

67ก
68

ภาคผนวก
ก
คํานิยาม
ข
แนวทางปฏิบตั ิ
2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิ จ ประกอบด้ ว ย
ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 68 และภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ข้ อความที่พิมพ์ด้วยตัวอักษร
หนาถือเป็ นหลั กการที่สาํ คัญ คํานิ ยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็ นครั้ งแรกในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้จะเป็ น (ตัวอักษรเอน) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้ องอ่านโดยคํานึงถึง
ข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญ ชีแ ละข้อ ผิดพลาด
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 1

บทนํา 2

บทนํา 3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง การรวมธุรกิจ ได้ ถูกนํามา
ใช้ แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2550) เรื่ อง การรวมธุ รกิจ
โดยมีผลบังคับใช้ สาํ หรั บการรวมธุรกิจซึ่ งมีวันที่ซ้ ื อที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
ทั้งนี้ สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
ต่อมาคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบั ญชี ได้ ดาํ เนินการปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อง การรวมธุ ร กิ จ เป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2555 เพื่ อให้ ตรงตาม
การปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม
2554 (IFRS 3 : Business Combinations (Bound volume 2012) Consolidated
without early application) โดยมี ความแตกต่ างเพี ยงเล็กน้ อยจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2552) กล่ า วคื อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ย่ อ หน้ าที่ 19 30 64ข
ภาคผนวก ข56 ข62ก และ ข62ข ซึ่งกําหนดให้ กิจการนําไปถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป และอีกทั้งมีการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 64ค และ
65ก ถึง 65จ ซึ่งกิจการต้ องนําไปถือปฏิบัติสาํ หรับยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ อง
จ่ายซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจที่มีวันซื้อเกิดก่อนวันที่กิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) มาใช้ เท่านั้น
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ลักษณะสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนํา 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงข้ อมูลซึ่งกิจการนําเสนอ
ในงบการเงินเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและผลกระทบจากการรวมธุรกิจให้ มีความเกี่ยวข้ องกับ
การตัดสินใจ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถเปรียบเทียบกันได้ ดีย่ิงขึ้น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ได้ กาํ หนดหลักการและข้ อกําหนดสําหรับผู้ซ้ ือในการ
3

4.1 รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่ีได้ มาที่ระบุได้ หนี้สินที่รับมาและส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อในงบการเงิน
4.2 รับรู้และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ หรือ กําไรจากการซื้อในราคา
ตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม และ
4.3 กําหนดข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบ
ทางการเงินจากการรวมธุรกิจ
หลักการสําคัญ
บทนํา 5

ให้ ผู้ ซ้ ื อธุ ร กิ จ รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ด้ ม าและหนี้ สิ น ที่ รั บ มาด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ ซ้ ื อ
และเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงิน
จากการซื้อธุรกิจได้
การปฏิบตั ิตามวิธีซื้อ

บทนํา 6

บทนํา 7

บทนํา 8

การรวมธุรกิจจะต้ องบันทึกบัญชีโดยปฏิบัติตามวิธีซ้ ือ ยกเว้ นในกรณีท่ีเป็ นการรวมกิจการ
หรื อ ธุ ร กิ จ ที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม เดีย วกัน หรื อ กรณี ผ้ ู ถู ก ซื้ อเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของกิจ การ
ที่ดํา เนิ น ธุ ร กิจ ด้ า นการลงทุ น ตามที่ร ะบุ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 10
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง งบการเงิ น รวม (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ซึ่ งกํา หนดให้ วั ด มู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ในการรวมธุรกิจทุกกรณีต้องระบุได้ ว่าบุคคลหรื อกิจการใด
เป็ นผู้ซ้ ือ ซึ่งผู้ซ้ ือ คือ กิจการที่ได้ มีการควบคุมในอีกธุรกิจ (ผู้ถูกซื้อ) การรวมกันในลักษณะ
ของการร่ วมค้ า หรื อการซื้อสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ซ่ึงไม่ก่อให้ เกิดเป็ นธุรกิจไม่ถือ
เป็ นการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดหลักการสําหรับการรั บรู้และการวัดมูลค่า
สิน ทรั พ ย์ ท่ีร ะบุ ได้ ท่ีไ ด้ มา หนี้ สิน ที่รั บ มาและส่ ว นได้ เสีย ที่ไ ม่ มี อ าํ นาจควบคุ ม ในผู้ ถู ก ซื้ อ
การจั ดประเภทหรื อการกําหนดการรั บรู้รายการดังกล่ าวต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
สภาวะทางเศรษฐกิ จ การดํา เนิ น งานและนโยบายบั ญ ชี ของผู้ ซ้ ื อและปั จ จั ย อื่น ๆ ที่มี อ ยู่
ณ วันที่ซ้ ือ
สิน ทรั พย์ แ ละหนี้ สินที่ร ะบุ ได้ แ ต่ ละรายการจะถู ก วัด มู ลค่า ด้ ว ยมูลค่ า ยุติธรรม ณ วั น ที่ซ้ ื อ
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผู้ถูกซื้อที่เป็ นส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในปั จจุ บัน
และที่ทาํ ให้ ผ้ ูถือมีสิทธิได้ รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนที่ลงทุนในกรณี
ที่มีการชําระบัญชีต้องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรั พย์สุทธิท่ีระบุได้ ของ
ผู้ถูกซื้อที่ผ้ ูซ้ ือรับรู้ตามสัดส่วนความเป็ นเจ้ าของในปัจจุบัน สําหรับส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่วนอื่นให้ วัดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรม ณ วันที่ซ้ ื อ เว้ นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะ
กําหนดให้ ใช้ เกณฑ์อ่นื ในการวัดมูลค่า

4

บทนํา 9

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กํา หนดข้ อ ยกเว้ น บางประการในการรั บ รู้ แ ละ
วัดมูลค่าของรายการดังต่อไปนี้
9.1 สัญญาเช่าและสัญญาประกันภัยต้ องถูกจัดประเภทตามเงื่อนไขของสัญญาและปัจจัยอื่นๆ
ที่มีอยู่ ณ วันเริ่มต้ นสัญญา (หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข) โดยไม่คาํ นึงถึงปัจจัย
ที่มีอยู่ ณ วันซื้อธุรกิจ
9.2 หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นที่ได้ จากการรวมกิจการให้ รับรู้เฉพาะในกรณีท่กี ิจการมีภาระผูกพันอยู่
ณ ปัจจุบันและสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
9.3 สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น บางรายการให้ รั บ รู้ และวั ด มู ล ค่ า โดยปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบั บอื่นๆ แทนที่จะรั บรู้ และวั ดมู ลค่าโดยใช้ มูลค่ ายุ ติธรรม
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อง ภาษี เงิ นได้ (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง
การจ่ า ยโดยใช้หุ ้น เป็ นเกณฑ์ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขาย
และการดําเนินงานทีย่ กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ )
9.4 ข้ อกําหนดพิเศษสําหรับการวัดมูลค่าของสิทธิท่ไี ด้ รับคืน (Reacquired right)
9.5 สินทรั พย์ท่ีได้ มาจากการคํา้ ประกัน (Indemnification assets) ให้ รับรู้และวัดมูลค่า
ตามหลั ก เกณฑ์ ท่ี ส อดคล้ องกั บ รายการที่ ผ้ ู ขายรั บ ประกั น ไว้ ถึ ง แม้ จะไม่ ใ ช่
มูลค่ายุติธรรม
บทนํา 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ ผ้ ูซ้ ือรับรู้สินทรัพย์ท่ีระบุได้ หนี้ สินและ
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพื่อหาผลต่างระหว่าง
10.1 ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของหุ้นในส่วนที่ผ้ ูซ้ ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (กรณีการรวมธุรกิจ
ที่ดาํ เนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ) และ
10.2 สินทรัพย์สทุ ธิท่รี ะบุได้ ท่ไี ด้ มา
โดยทั่วไป ผลต่างจะถู กรั บรู้เป็ นค่ าความนิยม อย่างไรก็ตาม หากผู้ซ้ ือมีกาํ ไรจากการซื้อใน
ราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมให้ รับรู้ผลกําไรดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุน
บทนํา 11 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย) ให้ วัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
บทนํา 12 โดยทั่วไป ภายหลังการรวมธุรกิจเสร็จสิ้น ผู้ซ้ ือจะวัดมูลค่าและบันทึกบัญชีสาํ หรับสินทรัพย์
ที่ได้ มา หนี้สนิ ที่รับมาหรือเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น
ที่เ กี่ย วข้ อ ง อย่ า งไรก็ต าม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ได้ ใ ห้ ข้ อ กํา หนดใน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับสิทธิท่ีได้ รับคืน (Reacquired right) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สิ่งตอบแทน
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายและสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคํา้ ประกัน (Indemnification assets)
5

การเปิ ดเผยข้อมูล
บทนํา 13 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ ผ้ ูซ้ ือเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน
สามารถประเมินลั กษณะและผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่ า ง
รอบระยะเวลารายงานงวดปั จจุ บันหรื อภายหลังวันที่ในงบการเงินแต่ก่อนวันที่งบการเงิน
ได้ รั บการอนุ มัติให้ อ อก ภายหลั งการรวมธุ ร กิจ ผู้ ซ้ ือ ต้ อ งเปิ ดเผยรายการปรั บ ปรุ งที่รั บ รู้
ในงวดปัจจุบันซึ่งเป็ นผลจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลารายงานงวดปั จจุ บันหรือ
รอบระยะเวลารายงานงวดก่อนๆ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การรวมธุ รกิจ
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การตั ดสิน ใจ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และความสามารถในการเปรี ยบเทียบกัน ของข้ อมู ลซึ่ งกิจการ
นํา เสนอในงบการเงิ น เกี่ ย วกับ การรวมธุ ร กิ จ และผลกระทบจากการรวมธุ ร กิ จ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้จึงได้ กาํ หนดหลักการและข้ อกําหนดสําหรับผูซ้ ้ ือในการ
1.1
รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ทีร่ ะบุได้ท่ไี ด้ มา หนี้สินที่รับมาและส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจ
ควบคุมในผูถ้ กู ซื้อในงบการเงิน
1.2
รั บ รู้ และวั ด มู ล ค่ า ค่ า ความนิ ย มที่เ กิ ด ขึ้ นจากการรวมธุ ร กิจ หรื อ กํา ไรจากการซื้ อ
ในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม และ
1.3
กํา หนดข้ อ มู ล ที่ต้ อ งเปิ ดเผยเพื่ อ ให้ ผ้ ู ใ ช้ ง บการเงิ น สามารถประเมิ น ลั ก ษณะและ
ผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจ

ขอบเขต
2

2ก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับรายการหรื อเหตุการณ์ซ่ึงเป็ นไปตาม
คํานิยามของการรวมธุรกิจ และไม่ถือปฏิบัติกบั
2.1
การบัญชีสาํ หรับการจัดตั้งการร่วมการงานในงบการเงินของการร่วมการงานเท่านั้น
2.2
การซื้อสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ซ่ึงไม่ก่อให้ เกิดเป็ นธุรกิจ ในกรณีดังกล่าว ผู้ซ้ ือ
ต้ องระบุและรับรู้รายการสินทรั พย์ท่รี ะบุได้ ท่ีได้ มาแต่ละรายการ (รวมทั้งสินทรั พย์ท่ี
เข้ าคํานิยามและเงื่อนไขการรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) และ
หนี้ สินที่รั บมา ต้ น ทุ นของกลุ่ มสิน ทรั พ ย์จะถู กปั น ส่วนให้ แ ก่สิน ทรั พย์ ท่ีระบุ ได้ แ ละ
หนี้สนิ แต่ละรายการบนพื้นฐานของมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ซ้ ือ รายการหรือ
เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ก่อให้ เกิดค่าความนิยม
2.3
การรวมกิจการหรือธุรกิจที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน (ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข1
ถึง ข4 ให้ แนวทางปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับการซื้อธุรกิจโดยกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจ
ด้ านการลงทุ นที่เป็ นไปตามคํานิยามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สําหรั บเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ซึ่งได้ ถูกกําหนดให้ วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
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การระบุการรวมธุรกิจ
3

กิจการต้องประเมินว่ ารายการหรือเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้ นถือเป็ นการรวมธุ รกิจหรือไม่โดยใช้
คํานิยามที่ระบุ ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่ งกําหนดให้สินทรัพย์ที่ได้มา
และหนี้ สินทีร่ บั มาต้องประกอบกันขึ้ นเป็ นธุ รกิจ หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ใช่ หน่วยธุ รกิจ กิจการ
ทีน่ าํ เสนอรายงานต้องบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นการซื้ อสินทรัพย์ ภาคผนวก ข
ย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข12 ได้ให้แนวทางในการพิจารณาการรวมธุ รกิจและคํานิยามของคําว่าธุ รกิจ

วิธีซื้อ
4
5

กิจการต้องบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซื้อ
การถือปฏิบัติตามวิธซี ้ ือกําหนดให้
5.1
ระบุผ้ ูซ้ ือ
5.2
กําหนดวันทีซ่ ้ ือ
5.3
รั บรู้ และวั ดมูลค่ าของสินทรั พย์ท่ีระบุได้ ท่ีได้ มา หนี้ สินที่รับมาและส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และ
5.4
รับรู้และวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือกําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
การระบุผซู ้ ื้ อ

6
7

ในการรวมธุรกิจต้องระบุได้ว่า กิจการทีน่ าํ มารวมกันกิจการใดเป็ นผูซ้ ื้ อ
ผู้ ซื้ อ คื อ กิ จ การที่ ไ ด้ มี ก ารควบคุ ม กิ จ การอื่ น (กล่ า วคื อ ผู้ ถู ก ซื้ อ) ซึ่ ง ต้ องเป็ นไปตาม
คํานิ ยามที่ก ําหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง
งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่ไี ม่สามารถระบุผ้ ูซ้ ือได้ อย่างชัดเจนตามแนวปฏิบัติ
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ให้ ใช้ ปัจจัยตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข14 ถึง ข18 ประกอบการพิจารณา
การกําหนดวันทีซ่ ื้ อ

8
9

ผูซ้ ื้ อต้องกําหนดวันทีซ่ ื้ อ ซึ่งเป็ นวันทีผ่ ซู ้ ื้ อได้มีการควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ
โดยทั่วไป วันที่ผ้ ูซ้ ือได้ มีการควบคุมผู้ถูกซื้อ คือ วั นที่ผ้ ู ซ้ ือได้ โอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ู ถูกซื้อตาม
กฏหมาย และได้ มาซึ่ งสินทรั พย์และรั บมาซึ่ งหนี้สินจากผู้ ถูกซื้อตามกฏหมาย ซึ่งถือเป็ นวันที่
สิ้นสุดของรายการซื้อขายกิจการ อย่างไรก็ตาม ผู้ซ้ ืออาจได้ มีการควบคุมก่อนหน้ าหรือภายหลัง
วันที่ส้ ินสุดของรายการซื้อขายกิจการ เช่น วันที่ซ้ ืออาจเกิดขึ้นก่อนวันที่ส้ ินสุดของรายการซื้อขาย
กิจการหากเงื่อนไขในสัญญากําหนดให้ วันที่ผ้ ูซ้ ือได้ มีการควบคุมผู้ถูกซื้อเป็ นวันที่ก่อนวันที่ส้ ินสุด
ของรายการซื้ อขายกิจ การ ดั งนั้ น ในการกํา หนดวั น ที่ซ้ ื อ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งพิ จ ารณาข้ อ เท็จ จริ งและ
สถานการณ์แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด
8

การรับรู แ้ ละวัดมู ลค่ า ของสินทรัพย์ที่ระบุ ไ ด้ที่ได้มา หนี้ สิ นที่รบั มาและส่ วนได้เ สี ยที่ไ ม่ มี
อํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
หลักการการรับรูร้ ายการ
10

ณ วันที่ ซื้ อ ผู ซ้ ื้ อต้อ งรับรู ส้ ิ น ทรัพย์ที่ร ะบุ ไ ด้ที่ไ ด้มา หนี้ สิ นที่รบั มาและส่ ว นได้เ สี ย ที่ไ ม่ มี
อํานาจควบคุมในผูถ้ ู กซื้ อแยกต่างหากจากค่าความนิยม การรับรู ส้ ินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา
และหนี้ สินทีร่ บั มาให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนดในย่อหน้าที่ 11 และ 12
เงือ่ นไขการรับรูร้ ายการ
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การเข้ าเงื่อนไขในการรับรู้รายการที่ถือปฏิบัติตามวิธีซ้ ือนั้น สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ ท่ไี ด้ มาและหนี้สิน
ที่รับมาต้ องเข้ าคํานิยามของสินทรัพย์และหนี้สนิ ตามที่ระบุไว้ ในกรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ณ วันที่ซ้ ือ ตัวอย่างเช่น ต้ นทุนในอนาคตที่ผ้ ูซ้ ือคาดว่าจะเกิดขึ้น
โดยไม่ ได้ มีภ าระผู กพั น เนื่ อ งจากมีแผนการยกเลิกกิจกรรมบางส่วน การเลิ กจ้ างหรื อโอนย้ าย
พนักงานของผู้ถูกซื้อจะไม่ถือเป็ นหนี้สิน ณ วันที่ซ้ ือ ดังนั้น ผู้ซ้ ือไม่รับรู้ต้นทุนดังกล่าวในการปฏิบัติ
ตามวิธีซ้ ื อ แต่ ผ้ ู ซ้ ือรั บรู้ ต้นทุ นเหล่ านั้ นในงบการเงินภายหลังการรวมกิจการตามที่ก าํ หนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ
นอกจากนี้ การเข้ าเงื่อนไขในการรับรู้รายการที่ถือปฏิบัติตามวิธีซ้ ือ สินทรัพย์ท่ีระบุได้ ท่ีได้ มาและ
หนี้สนิ ที่รับมาต้ องเป็ นส่วนหนึ่งของรายการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซ้ ือกับผู้ถูกซื้อ (หรือเจ้าของเดิม)
ในการรวมธุรกิจ โดยมิได้ เป็ นผลจากรายการอื่นที่แยกต่างหาก ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาแนวปฏิบัติตาม
ย่อหน้ าที่ 51 ถึง 53 ในการประเมินว่ าสินทรั พย์ท่ีได้ มาหรื อหนี้สินที่รับมานั้ นเป็ นส่วนหนึ่ งของ
รายการแลกเปลี่ยนที่ให้ แก่ผ้ ู ถูกซื้อ หรื อเป็ นผลของรายการอื่นที่แยกจากกัน ซึ่งต้ องบันทึกบัญชี
ตามลักษณะของรายการและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้ อง
การถือปฏิบัติตามหลักการและเงื่อนไขในการรั บรู้รายการอาจส่งผลให้ ผ้ ูซ้ ือต้ องรั บรู้สินทรั พย์และ
หนี้ สินบางรายการซึ่ งไม่ เคยมี การรั บรู้ ในงบการเงิ นของผู้ ถู กซื้ อมาก่อน เช่ น ผู้ ซ้ ือรั บรู้ สินทรั พย์
ไม่มีตัวตนที่ได้ มาที่ระบุได้ เช่น ตราสินค้ า สิทธิบัตร หรือความสัมพันธ์กับลูกค้ า ซึ่งผู้ถูกซื้อไม่เคยมี
การรั บรู้ สินทรั พย์ดังกล่ าวในงบการเงินมาก่อนเนื่องจากเป็ นการพั ฒนาขึ้นเองและบันทึกต้ นทุนที่
เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นค่าใช้ จ่าย
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข28 ถึง ข40 ได้ กาํ หนดแนวทางในการรั บรู้สัญญาเช่ าดําเนิ นงานและ
สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มีตั ว ตน ย่ อ หน้ า ที่ 22 ถึ ง 28 แสดงประเภทของสิน ทรั พ ย์ท่ีร ะบุ ไ ด้ แ ละหนี้ สิน
ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ ข้อยกเว้ นสําหรับหลักการและเงื่อนไขในการรับรู้
รายการไว้
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การจัดประเภทหรือกําหนดประเภทสินทรัพย์ทีร่ ะบุได้ทีไ่ ด้มาและหนี้สินทีร่ บั มาจากการรวมธุรกิจ
15
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ณ วันที่ซื้อ ผูซ้ ื้ อต้องจัดประเภทหรือกําหนดประเภทสินทรัพย์ที่ระบุ ได้ที่ได้มาและหนี้ สิ น
ที่ร ับ มาตามที่ จํ า เป็ นเพื่อ การปฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ อื่ น ๆ
ในภายหลัง ผูซ้ ื้ อต้องจัดประเภทหรื อกําหนดประเภทโดยพิจารณาจากเงื่อนไขในสัญญา
สภาวะทางเศรษฐกิ จ การดํ า เนิ น งานหรื อ นโยบายบัญ ชี ข องผู ซ้ ื้ อ และเงื่ อ นไขอื่ น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ีอยู่ ณ วันทีซ่ ื้ อ
ในบางสถานการณ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้ แนวทางในการบันทึกบัญชีท่แี ตกต่างกัน
ขึ้ นอยู่ กั บ ว่ า กิ จ การจั ด ประเภทหรื อ ระบุ ป ระเภทสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ไว้ อ ย่ า งไร ตั ว อย่ า ง
การจัดประเภทหรือกําหนดประเภทซึ่งผู้ซ้ ือต้ องคํานึงถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ ือมี
ตัวอย่างซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงตัวอย่างดังต่อไปนี้
16.1 การจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่
มีการรั บรู้มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หรือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินประเภท
เผื่อขายหรือถือจนครบกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละ
การวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
16.2 การกําหนดประเภทตราสารอนุพันธ์เป็ นเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และ
16.3 การประเมินว่าต้ องทําการแยกอนุพันธ์แฝงออกจากสัญญาหลักตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรั บรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
หรื อ ไม่ (เป็ นประเด็น เกี่ยวกับ การจั ด ประเภทตามที่ร ะบุ ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ กาํ หนดข้ อยกเว้ นสําหรั บหลักการในย่อหน้ าที่ 15
ไว้ สองประการดังนี้
17.1 การจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่ าการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
17.2 การจัดประเภทของสัญญาเป็ นสัญญาประกันภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ผู้ ซ้ ื อต้ องจัดประเภทสัญญาข้ างต้ นโดยคํานึ งถึงเงื่อนไขในสัญญา และปั จจัยอื่นๆ ณ วันเริ่ มต้ น
สัญญา (หรือ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดประเภท
รายการ ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขซึ่งอาจเป็ นวันเดียวกันกับวันที่ซ้ ือ)
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หลักการการวัดมูลค่า
18
19

20

ผูซ้ ื้ อต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทีร่ ะบุได้ทีไ่ ด้มาและหนี้ สินทีร่ บั มาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีซ่ ื้ อ
ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ ือของส่วนที่เป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อที่เป็ นส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในปัจจุ บันและที่ทาํ ให้ ผ้ ูถือมีสิทธิได้ รับ
ส่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการตามสัดส่วนที่ลงทุนในกรณีท่มี ีการชําระบัญชีด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
19.1 มูลค่ายุติธรรม หรือ
19.2 มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ ของผู้ ถูกซื้อที่ผ้ ู ซ้ ือรั บรู้ ตามสัดส่วนความเป็ นเจ้ าของใน
ปัจจุบัน
สําหรั บองค์ประกอบอื่นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมต้ องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซ้ ือ เว้ นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกําหนดให้ ใช้ เกณฑ์อ่นื ในการวัดมูลค่า
ย่อหน้ าที่ 24 ถึง 31 ระบุประเภทของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ และหนี้สินซึ่งรวมถึงรายการที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ ข้อยกเว้ นสําหรับหลักการวัดมูลค่าไว้
ข้อยกเว้นสําหรับหลักการในการรับรูร้ ายการหรือการวัดมูลค่า
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ กํา หนดข้ อ ยกเว้ น สํา หรั บ หลั ก การรั บ รู้ ร ายการและ
การวั ดมู ลค่ า ย่ อหน้ าที่ 22 ถึง 31 ได้ กาํ หนดประเภทและลักษณะของรายการที่มีการยกเว้ น
ผู้ซ้ ือต้ องบั นทึกบั ญชี สาํ หรั บรายการเหล่ านั้ นตามวิธีท่ีกาํ หนดในย่อหน้ าที่ 22 ถึง 31 ซึ่ งอาจ
ส่งผลให้ กจิ การ
21.1 รับรู้บางรายการโดยใช้ เงื่อนไขการรับรู้รายการนอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 11
และ 12 หรื อใช้ หลั กการรั บรู้ รายการที่ก าํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บอื่นซึ่ งผลที่ได้ อาจแตกต่ างไปจากการใช้ หลั กการรั บรู้ รายการและเงื่ อนไขตามที่
กําหนดในย่อหน้ าดังกล่าว
21.2 วัดมูลค่าบางรายการด้ วยมูลค่าอื่นแทนที่จะใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
ข้อยกเว้นสําหรับหลักการในการรับรูร้ ายการ
หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
และสินทรัพ ย์ทีอ่ าจเกิ ด ขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ ให้ คาํ นิยามของหนี้สินที่อ าจเกิดขึ้นว่ า
หมายถึง รายการข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
22.1 ภาระผู ก พั น ที่ เ ป็ นไปได้ อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต ซึ่ ง ความมี อ ยู่ จ ริ ง ของ
ภาระผูกพันนั้นจะได้ รับการยืนยันต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งยังมีความไม่แน่นอน
11
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เหตุการณ์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าว
ต้ องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ หรือ
22.2 ภาระผูกพันในปั จจุ บันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู้เป็ นหนี้สิน
ได้ เนื่องจากเป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
22.2.1
ไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่กี จิ การจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพัน หรือ
22.2.2
จํานวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ
ข้ อกําหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไม่ถือปฏิบัติในการพิจารณารับรู้
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ซ้ ือ แต่ ผ้ ู ซ้ ือต้ องรั บรู้ หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ
ณ วั นที่ซ้ ื อหากมี ภาระผู กพั นในปั จจุ บั นซึ่ งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวั ดมู ลค่ า
ยุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ ดังนั้น ผู้ซ้ ือสามารถรับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่
ซื้อถึงแม้ ว่าจะมีความน่ าจะเป็ นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่ อจ่าย
ชําระภาระผูกพันอยู่ในระดับไม่ถึงความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ซึ่งแตกต่างจากหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนด
ไว้ ในมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 37 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้ สินที่อาจ
เกิดขึ้น และสินทรั พย์ท่ีอาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ย่อหน้ าที่ 56 ได้ กาํ หนดแนวทางใน
การบันทึกบัญชีภายหลังจากการรวมธุรกิจสําหรับหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น
ข้อยกเว้นสําหรับหลักการในการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
ภาษีเงินได้

24
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ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากสินทรัพย์ท่ี
ได้ มาและหนี้สินที่รับมาจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ผู้ซ้ ือต้ องบันทึกบัญชีสาํ หรับผลกระทบทางภาษีท่อี าจเกิดขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวและรายการ
ยกไปของผู้ถูกซื้อที่มีอยู่ ณ วั นที่ซ้ ือหรื อเป็ นผลจากการซื้อโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ผลประโยชน์ของพนักงาน

26

ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้ และวั ดมูลค่ าหนี้สิน (หรื อสินทรั พย์ ถ้ ามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานของ
ผู้ถูกซื้อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

12

สินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการคํ้าประกัน
27

28

ในการรวมธุ รกิ จ ผู้ ขายอาจทําสั ญญากั บผู้ ซ้ ื อเพื่ อรั บประกั นผลของสิ่ งที่อาจเกิ ดขึ้ นหรื อความ
ไม่แน่ นอนที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์หรื อหนี้สินบางประเภททั้งหมดหรื อบางส่วน เช่ น ผู้ขายอาจ
รั บ ประกัน ผลขาดทุ น ส่ ว นที่เ กิน กว่ า จํา นวนหนี้ สิน ที่ร ะบุ ไว้ อัน เกิด จากความไม่ แ น่ น อนบาง
ประการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ผู้ขายรับประกันว่าหนี้สินของผู้ซ้ ือจะไม่เกินกว่าจํานวนที่ระบุไว้
ส่งผลให้ ผ้ ูซ้ ือมีสนิ ทรัพย์ท่เี กิดจากการได้ รับการคํา้ ประกัน ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการ
คํา้ ประกันนี้ในเวลาเดียวกันกับการรับรู้ส่ิงที่ผ้ ูขายประกันไว้ และวัดมูลค่าด้ วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
ทั้งนี้จะต้ องมีการพิ จารณาค่าเผื่อมูลค่าที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บไม่ได้ สาํ หรั บสินทรัพย์ดังกล่ าวด้ วย
ดังนั้ น หากการคํา้ ประกันเกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์หรื อหนี้สินที่ถูกรั บรู้ และวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคํา้ ประกันด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
เช่นกัน สําหรับสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคํา้ ประกันที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ผลกระทบของ
ความไม่แน่นอนในกระแสเงินสดรับในอนาคตอันเกิดจากการที่อาจเรียกเก็บเงินไม่ได้ รวมอยู่ใน
การวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ ว ดังนั้น จึงไม่จาํ เป็ นต้ องแยกพิจารณาค่าเผื่อมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
ไม่ได้ อกี (ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข41 ได้ กาํ หนดแนวทางในการปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้ )
ในบางสถานการณ์ อาจมีการประกันที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์หรื อหนี้สินที่ได้ รับการยกเว้ นจาก
หลั ก เกณฑ์ในการรั บ รู้ ร ายการและวั ดมู ลค่ า ตั วอย่ า งเช่ น การประกัน ที่เกี่ยวเนื่ อ งกับ หนี้ สิน
ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่มีการรับรู้ ณ วันที่ซ้ ือเนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่ าเชื่อถือ
ในวันนั้น หรื อการประกันที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์หรื อหนี้สินที่เป็ นผลมาจากผลประโยชน์ของ
พนั ก งานซึ่ งวั ด มู ลค่ า ด้ ว ยมู ลค่ า อื่น นอกเหนื อ จากมู ลค่ า ยุ ติธรรม ณ วั น ที่ซ้ ื อ ในสถานการณ์
ดังกล่าว ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่ีได้ มาจากการคํา้ ประกันด้ วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
กับที่ใช้ ในการวัดมูลค่าของสิ่งที่ผ้ ูขายประกันไว้ ทั้งนี้ ฝ่ ายบริหารต้ องมีการประเมินความสามารถ
ในการเรี ยกเก็บเงินจากสินทรั พย์ท่ีได้ มาจากการคํา้ ประกันและข้ อจํากัดต่างๆ ตามสัญญาต่อ
จํานวนที่จะได้ รับการประกัน แนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรวมธุรกิจสําหรับสินทรัพย์
ที่ได้ มาจากการคํา้ ประกันกําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 57
ข้อยกเว้นสําหรับหลักการในการวัดมูลค่า
สิทธิทีไ่ ด้รบั คืน
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ผู้ ซ้ ื อต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ของสิ ท ธิ ท่ี ไ ด้ รั บ คื น ซึ่ ง ถู ก รั บ รู้ เป็ นสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนโดยพิ จ ารณาจาก
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่ต้องคํานึงว่าผู้ร่วมตลาดจะพิจารณาถึงโอกาส
ในการต่ออายุสัญญาในการวัดมู ลค่ายุติธรรมของสิทธิท่ีได้ รับคืนดังกล่ าวหรื อไม่ ภาคผนวก ข
ย่อหน้ าที่ ข35 และ ข36 ได้ กาํ หนดแนวปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้

13

รายการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
30

ณ วันที่ซ้ ือ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าหนี้สนิ หรือตราสารทุนที่เกี่ยวข้ องกับ รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ของผู้ ถู ก ซื้ อ หรื อ รายการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์ ท่ี ผ้ ู ซ้ ื อออกแทนรายการของผู้ ถู ก ซื้ อ
ตามวิธีการที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง
การจ่ายโดยใช้หนุ ้ เป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
อ้ างถึงผลของวิธกี ารดังกล่าวว่าเป็ นการวัดมูลค่าของรายการโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์)
สินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย

31

ผู้ ซ้ ื อต้ อ งวั ด มู ลค่ า สิน ทรั พ ย์ ไม่ หมุ น เวี ยน (หรื อ กลุ่ ม กิจ การที่จ ะจํา หน่ า ย) ที่ได้ ม า ซึ่ ง ได้ จั ด
ประเภท เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย ณ วันที่ซ้ ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
5 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพื่อขายและการดําเนิ นงานทีย่ กเลิก
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายตามย่อหน้ าที่ 15 ถึง 18 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
การรับ รู แ้ ละการวัด มู ล ค่ า ของค่ า ความนิย มหรื อ กํ า ไรจากการซื้ อในราคาตํ า่ กว่ า มู ล ค่ า
ยุติธรรม
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ผูซ้ ื้ อต้องรับรูค้ ่าความนิยม ณ วันทีซ่ ื้ อด้วยส่วนของมูลค่าในข้อ 32.1 ทีม่ ากกว่าข้อ 32.2
32.1 ผลรวมของ
32.1.1 สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ทีว่ ดั มูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ นี้ ซึ่ ง โดยทัว่ ไป กํ า หนดให้ว ัด มู ล ค่ า สิ่ง ตอบแทนดังกล่ า วด้ว ย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันทีซ่ ื้ อ (ดูย่อหน้าที่ 37)
32.1.2 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อซึ่งวัดมู ลค่าตามที่กําหนด
ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และ
32.1.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันทีซ่ ื้ อของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้ อ
ที่ผูซ้ ื้ อถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้ อ
(ดูย่อหน้าที่ 41 และ 42)
32.2 มู ลค่าสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รบั มาซึ่งวัดมูลค่ า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ในการรวมธุรกิจที่ผ้ ูซ้ ื อและผู้ถูกซื้อ (หรือเจ้ าของเดิม) มีการแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนได้ เสียใน
ส่วนของเจ้ าของ มู ลค่ ายุ ติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ถูกซื้ออาจ
วั ด มู ลค่ า ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ กว่ า มู ลค่า ยุ ติธรรม ณ วั น ที่ซ้ ื อของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ า ของ
ของผู้ ซ้ ื อ หากเป็ นเช่ น นั้ น ผู้ ซ้ ื อต้ อ งพิ จ ารณามู ล ค่ า ของค่ า ความนิ ย มโดยใช้ มูล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ถูกซื้อแทนการใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
ของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ซ้ ือ ในการพิ จารณามูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดจาก
14

การรวมธุรกิจซึ่งไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ ผู้ซ้ ือต้ องคํานวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
ซื้อของส่วนได้ เสียของผู้ซ้ ือในผู้ถูกซื้อแทนการใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสิ่งตอบแทนที่โอน
ไป (ย่อหน้ าที่ 32.1.1) ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข46 ถึง ข49 ได้ กาํ หนดแนวปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้
การซื้ อในราคาตํา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม
34
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ในบางครั้ ง ผู้ ซ้ ื อจะซื้ อในราคาตํ่า กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารรวมธุ ร กิจ มี มู ล ค่ า ใน
ย่อหน้ าที่ 32.2 เกินกว่ าผลรวมของมูลค่าที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 32.1 ถ้ ามูลค่าส่วนเกินดังกล่าว
ยังคงเหลื ออยู่ ภ ายหลั งจากการปฎิบั ติตามข้ อกํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 36 ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรั บ รู้ ผลกํา ไร
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวในกําไรหรือขาดทุน ณ วันที่ซ้ ือ โดยถือเป็ นผลกําไรในส่วนของผู้ซ้ ือ
การซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีท่กี ารรวมธุรกิจเป็ นการบังคับขาย
ที่ผ้ ูขายต้ องปฏิบัติตามคําสั่งบังคับขาย อย่างไรก็ตาม รายการบางรายการที่มีการยกเว้ นให้ รับรู้
และวัดมูลค่าตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 22 ถึง 31 อาจส่งผลให้ มีการรับรู้กาํ ไรจากการซื้อใน
ราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (หรือมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกําไรที่รับรู้)
ก่อนที่จะรับรู้กาํ ไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ซ้ ือต้ องทําการประเมินความถูกต้ อง
ของการระบุสนิ ทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สินที่รับมาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งภายหลังการประเมินผู้ซ้ ือ
ต้ องทําการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินที่ระบุได้ จากการประเมินเพิ่มเติม จากนั้น ผู้ซ้ ือต้ องทบทวน
กระบวนการวัดมูลค่าว่ าเป็ นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ ใช้ เพื่ อ
รับรู้รายการต่อไปนี้ ณ วันที่ซ้ ือ
36.1 สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ ท่ไี ด้ มาและหนี้สนิ ที่รับมา
36.2 ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ (ถ้ ามี)
36.3 ส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของที่ผ้ ูซ้ ือถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการ
สําเร็จจากการทยอยซื้อ และ
36.4 สิ่งตอบแทนที่โอนให้
วัตถุประสงค์ในการทบทวน คือ เพื่ อให้ ม่ันใจว่ าในการวัดมูลค่ าได้ มีการพิ จารณาข้ อมูลที่มีอยู่
ทั้งหมด ณ วันที่ซ้ ืออย่างเหมาะสม
สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้
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ในการรวมธุรกิจ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคํานวณจากผลรวม
ของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสินทรัพย์ท่ผี ้ ูซ้ ือโอนไป หนี้สินที่ผ้ ูซ้ ือก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้ แก่
เจ้ า ของเดิ มของผู้ ถู ก ซื้ อ และส่ วนได้ เสี ยในส่ ว นของเจ้ า ของที่อ อกโดยผู้ ซ้ ื อ (อย่ า งไรก็ต าม
สัด ส่ว นของโครงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ของผู้ซ้ ื อที่ใช้ แ ลกเปลี่ ยนกับ โครงการที่ถือโดย
พนักงานของผู้ถูกซื้อซึ่งรวมอยู่ในมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจต้ องวัดมูลค่า
ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 30 แทนที่จะวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม) ตัวอย่างของรูปแบบสิ่งตอบแทน
รวมถึง เงินสด สินทรัพย์อ่นื หน่วยธุรกิจ หรือ บริษัทย่อยของผู้ซ้ ือ สิ่งตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย
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หุ้ น สามั ญ หรื อ หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ สิ ท ธิซ้ ื อ ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ และส่ ว นของสมาชิ ก ในกิ จ การหา
ผลประโยชน์ร่วม
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ อาจรวมถึง สินทรัพย์หรือหนี้สินของผู้ซ้ ือซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน หรือธุรกิจของผู้ซ้ ือ) หากเป็ น
เช่นนั้น ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าของสินทรั พย์หรื อหนี้สินที่โอนให้ ใหม่เป็ นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
และรั บรู้ ผลต่ างที่เกิดขึ้นเป็ นผลกําไรหรื อขาดทุนในกําไรหรื อขาดทุ น อย่างไรก็ตาม บางครั้ ง
สินทรั พย์ หรื อหนี้ สิน ที่โอนให้ ยังคงอยู่ ในกิจการที่เกิดจากการรวมกัน ภายหลั งการรวมธุรกิ จ
(เพราะสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ถูกโอนไปให้ ผ้ ูถูกซื้อแทนที่จะโอนไปให้ แก่เจ้ าของเดิม) ส่งผลให้ ผ้ ูซ้ ือ
ยังคงมีอาํ นาจควบคุมสินทรั พย์และหนี้สินเหล่านั้น ในสถานการณ์เช่ นนี้ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ด้ วยมูลค่าตามบัญชีก่อนวันที่ซ้ ือ และต้ องไม่รับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนในกําไร
หรือขาดทุนจากสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ผ้ ูซ้ ือมีอาํ นาจในการควบคุมทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ
สิ่งตอบแทนทีต่ อ้ งจ่ายเมือ่ เข้าเงือ่ นไข
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สิ่งตอบแทนที่ผ้ ูซ้ ือต้ องโอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อรวมถึงสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ผ้ ูซ้ ือคาดว่ าจะต้ องจ่ าย
ชําระตามข้ อตกลง (ดูย่อหน้ าที่ 37) ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสิ่งตอบแทนที่
ต้ องจ่ายเมื่อเข้ าเงื่อนไขเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ
ผู้ซ้ ือต้ องจัดประเภทภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายชําระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายที่เป็ นไปตาม
คํานิยามของเครื่องมือทางการเงิน ว่ าเป็ นหนี้สินทางการเงินหรือส่วนของเจ้ าของตามคํานิยาม
ของตราสารทุนและหนี้สนิ ทางการเงินที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 11 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ผู้ซ้ ือต้ องจัดประเภท
สิทธิในการที่จะได้ รับคืนสิ่งตอบแทนที่เคยโอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อเป็ นสินทรัพย์ถ้าเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ก าํ หนดไว้ ย่ อหน้ าที่ 58 ได้ ก าํ หนดแนวทางในการบั นทึกบั ญชี ภายหลั งการรวมธุรกิจสําหรั บ
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย
แนวปฏิบตั ิเพิม่ เติมสําหรับการใช้วิธีซื้อในการรวมธุรกิจบางประเภท
การรวมธุรกิจทีด่ ําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้ อ
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ในบางครั้ง ผู้ซ้ ือได้ มีการควบคุมผู้ถูกซื้อโดยที่ผ้ ูซ้ ือเคยมีส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้ออยู่ก่อนวันซื้อแล้ ว
ตัวอย่างเช่ น วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 กิจการ ก ถือหุ้ นกิจการ ข คิดเป็ นร้ อยละ 35 ซึ่งถือเป็ นผู้ท่ี
ไม่มีอาํ นาจควบคุมในกิจการ ข ณ วันนั้ น กิจการ ก ซื้อหุ้ นกิจการ ข เพิ่มอีกร้ อยละ 40 และทําให้
กิจการ ก มี อ าํ นาจควบคุ มกิจการ ข มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ถือ ว่ ารายการ
ดังกล่ าวเป็ นการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ หรือบางครั้งเรียกว่าเป็ นการซื้อ
แบบเป็ นขั้น
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ในการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ผ้ ูซ้ ือถืออยู่
ในผู้ ถูกซื้อก่อนหน้ าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วั นที่ซ้ ื อและรั บรู้ ผลกําไรหรื อ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน ผู้ซ้ ืออาจเคยรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของส่วนได้ เสียใน
ผู้ ถู ก ซื้ อในกํา ไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ อื่น ในรอบระยะเวลาการรายงานงวดก่อ นๆ (ตัว อย่ า งเช่ น
เนื่องจากจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย) ซึ่งหากเป็ นเช่ นนั้น มูลค่าที่เคย
รั บ รู้ ในกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่น ต้ อ งรั บ รู้ ด้ว ยเกณฑ์เดียวกัน เสมือ นว่ า ผู้ ซ้ ื อได้ ขายเงิน ลงทุ น
ดังกล่าวออกไป
การรวมธุรกิจทีด่ ําเนินการสําเร็จโดยไม่มีการโอนสิง่ ตอบแทน
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ในบางครั้ง ผู้ซ้ ือได้ มีการควบคุมผู้ถูกซื้อโดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ การบันทึกบัญชี
สํา หรั บ การรวมธุ ร กิจ ในกรณี ดังกล่ า วให้ ใช้ วิ ธีซ้ ื อ การรวมธุร กิจ ที่ด ํา เนิ น การสํา เร็จ โดยไม่ มี
การโอนสิ่งตอบแทนรวมถึง
43.1 ผู้ถูกซื้ อซื้อหุ้ นที่ผ้ ูถู กซื้อเป็ นเจ้ าของคืนในจํานวนที่ทาํ ให้ ผ้ ู ลงทุนในปั จจุ บัน (ผู้ซ้ ือ )
ได้ รับอํานาจในการควบคุม
43.2 การที่สิทธิของผู้ ถือหุ้ นส่วนน้ อยในการคัดค้ านไม่ให้ ผ้ ูซ้ ือได้ รับอํานาจในการควบคุม
ผู้ถูกซื้อ (แม้ ผ้ ูซ้ ือจะมีสทิ ธิในการออกเสียงส่วนใหญ่) ได้ หมดไป
43.3 ผู้ ซ้ ื อและผู้ ถู ก ซื้ อตกลงที่ จะรวมธุ รกิ จ ตามสั ญญาเพี ยงอย่ างเดี ยว ผู้ ซ้ ื อไม่ ต้ องโอน
สิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อเพื่อที่จะได้ รับอํานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อ และไม่มีส่วนได้ เสีย
ในส่วนทุนของกิจการของผู้ถูกซื้อทั้ง ณ วันที่ซ้ ือและก่อนวันที่ซ้ ือ ตัวอย่างของการรวมธุรกิจ
ที่ดาํ เนินการตามสัญญาเพี ยงอย่างเดียวรวมถึงการนําสองธุรกิจมารวมกันตามสัญญา
การรวมธุรกิจ (Stapling Arrangement) หรือการจัดตั้งหน่ วยงานที่เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สองแห่ง (Dual Listed Corporation)
ในการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้ซ้ ือต้ องปันส่วนมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ
ของผู้ถูกซื้อที่รับรู้ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ แก่เจ้ าของเดิมของ
ผู้ถูกซื้อ หรื ออีกนัยหนึ่ง ส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อที่ถือโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ ผ้ ูซ้ ือถือเป็ นส่วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในงบการเงินของผู้ซ้ ือภายหลังการรวมธุรกิจ ถึงแม้ ว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ ส่วนได้ เสียทั้งหมดในผู้ถูกซื้อถูกปันส่วนให้ แก่ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมก็ตาม
ระยะเวลาในการวัดมูลค่า
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หากการบันทึ กบัญชี เมื่อเริ่มแรกสํ าหรับการรวมธุ รกิ จไม่ เสร็ จสมบู รณ์ภายในวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานที่การรวมธุ รกิจเกิดขึ้ น ผูซ้ ื้ อต้องประมาณการมู ลค่าของรายการซึ่ งข้อมู ล
ทางบัญชียงั ไม่สมบู รณ์เพือ่ รายงานในงบการเงิน ในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัดมู ลค่า ผูซ้ ื้ อ
ต้องปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู ไ้ ว้ ณ วันที่ซื้อ เพื่อสะท้อนผลของข้อมู ลเพิ่มเติมที่
ได้รบั เกีย่ วกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมู ลดังกล่าวมีผลต่อ
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การวัดมูลค่าของจํ านวนต่างๆ ที่เคยรับรูไ้ ว้ ณ วันที่ซื้อ นอกจากนี้ ระหว่างช่วงระยะเวลาใน
การวัดมู ลค่า ผูซ้ ื้ อต้องทําการรับรู ส้ ินทรัพย์ และหนี้ สินเพิ่มเติม หากได้รบั ข้อมู ลเพิม่ เติม
ที่เกีย่ วข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผล
ต่ อ การรับ รู ้สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น ณ วัน ที่ ซื้ อ ระยะเวลาในการวัด มู ล ค่ า ถื อ ว่ า สิ้ นสุ ด ลง
เมื่อ ผูซ้ ื้ อได้รบั ข้อ มู ลที่ผูซ้ ื้ อต้องการซึ่ งเกี่ย วข้อ งกับข้อเท็ จจริ งและสถานการณ์แวดล้อ ม
ที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อแล้วหรือ เมื่อทราบแน่ชดั ว่าไม่สามารถหาข้อมู ลมากกว่ าที่ได้รบั มาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการวัดมูลค่าต้องไม่เกินกว่าหนึง่ ปี นับจากวันทีซ่ ื้ อ
ระยะเวลาในการวั ดมูลค่า คือ ระยะเวลาภายหลังวันที่ซ้ ือ ซึ่ งในระหว่ างนั้ น ผู้ซ้ ืออาจปรับปรุง
ประมาณการที่ได้ เคยรั บรู้ไว้ ในการรวมธุรกิจ ระยะเวลาในการวัดมูลค่ากําหนดขึ้นเพื่ อให้ ผ้ ูซ้ ือ
มีเวลาเพี ยงพอที่จะได้ รับข้ อมูลที่จําเป็ นเพื่ อระบุและวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ ือของรายการต่อไปนี้
ให้ เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
46.1 สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ ท่ไี ด้ มา หนี้สนิ ที่รับมา และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ
46.2 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ (หรือมูลค่าอื่นที่ใช้ ในการวัดมูลค่าค่าความนิยม)
46.3 ส่ ว นได้ เ สี ย ในผู้ ถู ก ซื้ อที่ ผ้ ู ซ้ ื อถื อ อยู่ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารรวมธุ ร กิ จ กรณี ก ารรวมธุ ร กิ จ
ที่ดาํ เนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ และ
46.4 ค่าความนิยมหรือกําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดในการกําหนดว่าข้ อมูลที่ได้ รับมาภายหลังวันที่ซ้ ือนั้น
เป็ นข้ อมูลที่ต้องนําไปปรั บปรุงประมาณการต่างๆ ที่ได้ รับรู้ไปแล้ ว หรือเป็ นข้ อมูลซึ่งเกิดจาก
เหตุการณ์ภายหลั งวั นที่ซ้ ือ ปั จจั ยที่เกี่ยวข้ องรวมถึง วันที่ได้ รับข้ อมูลเพิ่ มเติม และการที่ผ้ ู ซ้ ือ
สามารถที่จะระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงประมาณการต่างๆ ได้ หรือไม่ ข้ อมูลที่ได้ รับเพิ่มเติม
ภายหลังวันที่ซ้ ือไม่นานจะสะท้ อนสถานการณ์แวดล้ อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ ือได้ ดีกว่ าข้ อมูลที่ได้ รับ
ภายหลังวันที่ซ้ ือในหลายเดือนต่อมา เช่ น ภายหลั งวันที่ซ้ ือไม่นานได้ มีการขายสินทรั พย์ให้ แก่
บุคคลภายนอก โดยราคาขายของสินทรั พย์ดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมที่ได้ เคยวัดมูลค่าไว้
อย่างมีนัยสําคัญอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ได้ ว่าเกิดความผิดพลาดในการบันทึกประมาณการ ยกเว้ นว่ า
จะสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ที าํ ให้ มูลค่ายุติธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวได้
ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้มูลค่าของประมาณการที่เคยรับรู้สาํ หรับสินทรัพย์ (หนี้สนิ ) ที่ระบุได้ ที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงโดยปรับค่าความนิยมลดลงหรือเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลใหม่ท่ไี ด้ รับในช่วงระยะเวลา
การวัดมูลค่าอาจส่งผลให้ ต้องมีการปรั บปรุ งมู ลค่าของประมาณการที่เคยรั บรู้ สาํ หรั บสินทรั พย์
หรือหนี้สนิ มากกว่าหนึ่งรายการ ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ ือคาดว่าจะมีหนี้สนิ ที่ต้องจ่ายชําระค่าเสียหายจาก
อุบัติเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ของผู้ถูกซื้อ โดยหนี้สนิ บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย
ของผู้ถูกซื้อ หากผู้ซ้ ื อได้ รับข้ อมู ลเพิ่ มเติมในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซ้ ือของหนี้สินดังกล่าว การปรั บปรุงค่าความนิยมที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ของประมาณการที่รับรู้ สาํ หรั บหนี้สินจากการจ่ ายชําระค่ าเสียหายจากอุ บัติเหตุ (ทั้งหมดหรื อ
บางส่วน) จะบันทึกโดยหักกลบกับการปรับปรุงค่าความนิยมที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของประมาณการที่รับรู้สาํ หรับลูกหนี้ค่าความเสียหายจากบริษัทผู้รับประกันภัย
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ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้รายการปรับปรุงประมาณการต่างๆ เสมือนว่า
มีการบั น ทึกบั ญชี สาํ หรั บการรวมธุร กิจอย่ างสมบู รณ์ ต้ังแต่ วัน ที่ซ้ ือ ดังนั้ น ผู้ ซ้ ือ ต้ องปรั บ ปรุ ง
ข้ อ มู ลเปรี ยบเทียบที่นํา เสนอในงบการเงิน งวดก่อ นๆ ตามที่จํา เป็ น ซึ่ งรวมถึ งการปรั บ ปรุ ง
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย หรือรายได้ อ่นื ซึ่งถูกรับรู้ในการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกให้ สมบูรณ์
ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ ือจะปรั บปรุงการบันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจ
ได้ เฉพาะเพื่ อการแก้ ไขข้ อผิดพลาดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การพิจารณาว่ารายการใดถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการรวมธุรกิจ
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ผูซ้ ื้ อและผูถ้ ู กซื้ ออาจมี ค วามสัมพันธ์กนั อยู่ ก่อ นการรวมธุ ร กิจ หรื อ มีการทํ า สัญ ญาอื่นๆ
ระหว่ างกันก่อนที่การเจรจาเพือ่ รวมธุ รกิจจะเกิดขึ้ น หรือผูซ้ ื้ อและผูถ้ ูกซื้ ออาจเข้าทําสัญญา
แยกต่ างหากจากการรวมธุ รกิจ ในระหว่างการเจรจาเพือ่ รวมธุ รกิจ ในสถานการณ์ขา้ งต้น
ผูซ้ ื้ อต้อ งระบุ ส่ว นที่ผูซ้ ื้ อจ่ า ยให้แก่ผูถ้ ู กซื้ อ (หรือ เจ้าของเดิมของผู ถ้ ู กซื้ อ) ซึ่ งไม่ ถือ เป็ น
การจ่ ายชําระเพื่อการรวมธุ รกิจ จํ านวนดังกล่ าวไม่ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนกับ
ผูถ้ ูกซื้ อ ผูซ้ ื้ อต้องนําวิธีซื้อมาปฏิบตั ิเพือ่ รับรูม้ ูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผูถ้ ูกซื้ อ และรับรู ้
สินทรัพย์ทีไ่ ด้มาและหนี้ สินทีร่ บั มาเพือ่ แลกเปลีย่ นกับผูถ้ ูกซื้ อเท่านั้น รายการที่แยกต่างหาก
จากการรวมธุรกิจต้องบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
รายการที่เกิดขึ้นก่อนการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการโดยผู้ซ้ ือหรือในนามของผู้ซ้ ือ หรือรายการที่ผ้ ูซ้ ือ
หรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันได้ รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ แทนที่จะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูถูกซื้อ
(หรื อเจ้ าของเดิมของผู้ถูกซื้อ) มักจะเป็ นรายการที่ต้องแยกต่างหาก ตัวอย่างดังต่ อไปนี้ เป็ น
รายการที่ต้องแยกต่างหากซึ่งจะไม่ถูกรวมในการปฏิบัติตามวิธซี ้ ือ
52.1 รายการที่มีผลทําให้ ความสัมพันธ์ท่มี ีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจระหว่างผู้ซ้ ือกับผู้ถูกซื้อหมดไป
52.2 รายการที่จ่ายเพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานหรื อเจ้ าของเดิมของผู้ถูกซื้อสําหรับ
บริการที่จะได้ รับในอนาคต และ
52.3 รายการที่ผ้ ูซ้ ือเรียกคืนจากผู้ถูกซื้อหรือเจ้ าของเดิมของผู้ถูกซื้อสําหรับจ่ายชําระต้ นทุน
ที่เกี่ยวข้ องกับการซื้อ
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข50 ถึง ข62 ได้ แสดงแนวการปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้ อ
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ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการซื้อ คือ ต้ นทุนที่เกิดขึ้นกับผู้ซ้ ือซึ่งเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ ต้ นทุนเหล่านี้
รวมถึง ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ ผ้ ูจัดหา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จ่ายให้ แก่ท่ปี รึกษาในการรวมธุรกิจ
ที่ปรึ กษากฎหมาย นั กบั ญชี ผู้ ประเมินราคา และค่ า ธรรมเนี ยมวิ ชาชี พ และค่า ที่ป รึ ก ษาอื่น ๆ
ต้ นทุนในการบริ หารทั่วไปซึ่งรวมถึงต้ นทุนของแผนกงานภายในที่ทาํ หน้ าที่ซ้ ือธุรกิจ และต้ นทุน
ในการจดทะเบี ยนและออกตราสารทุ น และตราสารหนี้ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งบั น ทึก บั ญ ชี สาํ หรั บ ต้ น ทุ น
19

ที่เกี่ยวข้ องกับการซื้อเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและได้ รับบริการ ยกเว้ นต้ นทุน
ในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหนี้ต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่ อง การแสดงรายการสําหรั บเครื่ องมื อทางการเงิ น (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

การบันทึกบัญชีและการวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรก
54

โดยทัว่ ไป ภายหลังการรวมธุ รกิจ ผูซ้ ื้ อต้องวัดมู ลค่ าและบันทึกบัญชี สําหรับรายการสินทรัพย์
ที่ได้มา หนี้ สิ นที่ ร ับมาหรื อเกิ ดขึ้ น และตราสารทุ นที่ ออกในการรวมธุ รกิ จตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับอื่ นที่เกี่ยวข้องกับรายการเหล่ านั้นโดยขึ้ นอยู่ ก บั ลักษณะของ
รายการแต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้แนวทางสําหรับ
การวัดมู ลค่ าและบันทึกรายการในภายหลังสําหรับสินทรัพย์ที่ได้มา หนี้ สินที่รบั มาหรือเกิดขึ้ น
และตราสารทุนทีอ่ อกในการรวมธุ รกิจ ดังต่อไปนี้
54.1 สิทธิทีไ่ ด้รบั คืน
54.2 หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ นทีร่ บั รู ้ ณ วันทีซ่ ื้ อ
54.3 สินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการคํ้าประกัน และ
54.4 สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ าย
ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข63 ได้กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิทีเ่ กีย่ วข้องไว้
สิทธิทีไ่ ด้รบั คืน
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สิท ธิท่ีได้ รั บ คื น ที่รั บ รู้ เ ป็ นสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตัว ตนต้ อ งตั ด จํา หน่ า ยตลอดอายุ ของสัญ ญาการให้
สิทธิท่ีเ หลื ออยู่ กรณี ท่ีในภายหลั งผู้ ซ้ ื อได้ ขายสิทธิท่ีได้ รั บคืนให้ แก่บุคคลที่สาม ผู้ ซ้ ือ ต้ องนํา
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ ในการคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนจากการขาย
หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น

56

ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกจนกระทั่งเมื่อหนี้สินมีการจ่ายชําระ ยกเลิก หรือหมดอายุ
ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าของหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจด้ วยจํานวนที่สูงกว่าระหว่าง
56.1 มูลค่าที่ต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณ
การหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ท่ีอาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และ
56.2 มู ลค่ าที่รั บรู้ เมื่ อเริ่ มแรกหั กด้ วยค่ าตั ดจําหน่ ายสะสมที่รั บรู้ ตามมาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ข้ อกําหนดดังกล่ าวไม่ ใช้ สาํ หรั บสัญญาที่บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่ อง
การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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สินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการคํ้าประกัน
57

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละครั้งภายหลังจากการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่มี า
จากการคํา้ ประกันที่เคยรับรู้ ณ วันที่ซ้ ือด้ วยหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ ที่ถูกประกันไว้ ยกเว้ นว่ามีการจํากัดมูลค่าตามสัญญาของสินทรัพย์ท่จี ะได้ มาจากการคํา้ ประกัน
สําหรับสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคํา้ ประกันที่ไม่ได้ วัดมูลค่าภายหลังด้ วยมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหาร
ต้ องทําการประเมินความสามารถในการเรียกเก็บเงินด้ วย ผู้ซ้ ือต้ องตัดรายการสินทรัพย์ท่ไี ด้ มา
จากการคํา้ ประกันออกจากบัญชีเมื่อได้ รับเงินหรือขายสินทรัพย์ หรือไม่มีสทิ ธิในสินทรัพย์น้ัน
สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ าย

58

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายที่ผ้ ูซ้ ือรับรู้ภายหลังวันที่ซ้ ือ
อาจเป็ นผลมาจากการที่ผ้ ูซ้ ื อได้ รั บข้ อมู ลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้ อม
ที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ ือ การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวเป็ นการปรั บปรุ งในช่ วงระยะเวลาการวั ดมู ลค่ าตาม
ย่อหน้ าที่ 45 ถึง 49 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ ยนแปลงซึ่ งเป็ นผลจากเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นภายหลั ง
วั นที่ซ้ ื อ เช่ น ผลกําไรที่เป็ นไปตามที่ต้ังไว้ ราคาหุ้ นสูงขึ้นถึ งที่ก าํ หนดไว้ หรื อโครงการวิ จั ยและ
พั ฒนาเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ ถื อเป็ นการปรั บปรุ งในช่ วงระยะเวลาการวั ดมู ลค่ า ผู้ ซ้ ือต้ อง
บันทึกบั ญชี การเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ ายุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายโดยไม่ ถื อเป็ น
การปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า โดยให้ บันทึกดังนี้
58.1 สิ่ ง ตอบแทนที่ ค าดว่ า จะต้ องจ่ า ยซึ่ ง จั ด ประเภทเป็ นส่ ว นของเจ้ าของต้ องไม่ มี
การวัดมูลค่าใหม่ และให้ บันทึกการจ่ายชําระในภายหลังไว้ ในส่วนของเจ้ าของ
58.2 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายอื่นซึ่ง
58.2.1
อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ต้ องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ในงบการเงิน และให้ รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกําไร
หรือขาดทุน ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับดังกล่าว
58.2.2
ไม่ อยู่ ภ ายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ต้ องวัดมูลค่าด้ วย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ ใ นงบการเงิ น และให้ รั บ รู้ การเปลี่ ย นแปลง
มูลค่ายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน

การเปิ ดเผยข้อมูล
59

ผู ซ้ ื้ อต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เพื่อ ให้ผู ใ้ ช้ง บการเงิ น สามารถประเมิ น ลัก ษณะและผลกระทบ
ทางการเงินจากการรวมธุรกิจทีเ่ กิดขึ้ นไม่ว่าจะ
59.1 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบนั หรือ
59.2 ภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันทีอ่ นุมตั ิให้ออกงบการเงิน
21

60
61

62
63

เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามวั ตถุ ป ระสงค์ในย่ อ หน้ า ที่ 59 ผู้ ซ้ ื อต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลตามที่ก าํ หนดไว้ ใ น
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข64 ถึง ข66
ผูซ้ ื้ อต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพื่อให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจาก
รายการปรับปรุงที่รบั รูใ้ นรอบระยะเวลารายงานงวดปั จจุบนั ซึ่งเกีย่ วข้องกับการรวมธุ รกิจที่
เกิดขึ้ นในรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบนั หรือรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนๆ
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามวั ตถุ ป ระสงค์ในย่ อ หน้ า ที่ 61 ผู้ ซ้ ื อต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลตามที่ก าํ หนดไว้ ใ น
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข67
หากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 59 และ 61
ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามความจําเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
วันถือปฏิบตั ิ
64

64ก
64ข
64ค
64ง
64จ
64ฉ
64ช

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ให้ ถือปฏิบัติ
โดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป สําหรับการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริ่มในหรื อหลังวั นที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งนี้อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
หากกิจ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ สํา หรั บ งวดก่ อ นวั น ที่มี
ผลบั ง คั บ ใช้ กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ เท็จ จริ งดั ง กล่ า วและถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในเวลาเดียวกัน
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
กิจการทีด่ าํ เนินธุรกิจด้านการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรั บปรุ ง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
(เมื่อมีการประกาศใช้ )) ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 7 และเพิ่มย่อหน้ าที่ 2ก ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กิจ การต้ อ งถือ ปฏิบั ติต ามการปรั บ ปรุ งดั งกล่ า วสํา หรั บ รอบ
ระยะเวลาบั ญ ชี ท่ีเ ริ่ มในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ กิจ การ
นําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรั บปรุงดังกล่ าวก่อนวันที่มีผล
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บั งคับ ใช้ กิจการต้ อ งถื อ ปฏิบัติตามการปรั บปรุ งทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับกิ จการทีด่ ําเนิ น ธุร กิ จ
ด้านการลงทุนพร้ อมกัน
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิ จ ได้ มี
การปรั บ ปรุ งย่ อหน้ า ที่ 40 และ 58 และเพิ่ มย่อหน้ าที่ 67ก และชื่ อ หั วข้ อของย่อ หน้ า ที่ 67ก
กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงนั้นโดยใช้ วิธีการเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปสําหรับการรวมธุรกิจ
ซึ่งวั นที่ซ้ ื อเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญ ชีท่ีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการที่ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้ ต้องปฏิบัติตามการปรั บปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) และ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ท่ีอาจเกิดขึ้ น
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไปพร้ อมกัน หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรั บปรุงดังกล่ าวก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิ จ ได้ มี
การปรับปรุงย่อหน้ าที่ 2ก กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปุรงดังกล่าวโดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันที
เป็ นต้ นไป สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้
อนุญาตให้ กจิ การนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าว
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
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กิจการต้ องไม่ปรับปรุงรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือเกิดขึ้น
ก่อนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้
ยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจที่มีวันที่ซ้ ือก่อนวันที่
กิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ มาใช้
เป็ นครั้ งแรกจะต้ องไม่ถูกปรั บปรุงเมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้
เป็ นครั้งแรกแต่ให้ นาํ วิธีปฏิบัติทางบัญชีตามย่อหน้ าที่ 65ข ถึง 65จ มาใช้ แทน วิธีปฏิบัติทางบัญชี
ตามย่อหน้ าที่ 65ข ถึง 65จ จะไม่นาํ ไปใช้ กับยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ าย
ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจที่มีวันที่ซ้ ือในหรือหลังจากวันที่ท่กี ิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ มาใช้ เป็ นครั้งแรก ย่อหน้ าที่ 65ข ถึง 65จ นี้จะ
เกี่ย วข้ อ งเฉพาะกับ การรวมธุร กิจ ที่มี วั น ที่ซ้ ื อเกิดก่ อ นวั น ที่กิจ การนํา มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ มาใช้ เท่านั้น
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ข้ อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อกําหนดให้ สามารถทําการปรับปรุงต้ นทุนในการรวมธุรกิจโดย
ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ท่จี ะเกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีน้ ีผ้ ูซ้ ือต้ องนําการปรับปรุงดังกล่าวไปรวมไว้ ใน
ต้ นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ ือด้ วย หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีการปรั บปรุ งดังกล่ าว
จะเกิดขึ้นและกิจการสามารถวัดมูลค่าการปรับปรุงได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ข้ อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อกําหนดให้ สามารถทําการปรับปรุงต้ นทุนในการรวมธุรกิจได้
หากมี เ หตุ ก ารณ์ ใดเหตุ ก ารณ์ หนึ่ งหรื อ หลายเหตุก ารณ์เกิด ขึ้นในอนาคต เช่ น การปรั บ ปรุ ง
ที่ข้ ึนอยู่กับระดับผลกําไรที่จะต้ องดํารงไว้ หรือต้ องทําให้ ได้ ในอนาคต หรือขึ้นอยู่กับราคาตลาด
ของตราสารทางการเงิ น ที่อ อก โดยปกติก ารประมาณจํา นวนเงิน ของการปรั บ ปรุ งดั ง กล่ า ว
ณ ขณะที่บันทึกรายการสําหรั บการรวมกิจการเมื่อเริ่ มแรกนั้นสามารถทําได้ โดยไม่ทาํ ให้ ความ
น่าเชื่อถือของข้ อมูลสูญเสียไปแม้ ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่กต็ าม หากเหตุการณ์ตามที่คาด
ไม่ได้ เกิดขึ้นจริ งในอนาคต หรื อมีความจําเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงจํานวนที่ประมาณการ กิจการ
ต้ องปรับปรุงต้ นทุนการรวมธุรกิจให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
ถึงแม้ ว่าข้ อตกลงในการรวมธุรกิจจะมีข้อกําหนดให้ สามารถปรั บปรุงต้ นทุนในการรวมธุรกิจได้
กิจ การจะไม่ นํา รายการปรั บปรุ งนั้ นไปรวมกับ ต้ นทุ น ในการรวมธุร กิจ เมื่อ เริ่ มแรก หากไม่ มี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่เี หตุการณ์น้ันจะเกิดขึ้นหรื อไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ต่ อ มา ในภายหลั ง หากมี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ แ ละสามารถวั ด มู ล ค่ า การปรั บ ปรุ ง ได้
อย่างน่าเชื่อถือ จํานวนสิ่งตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะถือเป็ นรายการปรับปรุงต้ นทุนการรวมธุรกิจ
ในบางสถานการณ์ ผู้ ซ้ ือ อาจถู กกําหนดให้ ต้อ งจ่ ายชํา ระให้ แก่ผ้ ู ขายเพิ่ มเติมในภายหลังเพื่ อ
ชดเชยการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีจ่ายให้ ตราสารทุนที่ออกให้ หรือ หนี้สินที่เกิดขึ้นหรือรับ
โอนมาโดยผู้ ซ้ ื อ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นกั บ การได้ ม าซึ่ ง อํา นาจในการควบคุ ม ผู้ ถู ก ซื้ อ เช่ น ผู้ ซ้ ื อ
รั บ ประกัน ราคาตลาดของตราสารทุ นหรื อ ตราสารหนี้ ที่ผ้ ู ซ้ ื อออกให้ เป็ นส่วนหนึ่ งของต้ น ทุ น
การรวมธุ รกิจ และผู้ ซ้ ือ จํา เป็ นต้ อ งออกตราสารทุ น หรื อ ตราสารหนี้ เพิ่ มเติมเพื่ อทํา ให้ ต้น ทุ น
การรวมธุ ร กิ จ มี จํ า นวนเท่ า กั บ จํา นวนที่ ก ํา หนดกั น ไว้ แต่ แ รก ในกรณี เ ช่ น นี้ จะไม่ ถื อ ว่ า มี
การเพิ่มขึ้นในต้ นทุนการรวมธุรกิจ ดังนั้นในกรณีของตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ที่ออกให้ เพิ่มเติมจะถูกหักกลบด้ วยมูลค่าที่ลดลงของตราสารทุนที่ออกให้ ในครั้ งแรก และใน
กรณี ข องตราสารหนี้ การจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม จะถื อ เป็ นการหั ก ส่ ว นเพิ่ ม (หรื อ เป็ นการเพิ่ ม ของ
ส่วนลด) ของตราสารหนี้ท่อี อกให้ ในครั้งแรก
กิจการบางกิ จการ เช่ น กิ จการหาผลประโยชน์ ร่ วมซึ่ งไม่ ได้ ปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง การรวมธุรกิจ และมีการรวมธุรกิจซึ่ งบันทึกบัญชี
ด้ วยวิธซี ้ ือ ต้ องปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงนี้ตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข68 และ ข69
ภาษีเงินได้
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ผู้ซ้ ื อต้ องปฏิบั ติตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 68 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง
2559) เรื่ อ ง ภาษี เ งิ น ได้ (เมื่ อ มีก ารประกาศใช้ ) ) ซึ่ ง ปรั บ ปรุ ง ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง การรวมธุรกิจ โดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป
24

สําหรับการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือเกิดขึ้นก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้ หมายความว่า ผู้ซ้ ือจะต้ องไม่ปรั บปรุงการบันทึกบัญชีสาํ หรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่ีเคยรับรู้สาํ หรับการรวมธุรกิจครั้งก่อนๆ อย่างไรก็ตาม นับจากวันที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีน้ันในกําไรหรือขาดทุน (หรืออาจไม่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน หากเป็ นไปตามที่กาํ หนด
ไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))

การอ้างอิ งถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
(เมือ่ มีการประกาศใช้)
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หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ แต่ยังไม่ได้ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การอ้ างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ให้ หมายถึ งมาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บรู้ และการวัด มูลค่ า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้ใช้ แ ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูถ้ ูกซื้ อ

หมายถึง ธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจซึ่งผูซ้ ื้ อได้ อาํ นาจการควบคุมจากการรวมธุ รกิจ

ผูซ้ ื้ อ

หมายถึง กิจการที่ได้ อาํ นาจการควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ

วันทีซ่ ื้ อ

หมายถึง วันที่ผซู ้ ื้ อได้ อาํ นาจการควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ

ธุ รกิจ

หมายถึง กลุ่ มของกิจกรรมและสินทรั พย์ท่ีนํามาบริ หารและดําเนิ นงานเพื่ อ
ประสงค์ ผลตอบแทนในรู ป ของเงิ น ปั น ผล ต้ น ทุ น ที่ต่ ํา ลง หรื อ
ผลประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จอื่ น แก่ ผ้ ู ลงทุ น เจ้ า ของ สมาชิ ก หรื อ
ผู้มีส่วนร่วม

การรวมธุ รกิจ

หมายถึง รายการหรื อเหตุ การณ์ อ่ืนใดซึ่ งทําให้ ผูซ้ ื้ อได้ มีการควบคุ มธุ รกิ จ
หรื อกลุ่ มธุ รกิ จ รายการซึ่ งเป็ นการควบรวมจริ ง หรื อเทียบเท่ า
การควบรวม ถื อเป็ นการรวมธุ รกิจตามที่ได้ กล่ าวไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ด้วยเช่นกัน

สิง่ ตอบแทนทีต่ อ้ ง
จ่ ายเมือ่ เข้าเงือ่ นไข

หมายถึง โดยทั่วไป สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเมื่อเข้ าเงื่อนไข หมายถึง ภาระที่
ผู ซ้ ื้ อจะต้ อ งโอนสิน ทรั พ ย์หรื อ ส่ ว นได้เ สี ย ในส่ ว นของเจ้าของ
ให้ แก่เจ้ าของเดิมของผูถ้ ูกซื้ อเพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับอํานาจ
ในการควบคุ มผู้ถูกซื้อ หากเหตุการณ์ในอนาคตที่ระบุไว้ เกิดขึ้น
หรื อ เป็ นไปตามเงื่อ นไข อย่ า งไรก็ตาม สิ่งตอบแทนที ต่ อ้ งจ่า ย
เมือ่ เข้าเงือ่ นไขอาจเป็ นในกรณีท่ีผ้ ูซ้ ื อมีสิทธิได้ รับคืนสิ่งตอบแทน
ที่เคยโอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนด

ส่วนได้เสียในส่วนของ หมายถึง ส่ วนได้เสี ยในส่ว นของเจ้า ของตามวั ต ถุ ป ระสงค์ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ หมายถึง ส่วนได้ เสียในความเป็ น
เจ้าของ
เจ้ าของในกิจการของผู้ลงทุนและส่วนได้ เสียของเจ้ าของ สมาชิก
หรือผู้มีส่วนได้ เสียในกิจการหาผลประโยชน์ร่วม
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มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง ราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรั พย์ หรือจะจ่ ายเพื่ อโอนหนี้สิน
ในรายการที่เกิด ขึ้น ในสภาพปกติ ร ะหว่ า งผู้ ร่ ว มตลาด ณ วั น ที่
วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ))

ค่าความนิยม

หมายถึง สิน ทรั พ ย์ ท่ีแ สดงถึ ง ผลประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ ในอนาคตที่จ ะ
ได้ รับจากสินทรั พย์อ่ืนที่ได้ มาจากการรวมธุ รกิจ ซึ่งไม่สามารถ
ระบุและรับรู้เป็ นรายการแยกออกมาให้ ชัดเจนได้

สามารถระบุได้

หมายถึง สินทรัพย์จะสามารถระบุได้ถ้า
ก) สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่ง
ออกมาจากกิจการ และสามารถขาย โอน ให้ สิทธิ ให้ เช่ า
หรื อ แลกเปลี่ ย นได้ อ ย่ า งเป็ นเอกเทศ หรื อ โดยรวมกั บ
สั ญ ญา สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ร ะบุ ไ ด้ ห รื อ หนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดย
ไม่คาํ นึงว่ากิจการมีความตั้งใจที่จะทําเช่นนั้นหรือไม่ หรือ
ข) ได้ มาจากการทํา สัญ ญาหรื อสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ โดย
ไม่ คํา นึ ง ว่ า สิ ท ธิ เ หล่ า นั้ น จะสามารถโอนหรื อ สามารถ
แบ่งแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่นๆ

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

หมายถึง สินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีรูปร่าง

กิจการหา
ผลประโยชน์ร่วม

หมายถึง กิจการที่ไม่ได้ มีผ้ ูลงทุนเป็ นเจ้ าของ ซึ่งเป็ นกิจการที่ให้ เงินปั นผล
ทําให้ ต้นทุนตํ่าลงหรือให้ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ โดยตรง
แก่เจ้าของ สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัยร่วม
(mutual insurance company) สหภาพสินเชื่อ (credit union)
และสหกรณ์ (co-operative entity)

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อํานาจควบคุม

หมายถึง ส่ ว นได้ เสียในบริ ษั ทย่ อ ยซึ่ งไม่ ใช่ ส่ว นของบริ ษั ทใหญ่ ไม่ ว่ า โดย
ทางตรงหรือทางอ้ อม

เจ้าของ

หมายถึง เจ้ าของตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ หมายถึง ผู้ถือส่ วนได้เสียในส่วนของเจ้าของในกิจการ
ที่ผ้ ู ลงทุ นเป็ นเจ้ า ของ และเจ้ า ของหรื อสมาชิ กหรื อผู้ มีส่วนร่ วม
ในกิจการหาผลประโยชน์ร่วม
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 2.3)
ข1

ข2

ข3

ข4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซึ่งกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดที่นาํ มา
รวมกันอยู่ภายใต้ การควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กิจการ กลุ่มบุคคล หรื อกลุ่มกิจการเดียวกันทั้ง
ก่อนและหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไม่เป็ นการควบคุมชั่วคราว
กลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้ องถือว่ามีการควบคุมกิจการตามผลของสัญญาได้ กต็ ่อเมื่อมีอาํ นาจ
ในการกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนิน งานเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งประโยชน์ จากกิจกรรมของ
กิ จ การ ดั ง นั้ น การรวมกิ จ การที่ ก ลุ่ ม บุ ค คลเดิ ม ได้ รั บ อํา นาจสู ง สุ ด ตามผลของสั ญ ญาใน
การกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของแต่ละกิจการที่มารวมกันเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการเหล่านั้นและการควบคุมสูงสุดนั้นไม่ได้ เป็ นการควบคุมชั่วคราว
ไม่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กิจการอาจถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทําการร่ วมกันภายใต้ ข้อตกลงตามสัญญา
และบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลนั้ น ไม่ เ ข้ า ข่ า ยต้ อ งจั ด ทํา รายงานทางการเงิ น ตามข้ อ กํา หนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้ น จึงไม่จําเป็ นที่กิจการที่มารวมกันจะเคยถูกรวมเป็ น
ส่วนหนึ่งในงบการเงินรวมเดียวกันในการที่จะถือว่าเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของแต่ละกิจการที่มารวมกันทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจไม่ได้
เป็ นปั จ จั ยในการพิ จ ารณาว่ า การรวมธุรกิจ นั้ น เป็ นการรวมธุรกิจ ภายใต้ การควบคุ มเดียวกัน
หรื อ ไม่ ในทํา นองเดี ย วกั น การที่กิจ การที่ม ารวมกัน เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่มิ ไ ด้ ถู ก นํา มารวมใน
การจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ก็ไม่ได้ เป็ นปั จจัยในการพิ จารณาว่ าการรวมธุรกิจนั้น
เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันหรือไม่

การระบุการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 3)
ข5

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ คาํ นิยามการรวมธุรกิจว่าเป็ นรายการหรือเหตุการณ์อ่นื ใด
ซึ่งทําให้ ผ้ ูซ้ ือได้ มีการควบคุมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจ ผู้ซ้ ืออาจดําเนินการในหลายรูปแบบเพื่อให้ ได้
มีการควบคุมจากผู้ถูกซื้อ ตัวอย่างเช่น
ข5.1 โดยการโอนเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือสินทรัพย์อ่นื (รวมถึงสินทรัพย์สุทธิ
ที่ประกอบกันเป็ นธุรกิจ)
ข5.2 โดยการก่อหนี้สนิ
ข5.3 โดยการออกส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ
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ข5.4
ข5.5
ข6

โดยการให้ ส่งิ ตอบแทนมากกว่าหนึ่งรูปแบบ หรือ
โดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ ซึ่งรวมถึง การรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการตามสัญญาเพียง
อย่างเดียว (ดูย่อหน้ าที่ 43)
การจัดโครงสร้ างการรวมธุรกิจอาจมีได้ หลายรูปแบบเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย วัตถุประสงค์
ทางภาษี หรือวัตถุประสงค์อ่นื ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงรายการดังตัวอย่างต่อไปนี้
ข6.1 ธุรกิจหรื อกลุ่มธุรกิจซึ่งกลายมาเป็ นบริ ษัทย่อยของผู้ซ้ ือ หรือสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจ
หรือกลุ่มธุรกิจถูกควบรวมกันตามกฎหมายให้ เป็ นส่วนหนึ่งของผู้ซ้ ือ
ข6.2 กิจการที่มารวมกันกิจการหนึ่ งโอนสินทรัพย์สุทธิ หรื อเจ้ าของกิจการโอนส่วนได้ เสีย
ในส่วนของเจ้ าของของตนไปให้ อกี กิจการที่มารวมกันหรือเจ้ าของกิจการนั้น
ข6.3 กิจการทั้งหมดที่มารวมกันทําการโอนสินทรัพย์สทุ ธิ หรือเจ้ าของกิจการโอนส่วนได้ เสีย
ในส่ ว นของเจ้ า ของให้ แ ก่ กิจ การใหม่ ท่ีต้ั ง ขึ้ น (บางครั้ ง เรี ย กรายการลั ก ษณะนี้ ว่ า
การบั ง คั บ รวมธุ ร กิ จ ขนาดเล็ก ที่ เ หมื อ นกั น เข้ า ด้ ว ยกั น (roll-up or put-together
transactions)) หรือ
ข6.4 กลุ่ มของเจ้ า ของเดิ มของกิจ การที่มารวมกัน กิจ การใดกิจ การหนึ่ ง ได้ มีก ารควบคุ ม
กิจการที่เกิดจากการรวมกัน

นิยามของคําว่าธุรกิจ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 3)
ข7

ธุรกิจประกอบด้ วย ปั จจัยนําเข้ า ผ่านกระบวนการและทําให้ เกิดผลผลิต ถึงแม้ ว่าโดยทั่วไปแล้ ว
ธุรกิจจะต้ องมีผลผลิต แต่ผลผลิตไม่ได้ ถูกกําหนดให้ เป็ นปัจจัยของความเป็ นธุรกิจ องค์ประกอบ
ของธุรกิจทั้ง 3 ประเภทมีคาํ นิยามดังนี้
ข7.1 ปั จจัยนําเข้า หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เมื่อนําไปผ่านกระบวนการหนึ่งหรือ
มากกว่ า หนึ่ ง กระบวนการแล้ ว จะทํา ให้ เ กิดหรื อ มี ค วามสามารถทํา ให้ เกิด ผลผลิ ต
ซึ่ งตั ว อย่ า งของปั จจั ยนําเข้ า นั้น รวมไปถึงสิน ทรั พ ย์ไม่หมุ น เวี ยน (รวมถึงสินทรั พ ย์
ไม่ มี ตั ว ตนหรื อ สิ ท ธิ ใ นการใช้ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น) สิ น ทรั พ ย์ ท างปั ญ ญา
ความสามารถในการเข้ าถึงวัตถุดิบหรือสิทธิท่จี าํ เป็ นและพนักงาน
ข7.2 กระบวนการ หมายถึง ระบบ มาตรฐาน วิ ธีการ ระเบี ยบแบบแผน หรื อ กฎเกณฑ์
ซึ่ งเมื่อ นํา ไปใช้ กับ ปั จ จัยนํา เข้ าอย่า งใดอย่างหนึ่ งหรื อ หลายอย่ าง จะทําให้ เกิด หรื อ
มี ค วามสามารถทํา ให้ เกิ ด เป็ นผลผลิ ต เช่ น กระบวนการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์
กระบวนการในการดํา เนิ น งาน และกระบวนการในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
โดยทั่วไปแล้ ว กระบวนการเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ เป็ นเอกสาร แต่แรงงานที่เป็ นระบบ
มีทัก ษะและประสบการณ์ท่ีจํา เป็ นตามกฎเกณฑ์แ ละระเบี ยบแบบแผนจะสามารถ
ปฏิบัติตามกระบวนการที่จาํ เป็ นเพื่ อทําให้ ส่ิงที่นาํ เข้ ากลายเป็ นผลผลิตได้ (โดยทั่วไป
แล้ ว ระบบบัญชี ระบบการวางบิล ระบบเงินเดือน และระบบการบริหารงานอื่นๆ ไม่
ถือเป็ นกระบวนการที่ทาํ ให้ เกิดผลผลิต)
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ผลผลิ ต หมายถึ ง ผลลั พ ธ์ข องปั จ จั ย นํา เข้ า ที่ผ่ า นกระบวนการ ซึ่ ง ทํา ให้ เ กิ ด หรื อ
มีความสามารถในการทําให้ เกิดผลตอบแทนในรูปของเงินปั นผล ต้ นทุนที่ต่าํ ลง หรือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นโดยตรงแก่ผ้ ูลงทุน เจ้ าของอื่น สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม
เพื่อให้ การดําเนินงานและบริหารงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่กี าํ หนดไว้ กลุ่มของกิจกรรมและ
สิน ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบที่จํา เป็ น 2 ประการ ได้ แ ก่ ปั จ จั ย นํา เข้ า และ
กระบวนการที่จ ะนํา ไปใช้ กับ ปั จ จั ยนํา เข้ า นั้ น ซึ่ ง เมื่ อ นํา มารวมกัน จะทํา ให้ เ กิด เป็ นผลผลิ ต
อย่ า งไรก็ต าม ธุ ร กิ จ ไม่ จํา เป็ นต้ อ งรวมปั จ จั ย นํา เข้ า หรื อ กระบวนการทั้ง หมดที่ ผ้ ู ข ายใช้ ใ น
การดํา เนิ น ธุ ร กิจ หากผู้ ร่ ว มตลาดสามารถซื้ อธุ ร กิ จ และสร้ า งผลผลิ ต ต่ อ ไปได้ ตั ว อย่ า งเช่ น
การรวมธุรกิจนั้นเข้ ากับปัจจัยนําเข้ าและกระบวนการเดิมที่ตนมีอยู่
ลั ก ษณะองค์ ป ระกอบของธุ ร กิ จ จะแตกต่ า งกั น ไปตามอุ ต สาหกรรมและโครงสร้ างใน
การบริ หารงานหรื อกิจกรรมของกิจการ รวมไปถึงระดับขั้นการพั ฒนาของกิจการ ธุรกิจที่ถูก
จั ดตั้งขึ้นอยู่ เ ดิมแล้ ว นั้ นมัก มีปัจจัยนําเข้ า กระบวนการ และผลผลิ ตหลายประเภท ในขณะที่
ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่มักจะมีปัจจัยนําเข้ า และกระบวนการน้ อยกว่า และบางครั้งจะมีผลผลิตหรือ
สินค้ าเพี ยงหนึ่งอย่างเท่านั้น ธุรกิจเกือบทุกประเภทจะมีหนี้สินแต่ธุรกิจก็ไม่จาํ เป็ นต้ องมีหนี้สิน
เสมอไป
กลุ่ ม ของกิ จ กรรมและสิ น ทรั พ ย์ ท่ีอ ยู่ ใ นระหว่ า งการพั ฒ นาอาจไม่ ก่ อ ให้ เ กิด ผลผลิ ต ซึ่ ง ถ้ า
ไม่มีผลผลิตเกิดขึ้นผู้ซ้ ือจะต้ องพิจารณาปั จจัยอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่ อประเมินว่ ากลุ่มของกิจกรรม
และสินทรัพย์น้ันถือเป็ นธุรกิจหรือไม่ ปัจจัยดังกล่าวรวมถึง การที่กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์
เป็ นไปตามตัวอย่างดังต่อไปนี้หรือไม่
ข10.1 เริ่มดําเนินกิจกรรมหลักตามแผนที่ได้ วางไว้
ข10.2 มีพนักงาน สินทรัพย์ทางปัญญาและปัจจัยนําเข้ าและกระบวนการอื่นที่สามารถนําไปใช้
กับปัจจัยนําเข้ าที่มีอยู่
ข10.3 กําลังดําเนินการตามแผนเพื่อผลิตผลผลิต และ
ข10.4 จะสามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าที่จะซื้อผลผลิตนั้น
ในการระบุว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ท่ีอยู่ในระหว่างการพั ฒนาถือเป็ นธุรกิจหรือไม่น้ัน
ไม่จาํ เป็ นต้ องมีทุกปัจจัยที่กล่าวข้ างต้ น
การกํา หนดว่ า กลุ่ ม ของกิ จ กรรมและสิ น ทรั พ ย์ ใ ดเป็ นธุ ร กิ จ หรื อ ไม่ น้ั น ต้ องอ้ างอิ ง จาก
การที่ผ้ ู ร่ ว มตลาดสามารถใช้ ก ลุ่ ม ของกิจ กรรมหรื อ สิน ทรั พ ย์ดังกล่ า วในการดํา เนิ น งานและ
บริ หารธุรกิจได้ หรื อไม่ ดังนั้ น ในการประเมินว่ ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรั พย์ถือเป็ นธุรกิจ
หรื อไม่ จึงไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับว่าผู้ขายใช้ กลุ่มของกิจกรรมและสินทรั พย์น้ันในการดําเนินธุรกิจและ
ไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั ว่าผู้ซ้ ือตั้งใจที่จะใช้ กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์น้ันในการดําเนินธุรกิจหรือไม่
กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ใดซึ่งมีค่าความนิยมจะถือเป็ นธุรกิจ หากไม่มีหลักฐานมาหักล้ าง
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไม่จาํ เป็ นต้ องมีค่าความนิยม

ข7.3
ข8

ข9

ข10

ข11

ข12
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การระบุผูซ้ ื้ อ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 6 และ 7)
ข13

ข14
ข15

ในการระบุ ผ้ ู ซ้ ื อต้ องใช้ แนวปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุ ง
2559) เรื่ อ ง งบการเงิ น รวม (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ซึ่ งผู้ ซ้ ื อคื อ กิจ การที่ได้ อ ํา นาจควบคุ ม
ผู้ถูกซื้อ หากการรวมธุรกิจเกิดขึ้นและไม่สามารถระบุผ้ ูซ้ ือได้ อย่างชัดเจนตามแนวปฏิบัติท่กี าํ หนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ต้ องพิจารณาปัจจัยที่กาํ หนดในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข14 ถึง ข18 ประกอบ
ในการรวมธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารโอนเงิ น สดหรื อ สิน ทรั พ ย์ อ่ ื น หรื อ โดยการก่ อ หนี้ สิ น กิ จ การที่เ ป็ น
ผู้จ่ายเงินสดหรือโอนสินทรัพย์อ่นื ให้ หรือกิจการที่เป็ นผู้ก่อหนี้มักจะเป็ นผู้ซ้ ือ
ในการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปลี่ยนส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ กิจการที่ออกตราสารทุนใหม่
มั ก จะเป็ นผู้ ซ้ ื อ อย่ า งไรก็ต าม กรณีของการรวมธุร กิจ ที่เ รี ยกว่ า การซื้ อธุร กิจ แบบย้ อ นกลั บ
กิ จ การที่ อ อกตราสารทุ น ใหม่ จ ะกลายเป็ นผู้ ถู ก ซื้ อ ภาคผนวก ข ย่ อ หน้ า ที่ ข19 ถึ ง ข27
ได้ ก ํา หนดแนวทางในการบั น ทึ ก บั ญ ชี ส ํา หรั บ การซื้ อธุ ร กิ จ แบบย้ อ นกลั บ ไว้ การระบุ ผ้ ู ซ้ ื อ
ในการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปลี่ ยนส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ ต้ องพิ จารณาข้ อเท็จจริ งและ
สถานการณ์แวดล้ อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องประกอบ ดังต่อไปนี้
ข15.1 สิทธิ ออกเสียงในกิจการทีเ่ กิ ดจากการรวมกันภายหลังการรวมธุรกิจ โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือ
คือ กิจการใดกิจการหนึ่งที่มารวมกันซึ่งกลุ่มของเจ้ าของในกิจการนั้นได้ รับหรือมีสิทธิ
ออกเสียงส่วนใหญ่ในกิจการที่เกิดจากการรวมกัน ในการพิจารณาว่ากลุ่มของเจ้ าของใด
ที่ได้ รับหรือมีสทิ ธิออกเสียงส่วนใหญ่ กิจการต้ องพิจารณาว่ามีข้อตกลงหรือสิทธิในการ
ใช้ สิทธิออกเสียง ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์ท่สี ามารถแปลงสภาพได้ ท่ไี ม่ปกติ
หรือเป็ นพิเศษหรือไม่
ข15.2 กลุ่มผูม้ ีสิทธิ ออกเสียงส่วนน้อยทีเ่ มื่อรวมกันแล้วเป็ นกลุ่มใหญ่ ในกิ จการที ่เกิดจาก
การรวมกัน ในกรณี ที่กิจ การนัน้ ไม่ มีเจ้า ของหรื อกลุ่มของเจ้า ของที ่มีสิทธิ อ อกเสี ยง
ส่วนใหญ่ โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือมักเป็ นกิจการใดกิจการหนึ่งที่มีเจ้ าของหรือกลุ่มของเจ้ าของ
ซึ่งเป็ นผู้มีสิทธิออกเสียงส่วนน้ อยที่เมื่อรวมกันแล้ วเป็ นกลุ่มใหญ่ในกิจการที่เกิดจาก
การรวมกัน
ข15.3 คณะกรรมการของกิจการทีเ่ กิดจากการรวมกัน โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือมักเป็ นกิจการที่เจ้ าของ
มีอาํ นาจในการเลือก แต่งตั้ง ถอดถอนสมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการของกิจการ
ที่เกิดจากการรวมกัน
ข15.4 คณะผูบ้ ริ หารระดับสูงของกิ จการที ่เกิ ดจากการรวมกัน โดยทั่วไป ผู้ ซ้ ื อมักเป็ นกิจการ
ที่ผ้ ูบริหาร (หรือผู้บริหารเดิม) เป็ นผู้มีอาํ นาจครอบงําคณะผู้บริหารของกิจการที่เกิดจาก
การรวมกัน
ข15.5 เงื่อ นไขในการแลกเปลี ่ย นตราสารทุน โดยทั่ว ไป ผู้ ซ้ ื อมั ก เป็ นกิจ การที่เ ป็ นผู้ จ่ า ย
ส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมก่อนการรวมธุรกิจในตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่ง (หรือ
กลุ่มกิจการ)
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ข16
ข17
ข18

โดยปกติ ผู้ซ้ ือ คือ กิจการซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากิจการอื่นที่มารวมกันอย่างมีนัยสําคัญ (ขนาดของ
กิจการอาจวัดจาก สินทรัพย์ รายได้ หรือกําไร เป็ นต้ น)
สําหรับการรวมธุรกิจที่มีกจิ การที่เกี่ยวข้ องมากกว่าสองกิจการขึ้นไป ในการระบุว่า กิจการใดเป็ น
ผู้ซ้ ือต้ องคํานึงว่ ากิจการใดเป็ นผู้ริเริ่มการรวมธุรกิจ โดยพิ จารณาร่ วมกับขนาดของกิจการที่มา
รวมกัน
ผู้ซ้ ือไม่จาํ เป็ นต้ องเป็ นกิจการที่ต้งั ขึ้นใหม่จากการรวมธุรกิจ หากมีการจัดตั้งกิจการใหม่เพื่อออก
ตราสารทุนสําหรับการรวมธุรกิจ กิจการใดกิจการหนึ่งที่ปรากฏอยู่ก่อนการรวมธุรกิจจะถูกระบุ
ให้ เป็ นผู้ซ้ ือโดยใช้ แนวทางที่กาํ หนดไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข13 ถึง ข17 ในทางกลับกัน
กิ จ การที่ต้ั ง ขึ้ นใหม่ ท่ีเ ป็ นผู้ จ่ า ยเงิ น สด หรื อ โอนสิน ทรั พ ย์ อ่ ืน ให้ หรื อ เป็ นผู้ ก่ อ หนี้ เพื่ อ จ่ า ย
สิ่งตอบแทนก็อาจถูกพิจารณาให้ เป็ นผู้ซ้ ือ

การซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ข19

การซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับเกิดขึ้นเมื่อกิจการที่ออกหลักทรั พย์ (ผู้ซ้ ือทางกฎหมาย) ถูกระบุว่า
เป็ นผู้ถูกซื้อในทางบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดในแนวทางปฏิบัติตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข13
ถึง ข18 โดยกิจการที่ตราสารทุนถูกซื้อไป (ผู้ถูกซื้อทางกฎหมาย) จะเป็ นผู้ซ้ ือทางบัญชีสาํ หรับ
รายการที่ถือเป็ นการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ ตัวอย่างเช่ น บางครั้ ง การซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
เกิดขึ้นเมื่อบริษัทจํากัดต้ องการเป็ นบริษัทมหาชนโดยไม่ต้องการนําหลักทรัพย์ของตนเองเข้ าไป
จดทะเบี ย นจึ ง ให้ บริ ษั ท มหาชนที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ข้ าถื อ หุ้ นของตนเพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับหุ้นของบริษัทนั้น จากตัวอย่างข้ างต้ น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือ
เป็ นผูซ้ ื้ อทางกฎหมาย เพราะเป็ นผู้ออกตราสารทุนเพื่อจ่ ายชําระ และบริษัทจํากัดถือเป็ นผูถ้ ูก
ซื้ อทางกฎหมาย เพราะตราสารทุนของตนถูกซื้อไป อย่างไรก็ตาม การใช้ แนวทางปฏิบัติตาม
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข13 ถึง ข18 จะทําให้ ระบุได้ ว่า
ข19.1 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ูกซื้ อทางบัญชี และ
ข19.2 บริษัทจํากัดเป็ นผูซ้ ื้ อทางบัญชี
ผู้ถู ก ซื้ อทางบั ญ ชี จ ะต้ อ งเป็ นไปตามคํานิ ยามของธุร กิจสํา หรั บรายการที่ถือ เป็ นการซื้ อธุร กิจ
แบบย้ อนกลับ และให้ ใช้ หลักการการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการกําหนดให้ มีการรับรู้ค่าความนิยมด้ วย
การวัดมูลค่าสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้

ข20

ในการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ โดยทั่วไปผู้ซ้ ือทางบัญชีจะไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ
แต่ผ้ ูถูกซื้อทางบัญชีจะเป็ นผู้ออกตราสารทุนให้ แก่เจ้ าของของผู้ซ้ ือทางบัญชี ดังนั้น มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซ้ ือของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ โดยผู้ซ้ ือทางบัญชีเพื่อแลกเปลี่ยนกับส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อ
ทางบัญชีต้องคํานวณจากจํานวนของตราสารทุนที่บริ ษัทย่ อยตามกฎหมายต้ องออกเพื่ อทําให้
เจ้ า ของของบริ ษั ทใหญ่ ต ามกฎหมายมีส่วนได้ เสียในกิจ การที่เกิดจากการรวมกัน ในสัดส่วน
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เดียวกันกับส่วนได้ เสียที่เป็ นผลจากการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ที่คาํ นวณได้ ดังกล่าวจะถือว่าเป็ นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ
การจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงินรวม
ข21

ข22

งบการเงิ น รวมที่จั ด ทํา สํา หรั บการซื้ อธุร กิจ แบบย้ อ นกลั บ จะจั ดทํา ภายใต้ ช่ื อ ของบริ ษั ทใหญ่
ตามกฎหมาย (ผู้ ถู ก ซื้ อทางบั ญ ชี ) แต่ ต้ อ งอธิ บ ายในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ว่ า
มีการปรั บปรุงงบการเงินของบริ ษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบั ญชี) รวมทั้งมีการปรั บปรุง
ย้ อนหลังสําหรั บส่วนทุ นตามกฎหมายของผู้ซ้ ือทางบั ญชีเพื่ อสะท้ อนส่วนทุนตามกฎหมายของ
ผู้ถูกซื้อทางบัญชี รายการปรับปรุงดังกล่าวจัดทําขึ้นเพื่อแสดงให้ เห็นถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่
ตามกฎหมาย (ผู้ ถู ก ซื้ อทางบั ญ ชี ) นอกจากนี้ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั ง สํา หรั บ ข้ อ มู ล
ที่นาํ เสนอเปรียบเทียบในงบการเงินรวมเพื่อแสดงให้ เห็นถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย
(ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ด้ วยเช่นกัน
เนื่องจากงบการเงินรวมเป็ นการนําเสนอข้ อมูลต่อเนื่องจากงบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย
ยกเว้ นในส่วนโครงสร้ างทุน งบการเงินรวมจึงสะท้ อนถึง
ข22.1 สิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน ของบริ ษั ทย่ อ ยตามกฎหมาย (ผู้ ซ้ ื อทางบั ญ ชี ) ที่ถู ก รั บ รู้ แ ละ
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการรวมกิจการ
ข22.2 สินทรั พย์และหนี้สินของบริ ษัทใหญ่ ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ที่ถูกรั บรู้และ
วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข22.3 กําไรสะสมและยอดคงเหลือของส่วนของเจ้ าของส่วนอื่นของบริษัทย่อยตามกฎหมาย
(ผู้ซ้ ือทางบัญชี) ก่อนการรวมธุรกิจ
ข22.4 มูลค่าตราสารทุนที่ออกและรับรู้ในงบการเงินรวมจะต้ องรวมตราสารทุนที่บริษัทย่อย
ตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจเข้ ากับมูลค่ายุติธรรมของบริษัทใหญ่
ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างของส่วนของเจ้ าของใน
งบการเงิ น รวม (เช่ น จํา นวนและประเภทของตราสารทุ น ที่อ อก) ต้ อ งแสดงถึ ง
โครงสร้ างในส่วนของเจ้ าของของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) รวมถึง
ตราสารทุ น ที่บ ริ ษั ทใหญ่ ต ามกฎหมายออกเพื่ อ การรวมกิจ การ ดั ง นั้ น โครงสร้ า ง
ส่วนของเจ้ าของของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) จะถูกปรับย้ อนหลังโดย
ใช้ อัตราการแลกเปลี่ยนที่ระบุในสัญญาซื้อเพื่ อสะท้ อนถึงจํานวนหุ้ นที่ออกโดยบริ ษัท
ใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ในการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
ข22.5 มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องกํา ไรสะสมและส่ ว นของเจ้ า ของส่ ว นอื่ น ๆ ตามสั ด ส่ ว นของ
ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ในบริ ษั ท ย่ อ ยตามกฎหมายก่ อ นการรวมธุ ร กิ จ
ตามที่กล่าวไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข23 และ ข24
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ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุม
ข23

ข24

ในการซื้ อธุ ร กิ จ แบบย้ อ นกลั บ เจ้ า ของบางรายของผู้ ถู ก ซื้ อตามกฎหมาย (ผู้ ซ้ ื อทางบั ญ ชี )
อาจไม่ ได้ แลกเปลี่ยนตราสารทุ นที่ตนถืออยู่กับบริ ษัทใหญ่ ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี )
เจ้ าของเหล่านั้นถือเสมือนเป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในงบการเงินรวมภายหลังการซื้อ
ธุรกิจแบบย้ อนกลับ เนื่องจากเจ้ าของของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่ไม่ ได้ แลกเปลี่ยนตราสารทุน
ของตนกับตราสารทุนของผู้ซ้ ือตามกฎหมาย จะมีส่วนได้ เสียในผลการดําเนินงานและสินทรัพย์สุทธิ
เฉพาะของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายเท่านั้น ไม่มีส่วนได้ เสียในผลการดําเนินงานและสินทรัพย์สุทธิ
ของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน ในทางกลับกัน แม้ ว่าผู้ซ้ ือตามกฎหมายจะเป็ นผู้ถูกซื้อในทางบัญชี
เจ้ าของของผู้ซ้ ื อตามกฎหมายก็ยังคงมีส่วนได้ เสียในผลการดําเนินงานและสินทรั พย์สุทธิของ
กิจการที่เกิดจากการรวมกัน
สินทรัพย์และหนี้สินของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายต้ องรับรู้และวัดมูลค่าในงบการเงินรวมด้ วยมูลค่า
ตามบัญชีก่อนการรวมกิจการ (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข22.1) ดังนั้น ในการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
ส่ วนได้ เ สี ยที่ไม่ มีอ าํ นาจควบคุ ม ต้ อ งแสดงด้ ว ยสัด ส่ ว นของส่ว นได้ เ สีย ที่ไม่ มีอ ํา นาจควบคุ ม
ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิก่อนการรวมกิจการของผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย ถึงแม้ ว่าส่วนได้
เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในการซื้ออื่นๆ จะวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือก็ตาม
กําไรต่อหุน้

ข25
ข26

ข27

ตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข22.4 โครงสร้ างส่วนของเจ้ าของในงบการเงินรวมของการซื้อธุรกิจ
แบบย้ อนกลับต้ องแสดงถึงโครงสร้ างส่วนของเจ้ าของของผู้ซ้ ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี)
ซึ่งรวมทั้งตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซ้ ือตามกฎหมายเพื่อให้ เกิดการรวมธุรกิจ
ในการคํานวณจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักที่คงเหลือ (ตัวหารในการคํานวณกําไรต่อหุ้น)
ในระหว่างงวดที่มีการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
ข26.1 จํานวนหุ้ นสามัญคงเหลือตั้งแต่ต้นงวดถึงวันที่ซ้ ือต้ องคํานวณด้ วยจํานวนหุ้ นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักในระหว่างงวดของผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) คูณด้ วย
อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนที่ระบุในสัญญาการรวมกิจการ และ
ข26.2 จํานวนหุ้นสามัญคงเหลือตั้งแต่วันที่ซ้ ือถึงวันสิ้นงวดต้ องใช้ จาํ นวนหุ้นสามัญคงเหลือที่
มีอยู่จริงของผู้ซ้ ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ที่คงเหลืออยู่ในระหว่างงวด
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในแต่ละงวดก่อนวันที่ซ้ ือที่แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินรวมตามวิธีซ้ ือธุรกิจ
แบบย้ อนกลับต้ องคํานวณโดยการหาร
ข27.1 กําไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญในแต่ละงวดด้ วย
ข27.2 จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่คงเหลืออยู่ในระหว่าง
งวดนั้นคูณด้ วยอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนที่ระบุในสัญญาซื้อกิจการ
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การรับรูร้ ายการสินทรัพย์ทีไ่ ด้มาและหนี้ สินทีร่ บั มา (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 10 ถึง 13)
สัญญาเช่าดําเนินงาน
ข28
ข29

ข30

ผู้ซ้ ือต้ องไม่ รับรู้สินทรั พ ย์หรื อ หนี้สิน ที่เกี่ยวข้ อ งกับสัญญาเช่ าดํา เนินงานซึ่งผู้ถูกซื้ อเป็ นผู้เช่ า
ยกเว้ นเฉพาะที่กาํ หนดไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข29 และ ข30
ผู้ซ้ ือต้ องพิ จารณาว่ าเงื่อนไขของสัญญาเช่ าดําเนินงานแต่ละสัญญาซึ่งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้เช่ านั้นเป็ น
สัญญาที่ให้ ประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือหรือไม่ ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากเงื่อนไขในสัญญาเช่ า
ดําเนินงานให้ ผลประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาดและต้ องรับรู้หนี้สินหากเงื่อนไข
ในสัญญาเช่ าดําเนินงานไม่ให้ ผลประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด ภาคผนวก ข
ย่อ หน้ า ที่ ข42 ให้ แ นวทางในการวั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรม ณ วั น ที่ซ้ ื อของสิน ทรั พ ย์ตามสัญ ญาเช่ า
ดําเนินงานกรณีท่ผี ้ ูถูกซื้อเป็ นผู้ให้ เช่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ อาจเกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่าดําเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้ จากความเต็มใจ
ของผู้ร่วมตลาดที่จะจ่ายเพื่อการเช่านั้นด้ วยราคาตามเงื่อนไขตลาด ตัวอย่างเช่น สัญญาเช่าประตู
เข้ าออกสนามบิน หรือสัญญาเช่าพื้นที่จาํ หน่ายสินค้ าทําเลดี อาจเป็ นช่องทางในการเข้ าถึงตลาด
หรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ ในอนาคตซึ่งเข้ าเงื่อนไขของการเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้
เช่น ความสัมพั นธ์กับลูกค้ า ในสถานการณ์เช่ นนั้ น ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้
ที่เกี่ยวข้ องตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข31
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ข31
ข32

ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ ท่ไี ด้ มาจากการรวมธุรกิจแยกต่างหากจากค่าความนิยม
สินทรั พย์ไม่ มีตัวตนถือว่ าระบุ ได้ ถ้าเป็ นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ งคือสามารถแยกเป็ น
เอกเทศได้ หรือเป็ นไปตามข้ อกําหนดทางกฎหมายในสัญญา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดทางกฎหมายในสัญญาจะถือว่าระบุได้ ถึงแม้ ว่าสินทรัพย์
นั้นจะไม่สามารถโอนหรือแยกเป็ นเอกเทศจากผู้ถูกซื้อหรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่น เช่น
ข32.1 ผู้ถูกซื้อเช่าอุปกรณ์เพื่อการผลิตภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานซึ่งมีเงื่อนไขที่ให้ ประโยชน์
มากกว่าเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด เงื่อนไขในสัญญาเช่าระบุไว้ อย่างชัดเจนว่าไม่ให้
มีการโอนเปลี่ยนมือ (ไม่ว่าจะเป็ นการขายหรื อให้ เช่าช่วง) มูลค่าของสัญญาส่วนที่ให้
ประโยชน์ ม ากกว่ า เมื่ อ เทียบกับ เงื่ อ นไขในตลาดสํา หรั บ รายการประเภทเดี ย วกัน
ถือเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดทางกฎหมายในสัญญาและต้ องรับรู้
เป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ ว่าผู้ซ้ ือจะไม่สามารถขาย หรื อโอน
สัญญาเช่านั้นให้ แก่ผ้ ูอ่นื ได้
ข32.2 ผู้ถูกซื้อเป็ นเจ้ าของและดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ ใบอนุ ญาตที่ให้ สิทธิ
ในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าถือเป็ นสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดทาง
กฎหมายในสัญญาและต้ องรั บรู้เป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิ ยม ถึงแม้ ว่า
ผู้ซ้ ือจะไม่สามารถขายหรือโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูอ่นื โดยแยกจากโรงไฟฟ้ าได้
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ข33

ข34

ผู้ซ้ ืออาจรับรู้มูลค่ายุติธรรมของใบอนุ ญาตในการดําเนินธุรกิจและมูลค่ายุติธรรมของ
โรงไฟฟ้ ารวมเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ร ายการเดี ย วกั น เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการรายงาน
ทางการเงินถ้ าสินทรัพย์เหล่านั้นมีอายุการให้ ประโยชน์เท่ากัน
ข32.3 ผู้ถูกซื้อเป็ นเจ้ าของสิทธิบัตรในเทคโนโลยีและให้ สิทธิแก่ผ้ ู อ่ืนเพื่ อนําไปใช้ ในตลาด
ต่ า งประเทศโดยแลกเปลี่ ย นกับ การได้ ส่ิงตอบแทนเป็ นอัตราร้ อ ยละที่ก าํ หนดของ
รายได้ ท่เี ป็ นเงินตราต่างประเทศในอนาคต สิทธิบัตรในเทคโนโลยีและสัญญาให้ สิทธิ
ที่เ กี่ ยวข้ อ งถื อ ว่ า เป็ นสิน ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตั ว ตนที่เป็ นไปตามข้ อ กํา หนดทางกฎหมายใน
สัญญาและต้ องรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ ว่าในทางปฏิบัติ
จะไม่สามารถขายหรือแลกเปลี่ยนสิทธิบัตรและสัญญาให้ สิทธิท่เี กี่ยวข้ องแยกจากกันได้
เงื่อนไขในการแยกเป็ นเอกเทศได้ หมายถึง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มานั้นสามารถแยกหรือแบ่ง
จากผู้ถูกซื้อ และสามารถขาย โอน ให้ สิทธิ ให้ เช่ า หรื อแลกเปลี่ ยนได้ อย่างเป็ นเอกเทศ หรื อ
โดยรวมกับสัญญาหรื อสินทรั พย์ท่ีระบุ ได้ หรื อ หนี้ สิน ที่เกี่ยวข้ อ ง สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ผ้ ูซ้ ื อ
สามารถขาย ให้ สิทธิ หรื อแลกเปลี่ ยนกับมูลค่ าของสิ่งตอบแทนอื่นถือว่ าเข้ าเงื่อนไขการแยก
เป็ นเอกเทศได้ ถึงแม้ ว่ าผู้ซ้ ือจะไม่มีความตั้งใจที่จะขาย ให้ สิทธิหรื อ แลกเปลี่ ยนสิน ทรั พย์น้ั น
สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตัว ตนที่ได้ ม าถื อ ว่ า เข้ า เงื่ อ นไขการแยกเป็ นเอกเทศได้ ถ้ า มี ห ลั ก ฐานแสดงว่ า
มีรายการแลกเปลี่ยนสินทรั พย์หรื อกลุ่มของสินทรัพย์ท่ีคล้ ายกัน ถึงแม้ ว่ารายการเหล่านั้ นจะ
ไม่ได้ เกิดขึ้นบ่ อย และไม่คาํ นึ งว่ าผู้ซ้ ือมีส่วนเกี่ยวข้ องกับรายการดังกล่ าวหรื อไม่ ตัวอย่างเช่ น
รายชื่อลูกค้ าและรายชื่อสมาชิกมักมีการให้ สิทธิในการนําไปใช้ ประโยชน์จึงถือว่าเข้ าเงื่อนไขของ
การแยกเป็ นเอกเทศได้ แม้ ว่าผู้ถูกซื้อจะเชื่อว่ารายชื่อลูกค้ าของตนมีลักษณะแตกต่างจากรายชื่อ
ลู ก ค้ า อื่น ๆ แต่ ก ารที่ต ามปกติ ร ายชื่ อ ลู ก ค้ า มั ก มี ก ารให้ สิท ธิก ็ถื อ ได้ ว่ า รายชื่ อ ลู ก ค้ า ที่ ไ ด้ ม า
เข้ าเงื่อนไขการแยกเป็ นเอกเทศได้ แล้ ว อย่างไรก็ตาม รายชื่อลูกค้ าที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ
อาจจะไม่เข้ าเงื่อนไขของการแยกเป็ นเอกเทศได้ ถ้ าเงื่อนไขในสัญญาระบุห้ามไม่ให้ กิจการขาย
ให้ เช่าหรือแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ า
สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ไม่สามารถแยกเป็ นเอกเทศจากผู้ถูกซื้อหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกัน
ถือว่าเข้ าเงื่อนไขของการแยกเป็ นเอกเทศได้ ถ้าสินทรัพย์น้ันสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ เมื่อนําไป
รวมกับสัญญา สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ หรือหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
ข34.1 ผู้ร่วมตลาดแลกเปลี่ ยนหนี้ สินเงินรั บฝากและความสัมพั นธ์กับลู กค้ าเงินรั บฝากซึ่ งเป็ น
สินทรั พย์ไม่มีตัวตน ซึ่ งเป็ นรายการที่พบได้ ท่ัวไป ดังนั้ น ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้ความสัมพั นธ์กับ
ลูกค้ าเงินรับฝากซึ่งเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม
ข34.2 ผู้ ถู ก ซื้ อมี เ ครื่ อ งหมายการค้ า จดทะเบี ยนสํา หรั บ การผลิ ตสิ น ค้ า ชนิ ดหนึ่ งแต่ ไม่ ไ ด้
จดทะเบี ยนสิ ทธิ บั ต รในความชํา นาญด้ า นเทคโนโลยี ท่ี ใ ช้ ใ นการผลิ ต ในการโอน
ความเป็ นเจ้ าของในเครื่ องหมายการค้ า ผู้เป็ นเจ้ าของเดิมจะต้ องโอนทุกอย่างที่จาํ เป็ น
ให้ แก่เจ้ าของใหม่ เพื่อให้ เจ้ าของใหม่สามารถผลิตสินค้ าหรือให้ บริการได้ โดยไม่แตกต่าง
ไปจากเดิม เนื่องจากความชํานาญด้ านเทคโนโลยีท่ีไม่ได้ จดสิทธิบัตรจะถูกแบ่ งแยกจาก
ผู้ถูกซื้อหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันและจะถูกขายถ้ าเครื่องหมายการค้ าที่เกี่ยวข้ อง
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ถูกขายออกไป จึงถือว่าความชํานาญด้ านเทคโนโลยีท่ีไม่ได้ จดสิทธิบัตรนั้นสามารถแยก
เป็ นเอกเทศได้
สิทธิทีไ่ ด้รบั คืน
ข35

ข36

ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ืออาจได้ รับคืนสิทธิท่เี คยให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อเพื่อใช้ สินทรัพย์ของผู้ซ้ ือ ทั้งสินทรัพย์
ที่เคยรั บรู้ และไม่ เคยรั บรู้ ในงบการเงินมาก่อน ตัวอย่ างของสิทธิดังกล่ าวรวมถึงสิทธิในการใช้
ชื่อทางการค้ าของผู้ ซ้ ื อภายใต้ สัญญาแฟรนไชส์ หรื อสิทธิในการใช้ เทคโนโลยีของผู้ซ้ ื อภายใต้
สัญญาให้ สิทธิในการใช้ เทคโนโลยี สิทธิท่ีได้ รับคืนนี้ถือเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ ท่ผี ้ ูซ้ ือ
ต้ องรั บรู้แยกต่ างหากจากค่าความนิยม ย่อหน้ าที่ 29 กําหนดแนวทางในการวัดมู ลค่ าของสิทธิ
ที่ได้ รับคืน และย่อหน้ าที่ 55 กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก
สําหรับสิทธิท่ไี ด้ รับคืน
ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการที่เงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิท่ไี ด้ รับคืน
เมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาดสําหรั บรายการที่มีลักษณะเดียวกันให้ ผลประโยชน์ กับผู้ ซ้ ือหรื อ
ทําให้ ผ้ ูซ้ ือเสียผลประโยชน์ ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข52 กําหนดแนวทางในการวัดมูลค่าของ
ผลกําไรหรือขาดทุนดังกล่าว
กลุ่มของแรงงานและรายการอื่นๆ ทีไ่ ม่สามารถระบุได้

ข37

ข38

ข39

ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรวมมู ล ค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มีตั ว ตนที่ไ ด้ มาที่ไ ม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ณ วั น ที่ซ้ ื อเข้ า เป็ น
ส่วนหนึ่ งของค่ า ความนิ ยม ตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ ซ้ ื ออาจกํา หนดมู ลค่ า ของกลุ่ มของแรงงานที่มีอ ยู่
ซึ่งหมายถึง กลุ่มของพนักงานที่มีอยู่ ซ่ึงทําให้ ผ้ ูซ้ ือสามารถดําเนินงานและบริ หารธุรกิจที่ซ้ ือมา
ต่อไปจากวั นที่ซ้ ื อได้ กลุ่ มของแรงงานไม่ รวมถึงพนัก งานของผู้ ถูกซื้ อที่มีทัก ษะความชํา นาญ
พิเศษที่ต้องนําความรู้และประสบการณ์มาใช้ ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากกลุ่มของแรงงานไม่ใช่
สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ ท่จี ะสามารถรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยมได้ มูลค่าของกลุ่ม
ของแรงงานจึงถูกรวมเป็ นส่วนหนึ่งของค่าความนิยม
ผู้ซ้ ือต้ องรวมมูลค่าของรายการที่ไม่เข้ าเงื่อนไขการเป็ นสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ ือเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของ
ค่ า ความนิ ย ม เช่ น ผู้ ซ้ ื ออาจกํา หนดมู ลค่ า ของสัญ ญาที่ผ้ ู ถู ก ซื้ อกํา ลั ง เจรจาต่ อ รองกับ ลู ก ค้ า
รายใหม่ ณ วันที่ซ้ ือ แต่ เนื่องจากสัญญาดังกล่ าวยังไม่สามารถถือเป็ นสินทรั พย์ ณ วันที่ซ้ ือได้
ผู้ ซ้ ื อจึ งไม่ สามารถรั บ รู้ สัญ ญาดั งกล่ า วเป็ นรายการแยกต่ า งหากจากค่ า ความนิ ยม ผู้ ซ้ ื อต้ อ ง
ไม่จัดประเภทใหม่ในภายหลังสําหรับมูลค่าของสัญญาเหล่ านั้นโดยแสดงแยกจากค่าความนิยม
สํา หรั บ เหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น หลั งจากวั น ที่ซ้ ื อ อย่ า งไรก็ตาม ผู้ ซ้ ื อต้ อ งประเมิน ข้ อ เท็จ จริ งและ
สถานการณ์แวดล้ อมที่เกิดขึ้นไม่นานหลังวันที่ซ้ ือเพื่อพิจารณาว่ามีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถ
รับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากอยู่ ณ วันที่ซ้ ือหรือไม่
ภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก ผู้ซ้ ือต้ องบันทึกบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ตัว ตน (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) อย่างไรก็ตาม ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
37
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(ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ ใช้ วิธีการบันทึกบัญชี
ภายหลังการรั บรู้เมื่อเริ่มแรกสําหรับสินทรั พย์ไม่มีตัวตนบางรายการตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น
เงื่ อ นไขของการระบุ ไ ด้ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาว่ า สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนสามารถรั บ รู้ เป็ นรายการ
แยกต่ างหากจากค่าความนิ ยมได้ หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้ กาํ หนดแนวทาง
ในการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน และไม่ ไ ด้ ก ํา หนดข้ อ จํา กั ด ของข้ อ สมมติ
ที่ใช้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ ือพิจารณาใช้ ข้อสมมติ
เดียวกันกับที่ผ้ ูร่วมตลาดในการกําหนดราคาของสินทรั พย์ไม่มีตัวตน เช่ น การพิ จารณาโอกาส
ในการต่ อ สัญ ญาในอนาคตในการวั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรมของสัญ ญา ซึ่ งการต่ อ อายุ ได้ หรื อ ไม่ น้ั น
ไม่ จํา เป็ นต้ อ งเข้ า เงื่ อ นไขการระบุ ไ ด้ (อย่ า งไรก็ต าม ย่ อ หน้ า ที่ 29 ได้ ก ล่ า วถึ ง ข้ อ ยกเว้ น
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมสําหรั บสิทธิท่ีได้ รับคืนที่รับรู้ในการรวมธุรกิจ) ย่อหน้ าที่ 36 และ 37
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กําหนดแนวทางสําหรั บการพิ จารณาว่ าสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนควรจะรั บรู้ รวมเป็ นหน่ วยเดียวกับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นหรือสินทรัพย์ท่มี ีตัวตนหรือไม่

การวัด มู ล ค่ ายุ ติ ธรรมของสิ น ทรัพ ย์ที่ร ะบุ ไ ด้บ างรายการและส่ ว นได้เ สี ยที่ไ ม่ มี อํานาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 18 และ 19)
สินทรัพย์ทีก่ ระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน (ค่าเผือ่ มูลค่า)
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ณ วันที่ซ้ ือ ผู้ซ้ ือต้ องไม่รับรู้ค่าเผื่อมูลค่าสําหรับสินทรัพย์ท่ีได้ มาจากการรวมธุรกิจที่วัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือเป็ นรายการแยกต่างหาก เพราะผลกระทบของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
กระแสเงินสดเกี่ยวกับอนาคตได้ รวมอยู่ในการวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมแล้ ว เช่ น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กํ า หนดให้ ผู้ ซื้ อวั ด มู ล ค่ า ของลู ก หนี้ ที่ ไ ด้ มาซึ่ ง รวมถึ ง เงิ น ให้ กู้ ยื ม ด้ วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ ดังนั้น ณ วันดังกล่าวผู้ซ้ ือต้ องไม่รับรู้ค่าเผื่อมูลค่าสําหรับกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ตามสัญญา
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานซึ่งผูถ้ ูกซื้ อเป็ นผูใ้ ห้เช่า
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ในการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ ซ้ ื อของสิน ทรั พ ย์ เช่ น อาคารหรื อ สิ ท ธิ ภ ายใต้ สัญ ญาเช่ า
ดําเนิ นงานซึ่งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้ให้ เช่ า ผู้ ซ้ ือต้ องพิ จารณาเงื่อนไขตามสัญญาเช่ าในการบันทึกบัญชี
หรื อ อีก นั ยหนึ่ งผู้ ซ้ ื อต้ อ งไม่ รั บ รู้ ร ายการสิน ทรั พ ย์หรื อ หนี้ สิน จากการที่เงื่ อ นไขในสัญ ญาเช่ า
ดํา เนิ น งานนั้ น ให้ ป ระโยชน์ หรื อ ไม่ ให้ ป ระโยชน์ แ ก่ ผ้ ู ซ้ ื อเมื่อ เทียบกับ เงื่อ นไขในตลาด ซึ่ งใน
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข29 กําหนดให้ รับรู้สาํ หรับสัญญาเช่าซึ่งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้เช่า

38

สินทรัพย์ทีผ่ ซู ้ ื้ อตั้งใจจะไม่ใช้หรือใช้ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างไปจากผูร้ ่วมตลาด
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เพื่ อ ปกป้ องความสามารถในการแข่ งขัน หรื อ ด้ วยเหตุ ผลอื่น ๆ ผู้ ซ้ ื ออาจตั้ งใจไม่ ใช้ สินทรั พ ย์
ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ มาอย่างจริงจัง หรืออาจไม่ต้ังใจที่จะใช้ สินทรัพย์ในแบบที่เป็ น
การใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและดีท่ีสุด เช่ น สินทรั พย์ท่ีไม่มีตัวตนที่เป็ นงานวิจัยและพั ฒนาที่
ได้ มาที่ผ้ ู ซ้ ือวางแผนที่จะใช้ สินทรั พย์โดยการป้ องกันไม่ให้ ผ้ ู อ่ืนได้ ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซ้ ือต้ อง
วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ไ ม่ ใ ช่ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น โดยสมมติ ว่ า จะใช้
ประโยชน์ในแบบที่เป็ นการใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและดีท่ีสุดที่ผ้ ูร่วมตลาดจะใช้ ประกอบกับ
ข้ อ สมมติ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ทั้ ง ณ จุ ด เริ่ ม ต้ น และเมื่ อ วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น ใน
การจําหน่ายสําหรับการทดสอบการด้ อยค่าในภายหลัง
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุ ญาตให้ ผ้ ูซ้ ือวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในผู้ถูกซื้อด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ บางครั้งผู้ซ้ ืออาจสามารถวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
ของส่ ว นได้ เ สียที่ไ ม่ มีอ าํ นาจควบคุ มได้ โดยใช้ ร าคาเสนอซื้ อเสนอขายในตลาดซื้ อขายคล่ อ ง
สําหรับหุ้ นทุนที่ไม่ได้ ถือโดยผู้ซ้ ือ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อเสนอขาย
ในตลาดซื้อขายคล่องได้ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมโดยใช้
เทคนิคการวัดมูลค่าอื่น
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมต่ อ หุ้ น ของส่ ว นของผู้ ซ้ ื อและส่ ว นได้ เ สียที่ไ ม่ มีอ ํา นาจควบคุ ม ในผู้ ถู ก ซื้ ออาจ
แตกต่ างกัน ผลต่ างโดยส่วนใหญ่ มีความเป็ นไปได้ ท่ีจะรวมส่ว นเพิ่ มในมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้ น
ที่ผ้ ูซ้ ือมีในผู้ถูกซื้อจากการที่ได้ การควบคุม (control premium) หรือในทางกลับกัน มูลค่ายุติธรรม
ต่อหุ้ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมได้ รวมส่วนลดจากการขาดการควบคุม (ส่วนลดของ
ส่ วนได้ เ สี ยที่ไม่ มีอ าํ นาจควบคุ ม (non-controlling interest discount)) หากผู้ ร่ ว มตลาดจะมี
การนําส่วนเพิ่มและส่วนลดนี้มาพิจารณาในการกําหนดราคาของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การวัดมูลค่าค่าความนิยมหรือกําไรจากการซื้ อในราคาตํา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม
การวัดมู ลค่ ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของส่ วนของผูซ้ ื้ อในงบการเงินของผูถ้ ู กซื้ อโดยใช้เทคนิค
การวัดมูลค่า (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 33)
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ในการรวมธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ มี ก ารโอนสิ่ ง ตอบแทนให้ ผู้ ซื้ อต้ องใช้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ ซ้ ื อ
ของส่ ว นได้ เสี ย ในผู้ ถู ก ซื้ อแทนมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ ซ้ ื อของสิ่ ง ตอบแทนที่ โ อนให้ ใน
การวัดมูลค่าค่าความนิยมหรือกําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้ าที่ 32 ถึง 34)

39

ข้อควรพิจารณาเพิม่ เติมในการใช้วิธีซื้อกับการรวมธุ รกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน์ร่วม
(แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 33)
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เมื่ อ กิ จ การหาผลประโยชน์ ร่ ว มสองแห่ งมารวมกั น มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของส่ ว นของเจ้ า ของหรื อ
ส่วนของสมาชิกในผู้ถูกซื้อ (หรือมูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซื้อ) อาจเป็ นมูลค่าที่วัดได้ อย่างน่าเชื่อถือ
กว่ ามู ลค่ ายุ ติ ธรรมของส่ วนของสมาชิ กที่ผ้ ู ซ้ ื อได้ โอนไป ในสถานการณ์เช่ นนั้ น ย่ อ หน้ าที่ 33
กําหนดให้ ผ้ ูซ้ ื อต้ องประเมินมู ลค่ าของค่ าความนิ ยมโดยใช้ มูลค่ ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วน
ของเจ้ าของของผู้ถูกซื้อแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนของเจ้ าของของผู้ซ้ ือที่ถูกโอนไป
นอกจากนี้ผ้ ูซ้ ือในการรวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้ องรั บรู้สินทรั พย์สุทธิของ
ผู้ถูกซื้อโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของในงบแสดงฐานะการเงินไม่ให้ รับรู้เข้ ากําไรสะสม ซึ่งเป็ นไป
ตามที่กาํ หนดสําหรับธุรกิจประเภทอื่นๆ ในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจด้ วยวิธซี ้ ือ
กิจการหาผลประโยชน์ร่วมมีความเหมือนกับธุรกิจอื่นๆ ในหลายด้ านแต่มีข้อแตกต่างที่เด่นชัด
คือ มีสมาชิกเป็ นทั้งลูกค้ าและเจ้ าของ โดยทั่วไปสมาชิกของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมคาดหวัง
จะได้ รั บผลประโยชน์ จากการเป็ นสมาชิ กในรู ปแบบของการลดค่ าสินค้ าหรื อค่ าบริ การหรื อเงินปั นผล
เงิ น ปั น ผลมั ก จะถู ก ปั น ส่ ว นให้ กับ สมาชิ ก แต่ ล ะคนตามสัด ส่ ว นของมู ลค่ า ทางธุ ร กิจ ที่สมาชิ ก
ทําให้ กบั กิจการในระหว่างปี
การวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ ร่วมต้ องรวมข้ อสมมติท่ีผ้ ู ร่วมตลาดจะใช้ ใน
การพิ จารณาเกี่ยวกับผลประโยชน์ ในอนาคตของสมาชิก ประกอบกับ ข้ อสมมติอ่ืน ที่เกี่ยวข้ อ ง
ที่ผ้ ู ร่ ว มตลาดจะทํา กั บ กิจ การหาผลประโยชน์ ร่ ว ม เช่ น วิ ธีมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น อาจเป็ นสิ่ ง ที่ใ ช้ ใ น
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ร่วม กระแสเงินสดที่ใช้ ในประมาณการ
ดังกล่าวต้ องอ้ างอิงมาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมซึ่งเป็ น
กระแสเงินสดหลังหักผลประโยชน์ท่คี ืนให้ แก่สมาชิกในรูปของการลดค่าสินค้ าหรือบริการ เป็ นต้ น

การพิจารณารายการทีถ่ อื เป็ นส่วนหนึง่ ของการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 51
และ 52)
ข50

ผู้ ซ้ ื อต้ อ งพิ จ ารณาปั จ จั ย ดั ง ต่ อ ไปนี้ เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า รายการที่เ กิด ขึ้ นถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
การแลกเปลี่ยนกับผู้ถูกซื้อในการรวมธุรกิจหรื อถือเป็ นรายการแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ
โดยไม่จาํ เป็ นที่ปัจจัยทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นร่วมกันทุกข้ อ
ข50.1 เหตุผลของการเกิดรายการ – การทําความเข้ าใจถึงเหตุผลที่แต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องใน
การรวมธุรกิจ (ผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อ เจ้ าของ กรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนของผู้ซ้ ือและ
ผู้ถูกซื้อ) เข้ าทํารายการหรื อข้ อตกลงรายการหนึ่งนั้นอาจชี้ให้ เห็นว่ ารายการดังกล่าว
เป็ นส่วนหนึ่ งของการโอนสิ่งตอบแทนให้ แ ก่ผ้ ู ถูกซื้ อเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับสินทรั พย์ ท่ี
ได้ มาและหนี้สนิ ที่รับมาหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้ ารายการที่เกิดขึ้นทําให้ ผ้ ูซ้ ือหรือกิจการ
ที่เกิดจากการรวมกันได้ รับผลประโยชน์มากกว่าผู้ถูกซื้อหรือเจ้ าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ
ต้ นทุนที่จ่ายสําหรับรายการดังกล่าว (รวมถึงสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้ อง) ไม่น่าจะ
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เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการแลกเปลี่ ยนที่ให้ แ ก่ผ้ ู ถู ก ซื้ อ ดั งนั้ น ผู้ ซ้ ื อต้ อ งบั น ทึก บั ญ ชี
สําหรับจํานวนดังกล่าวแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ
ข50.2 ผูร้ ิเริ่มให้เกิดรายการ – การทําความเข้ าใจว่ ากิจการใดเป็ นผู้ ริเริ่ มให้ เกิดรายการ
อาจชี้ให้ เห็นว่ ารายการดังกล่ าวถือเป็ นส่วนหนึ่ งของการแลกเปลี่ ยนที่ให้ แก่ผ้ ู ถูกซื้อ
หรือไม่ ตัวอย่างเช่น รายการหรือเหตุการณ์อ่นื ที่ริเริ่มโดยผู้ซ้ ือจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ผ้ ูซ้ ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกัน มากกว่า
ที่จะให้ เ กิดประโยชน์ แ ก่ผ้ ูถูกซื้ อหรื อเจ้ าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน
รายการหรือข้ อตกลงที่ริเริ่มโดยผู้ถูกซื้อหรือเจ้ าของเดิมจะไม่ได้ ทาํ เพื่ อประโยชน์ของ
ผู้ ซ้ ื อหรื อ กิ จ การที่เ กิดจากการรวมกัน ซึ่ งรายการดังกล่ า วมัก ถื อ เป็ นส่ว นหนึ่ งของ
รายการรวมธุรกิจ
ข50.3 จังหวะเวลาของการเกิดรายการ – จังหวะเวลาของการเกิดรายการอาจชี้ให้ เห็นว่ า
รายการดั ง กล่ า วถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการแลกเปลี่ ย นที่ ใ ห้ แก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อหรื อ ไม่
ตัวอย่างเช่ น รายการระหว่ างผู้ซ้ ือและผู้ถู กซื้อที่เกิดขึ้นในระหว่ างการเจรจาต่อรอง
เงื่ อนไขการรวมธุ รกิจ อาจทําให้ การรวมธุรกิจนั้ นเกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ใน
อนาคตแก่ ผ้ ู ซ้ ื อหรื อ กิ จ การที่ เ กิ ด จากการรวมกั น หากเป็ นเช่ น นั้ น ผู้ ถู ก ซื้ อหรื อ
เจ้ าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจอาจไม่ได้ รับหรือได้ รับผลประโยชน์จากรายการดังกล่าว
เพียงเล็กน้ อย ยกเว้ นผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของกิจการที่เกิดจาก
การรวมกัน
การทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ื้ อและผูถ้ ูกซื้ อทีม่ ีอยู่ก่อนการรวมธุ รกิจหมดไป (แนวทางปฏิบตั ิ
ตามย่อหน้าที่ 52.1)
ข51

ข52

ผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้ออาจมีความสัมพั นธ์กันก่อนการเจรจาตกลงรวมธุรกิจกัน ซึ่ง ณ ที่น้ ีจะเรี ยกว่า
“ความสัมพั นธ์ท่ีมีอยู่ ก่ อนการรวมธุรกิจ” ความสัมพั นธ์ร ะหว่ างผู้ ซ้ ือและผู้ถู กซื้อ ที่มีอ ยู่ก่อ น
การรวมธุ ร กิจ อาจอยู่ ใ นรู ป แบบของสัญ ญา เช่ น สัญ ญาระหว่ า งผู้ ข ายกับ ลู ก ค้ า หรื อ สัญ ญา
ระหว่างผู้ให้ สทิ ธิกบั ผู้ใช้ สทิ ธิ หรืออาจไม่อยู่ในรูปแบบของสัญญาก็ได้ เช่น โจทก์กบั จําเลย
ถ้ าการรวมธุรกิจมีผลทําให้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ ือและผู้ขายที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป
ให้ ผ้ ูซ้ ือรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนโดยวัดมูลค่าตามที่กาํ หนดดังต่อไปนี้
ข52.1 ให้ ใช้ มูลค่ายุติธรรมสําหรับความสัมพั นธ์ท่ีมีอยู่ก่อนหน้ าการรวมธุรกิจที่ไม่ได้ อยู่ใน
รูปแบบของสัญญา เช่น คดีความฟ้ องร้ อง
ข52.2 ให้ ใช้ มูลค่าที่น้อยกว่าระหว่ างภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข52.2.1 กับ ข52.2.2 สําหรับ
ความสัมพันธ์ท่มี ีอยู่ก่อนหน้ าการรวมธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบของสัญญา
ข52.2.1 มูลค่าของสัญญาส่วนที่ได้ ประโยชน์มากกว่ าหรื อน้ อยกว่าในมุมมองของ
ผู้ซ้ ือ เมื่อเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่มีลักษณะเหมือนกันในตลาดใน
ปั จ จุ บั น (สั ญ ญาที่ ใ ห้ ประโยชน์ น้ อยกว่ า หมายถึ ง น้ อยกว่ า ในแง่
ข้ อกําหนดตามสัญญาเมื่อเทียบกับข้ อกําหนดในตลาดทั่วไปซึ่งไม่จาํ เป็ น
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ข53

ว่าสัญญานั้นต้ องเป็ นสัญญาที่สร้ างภาระซึ่งมีค่าใช้ จ่ายตามข้ อกําหนดใน
สัญญาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เกินกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้ รับจาก
สัญญานั้น)
ข52.2.2 จํานวนที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญาที่ต้องมีการจ่ายชําระระหว่างคู่สัญญา
เมื่อมีคนใดคนหนึ่งได้ รับประโยชน์น้อยกว่า
ถ้ ามู ลค่ าตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข52.2.2 น้ อยกว่ า ข52.2.1 ให้ บั นทึกผลต่า ง
ที่เกิดขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของการรวมธุรกิจ
มู ลค่ า ของผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่รั บ รู้ บ างส่ วนขึ้ นอยู่ กับ ว่ า ผู้ ซ้ ื อเคยรั บ รู้ สิน ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น
ที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่ ดังนั้ น ผลกําไรหรื อขาดทุนที่แสดงในงบการเงินอาจแตกต่างไปจากมูลค่า
ที่คาํ นวณได้ โดยใช้ ข้อกําหนดข้ างต้ น
ความสัมพันธ์ท่มี ีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจอาจเป็ นสัญญาที่ผ้ ูซ้ ือรับรู้เป็ นสิทธิท่ไี ด้ รับคืน ถ้ าสัญญามี
เงื่อนไขที่ให้ ประโยชน์ มากกว่ าหรื อน้ อยกว่ าเมื่อเทียบกับมูลค่ารายการที่มีลักษณะเหมือนกัน
ในตลาด ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการทําให้ ความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่ หมดไปนั้ นเป็ น
รายการแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจและวัดมูลค่าตามที่กล่าวไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข52
ข้อตกลงการจ่ ายชําระทีอ่ าจเกิดขึ้ นแก่พนักงานหรือผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะขายหุน้ (แนวทางปฏิบตั ิ
ตามย่อหน้าที่ 52.2)

ข54

ข55

ข้ อ ตกลงการจ่ า ยชํา ระที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นแก่ พ นั ก งานหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ ป ระสงค์ จ ะขายหุ้ น จะเป็ น
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายในการรวมธุรกิจ หรือเป็ นรายการแยกต่างหากขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของข้ อตกลง การทําความเข้ าใจเหตุผลของการรวมข้ อตกลงการจ่ ายชําระที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ ใน
สัญญาซื้อธุรกิจ ทําความเข้ าใจว่าใครเป็ นผู้ริเริ่มข้ อตกลง และช่วงเวลาที่คู่สัญญาเข้ าทําข้ อตกลง
จะช่วยในการประเมินลักษณะของข้ อตกลงได้
ถ้ าไม่สามารถระบุได้ ชัดเจนว่าข้ อตกลงการจ่ายชําระแก่พนักงานหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น
ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของรายการแลกเปลี่ ย นที่ใ ห้ แ ก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อหรื อ ถื อ เป็ นรายการแยกต่ า งหาก
จากการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบ
ข55.1 การจ้างงานต่ อ – หากผู้ ถือหุ้ นที่ประสงค์จะขายหุ้ นกําหนดเงื่อนไขในข้ อตกลงให้ มี
การจ้ างงานต่ อ และผู้ ถือ หุ้ นที่ป ระสงค์จ ะขายหุ้ นกลายมาเป็ นพนั ก งานในระดับ ที่มี
ความสําคั ญอาจเป็ นข้ อ บ่ งชี้ ว่ าเข้ าเงื่ อนไขเป็ นข้ อ ตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะ
ต้ องจ่าย เงื่อนไขในการจ้ างงานต่ออาจรวมอยู่ในสัญญาจ้ างงาน สัญญาซื้อกิจการหรือ
เอกสารอื่นๆ ข้ อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายที่ต้องทําการจ่ ายชําระหาก
ไม่มีการจ้ างงานอีกต่อไปถือเป็ นผลตอบแทนพนักงานสําหรั บการบริการที่ได้ รับหลัง
การรวมกิจการ ในขณะที่ ข้ อตกลงซึ่ งการจ่ ายชําระสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ าย
ที่ไม่ ได้ รั บ ผลกระทบหากไม่ มีก ารจ้ า งงานอาจเป็ นข้ อ บ่ งชี้ ว่ า การจ่ า ยชํา ระที่คาดว่ า
จะต้ องจ่ า ยนั้ น เป็ นการจ่ า ยสิ่งตอบแทนที่คาดว่ า จะต้ อ งจ่ า ยในการรวมธุร กิจ ไม่ ใช่
ค่าตอบแทนพนักงาน
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ข55.2 ระยะเวลาการจ้างงานต่ อ - ถ้ าระยะเวลาการจ้ างงานต่อเป็ นช่วงเดียวกันหรือยาวกว่า
ระยะเวลาการจ่ายชําระที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น อาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ว่าเนื้อหาของการจ่ายชําระ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถือเป็ นค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.3 ระดับ ของค่ าตอบแทนพนัก งาน – ในสถานการณ์ท่ีค่า ตอบแทนที่จ่ ายให้ พนั ก งาน
นอกเหนื อจากการจ่ ายชํา ระที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ พนักงานสําคัญคนอื่นๆ ในกิจการที่เกิดจากการรวมกันอาจเป็ น
ข้ อบ่ งชี้ว่ าการจ่ ายชําระที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น ถือเป็ นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ า ยในการรวม
ธุรกิจ ไม่ใช่ค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.4 เงิ นที ่จ่ ายเพิ่ มให้แก่ พนักงาน – หากผู้ ถื อหุ้ นที่ประสงค์จะขายหุ้ นที่ไม่ ได้ กลายเป็ น
พนักงานได้ รับการจ่ายชําระที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นต่อหุ้ นน้ อยกว่ าผู้ถือหุ้ นที่ประสงค์จะขาย
หุ้นที่กลายเป็ นพนักงานของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าเงินที่จ่ายเพิ่ม
ให้ ผ้ ูถื อหุ้ นที่ประสงค์ จะขายหุ้ นที่กลายเป็ นพนั กงานของกิจการนั้ น เป็ นค่ าตอบแทน
พนักงาน
ข55.5 จํา นวนหุ้น ที ่ถื อ – จํา นวนหุ้ น ที่ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ น ที่ป ระสงค์ จ ะขายหุ้ น ซึ่ ง ยั ง คงเป็ น
พนักงานสําคัญ อาจเป็ นข้ อบ่งชี้เนื้อหาสาระของข้ อตกลงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ อง
จ่ ายชําระ ตัวอย่างเช่ น หากผู้ ถือหุ้ นที่ประสงค์จะขายหุ้ น ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้ นส่วนใหญ่ ใน
ผู้ถูกซื้อยังคงเป็ นพนักงานสําคัญ อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าข้ อตกลงนี้เป็ นข้ อตกลงการแบ่ ง
ผลกําไรซึ่งมีจุดประสงค์ท่จี ะให้ ค่าตอบแทนพนักงานสําหรับบริการที่ได้ รับหลังการรวมธุรกิจ
ในทางกลับกัน หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นซึ่งยังคงเป็ นพนักงานสําคัญนั้นถือหุ้น
เพี ยงเล็ก น้ อ ยในผู้ ถู กซื้ อและผู้ ถือ หุ้ น ที่ป ระสงค์จะขายหุ้ น ทุก คนได้ รั บสิ่งตอบแทน
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายต่อหุ้นในจํานวนที่เท่าๆ กัน อาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ว่าการจ่ายชําระที่คาด
ว่ าจะเกิดขึ้นนั้ น เป็ นสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายชําระเพิ่ มเติมในการรวมธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้ นที่ประสงค์จะขายหุ้ นก่อนการรวมธุรกิจ
ต้ องนํามาพิจารณาด้ วย เช่น สมาชิกในครอบครัวเดียวกันซึ่งยังคงเป็ นพนักงานสําคัญ
ข55.6 ความเชื ่อ มโยงกับ การวัด มู ล ค่ า – หากมู ล ค่ า สิ่ ง ตอบแทนที่ ต้ อ งจ่ า ยในเบื้ องต้ น
ณ วันซื้ออิงจากระดับที่ต่าํ ของการวัดมูลค่าผู้ถูกซื้อและเกณฑ์การคํานวณการจ่ายชําระ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้ องกับวิธีท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่า อาจเป็ นไปได้ ว่าการจ่าย
ชํา ระที่คาดว่ า จะเกิดขึ้น ถือ เป็ นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ ายชํา ระเพิ่ มเติม อย่ า งไรก็ต าม
หากเกณฑ์การคํานวณการจ่ายชําระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสอดคล้ องกับข้ อตกลงการแบ่ง
ผลกํา ไรก่อ นการรวมธุรกิจอาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ ว่ า ข้ อ ตกลงนั้ น เป็ นการจ่ า ยค่ าตอบแทน
พนักงาน
ข55.7 สูตรในการกําหนดค่ าตอบแทน – สูตรที่ใช้ กาํ หนดการจ่ายชําระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมี
ประโยชน์ในการประเมินเนื้อหาของข้ อตกลง ตัวอย่างเช่ น หากการจ่ ายชําระที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นคํานวณตามเกณฑ์ตัวคูณกําไรอาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ว่าภาระผูกพั นนั้นเป็ นสิ่งตอบแทน
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชําระในการรวมธุรกิจและสูตรดังกล่าวนั้นกําหนดขึ้นเพื่อใช้ คาํ นวณ
หรื อ พิ สูจน์ มูลค่ า ยุ ติธรรมของผู้ ถูก ซื้อ ในทางกลับ กัน หากการจ่ า ยชําระที่คาดว่ าจะ
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เกิดขึ้นคํานวณโดยใช้ อตั ราร้ อยละของกําไรอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าภาระผูกพันที่จะต้ องจ่าย
ให้ แก่พนั กงานนั้นเป็ นข้ อตกลงการแบ่ งผลกําไรสําหรั บตอบแทนบริ การที่ได้ รับจาก
พนักงาน
ข55.8 ข้อตกลงและประเด็ นอื่ นๆ – เงื่ อนไขที่ก าํ หนดในข้ อตกลงอื่ นๆ ที่ท าํ กั บผู้ ถื อหุ้ นที่
ประสงค์ จะขายหุ้ น (เช่ น ข้ อตกลงที่จะไม่ แข่ งขัน สัญญาในการดําเนิ นงาน สัญญาที่
ปรึ กษา และสัญญาเช่ าทรั พย์สิน) และวิธีปฏิบัติสาํ หรั บภาษีเงินได้ ของการจ่ายชําระที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าการจ่ ายชําระที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ส่ิงตอบแทน
ที่จ่ายให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ เช่น ในการซื้อธุรกิจ ผู้ซ้ ืออาจเข้ าทําสัญญาเช่าทรัพย์สนิ กับผู้ถือหุ้น
ที่ประสงค์จะขายหุ้นรายสําคัญรายหนึ่ง ถ้ าพบว่ าอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่านั้นตํ่ากว่า
อัตราตลาดอย่างมีนัยสําคัญ อาจทําให้ การจ่ ายชําระที่อาจเกิดขึ้นแก่ผ้ ูเช่ า (ผู้ถือหุ้ นที่
ประสงค์จะขายหุ้น) ตามข้ อตกลงเพิ่มเติมนั้นมีเนื้อหาเป็ นการจ่ายชําระเพื่อประโยชน์
ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีเ ช่ า ที่ผ้ ู ซ้ ื อต้ อ งรั บ รู้ เป็ นรายการแยกต่ า งหากในงบการเงิน ภายหลั ง
การรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน ถ้ าสัญญาเช่ าระบุให้ ค่าเช่าเป็ นไปตามราคาตลาดทั่วไป
ข้ อตกลงในการจ่ายชําระที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นแก่ผ้ ูถือหุ้ นที่ประสงค์จะขายหุ้นนี้อาจเป็ น
ส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่จะต้ องจ่ายในการรวมธุรกิจ
การออกโครงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ของผูซ้ ื้ อเพือ่ แลกเปลีย่ นกับโครงการที่พนักงานของ
ผูถ้ ูกซื้ อถืออยู่ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 52.2)
ข56

1

ผู้ ซ้ ื ออาจแลกเปลี่ ย นโครงการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์ 1 (share-based payment awards)
(โครงการทดแทน) ของตนกับโครงการที่พนักงานของผู้ถูกซื้อถืออยู่ การแลกเปลี่ยนสิทธิซ้ ือหุ้น
หรือโครงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกิดจากการรวมธุรกิจให้ บันทึกบัญชีโดยถือเป็ น
การปรับปรุงโครงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หากผู้ซ้ ือ
มีโครงการทดแทนโครงการของผู้ถูกซื้อ ผู้ซ้ ือต้ องรวมโครงการทดแทนของผู้ซ้ ือที่วัดมูลค่าโดยใช้
ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ท้ังหมดหรื อบางส่วนในการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อใน
การรวมธุรกิจ ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข57 ถึง ข62 เป็ นแนวทางการปั นส่วนของการวัดมูลค่า
โดยใช้ ร าคาตลาดเป็ นเกณฑ์ ในกรณี ท่ีโ ครงการเดิ ม ของผู้ ถู ก ซื้ อมี ผ ลสิ้น สุด ลงจากผลของ
การรวมธุรกิจ และถ้ าผู้ซ้ ือได้ ออกโครงการเพื่ อทดแทนโครงการที่มีผลสิ้นสุดลงโดยไม่มีภาระ
ผูกพันในการทําเช่นนั้น ให้ รับรู้โครงการทดแทนที่ออกให้ ตามการวัดมูลค่าโดยใช้ ราคาตลาดเป็ น
เกณฑ์เป็ นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
หรื อกล่ าวได้ ว่าไม่ให้ นาํ มูลค่าค่าตอบแทนดังกล่าวไปรวมเป็ นส่วนหนึ่งในการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ในย่อหน้ าที่ ข56 ถึง ข62 คําศัพท์ “โครงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์” (“share-based payment awards”) อ้ างถึง
รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ไี ด้ รับสิทธิหรือมิได้ รับสิทธิ
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ข57

ข58

ข59

ข60

ที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือถือได้ ว่ามีภาระผู กพั นในการทดแทนโครงการของผู้ถูกซื้อหาก
ผู้ถูกซื้อหรื อพนักงานของ ผู้ถูกซื้อมีความสามารถในการบังคับให้ เกิดการแลกเปลี่ยน ตัวอย่าง
ในการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดข้ างต้ น เช่น ผู้ซ้ ือถือว่ามีภาระผูกพันในการทดแทนโครงการของ
ผู้ถูกซื้อหากการทดแทนนั้นถูกกําหนดโดย
ข56.1 เงื่อนไขในสัญญาซื้อธุรกิจ
ข56.2 เงื่อนไขตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนเดิมของผู้ถูกซื้อ หรือ
ข56.3 กฎหมายหรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
ในการพิ จารณาว่ าส่วนใดของโครงการทดแทนเป็ นสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อและส่วนใด
ถือเป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายสําหรับบริการที่ได้ รับภายหลังการรวมธุรกิจ ให้ ผ้ ูซ้ ือวัดมูลค่าโครงการ
ทั้งที่อ อกโดยผู้ ซ้ ื อและผู้ ถู ก ซื้ อ ณ วั น ที่ซ้ ื อ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 2
(ปรั บปรุง 2559) เรื่อง การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ส่วนของโครงการ
ทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาด ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อจะเท่ากับ
โครงการค่าตอบแทนของผู้ถูกซื้อในส่วนที่จ่ายเพื่อบริการที่ได้ รับก่อนการรวมธุรกิจ
ส่วนของโครงการทดแทนซึ่งเป็ นส่วนที่จ่ายเพื่ อบริ การที่ได้ รับก่อนการรวมธุรกิจ คือ โครงการ
ค่าตอบแทนของผู้ถูกซื้อที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดคูณด้ วยอัตราส่วนของระยะเวลาการได้ รับสิทธิ
ที่ผ่านมาแล้ วของผู้ถูกซื้อต่อระยะเวลาที่มากกว่ าระหว่ าง ระยะเวลาการได้ รับสิทธิท้ังหมดกับ
ระยะเวลาการได้ รั บ สิ ทธิ ข องตราสารเดิม ของโครงการผลตอบแทนของผู้ ถู ก ซื้ อ ระยะเวลา
การได้ รับสิทธิ คือ ช่วงเวลาที่เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท้ังหมดเป็ นไปตามที่ระบุไว้ คํานิยามของ
คําว่าเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ กําหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่ได้ รับสิทธิท่เี ป็ นส่วนของบริ การที่ได้ รับภายหลังการรวมธุรกิจ
และรั บรู้ เป็ นค่ า ตอบแทนพนั กงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุร กิจ ต้ องเท่ากับโครงการ
ทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดหักด้ วยมูลค่าของโครงการทดแทนซึ่งเป็ นของบริการที่ได้ รับ
ก่อนการรวมธุรกิจ ดังนั้น ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้ส่วนเกินระหว่ างโครงการทดแทนซึ่งออกและวัดมูลค่า
ตามราคาตลาดกับโครงการของผู้ถูกซื้อที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดเป็ นค่าตอบแทนพนักงานใน
งบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้ส่วนของโครงการทดแทนสําหรั บบริการที่ได้ รับ
ภายหลั ง การรวมธุ ร กิจ ถ้ า มี ก ารกํา หนดว่ า ต้ อ งมี ก ารให้ บ ริ ก าร ทั้ง นี้ ไม่ คํา นึ ง ว่ า พนั ก งานได้
ให้ บริ การทั้งหมดตามที่กาํ หนดไว้ ในโครงการจ่ ายค่าตอบแทนของผู้ ถูกซื้อก่อนวันที่ซ้ ือธุรกิจ
หรือไม่
ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่เป็ นสิทธิขาดซึ่งเกี่ยวข้ องกับบริ การที่ได้ รับก่อนและหลังการรวม
ธุรกิจต้ องแสดงถึงประมาณการที่ดีท่สี ดุ ของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้ สิทธิ ตัวอย่างเช่น
ถ้ าส่วนของโครงการทดแทนซึ่งเป็ นของบริ การที่ได้ รับก่อนการรวมธุรกิจที่วัดมูลค่ าตามตลาดมี
มูลค่าเท่ากับ 100 บาท และผู้ซ้ ือคาดว่าจะมีการใช้ สิทธิเพียงร้ อยละ 95 ของผลตอบแทนทั้งหมด
ดังนั้น มูลค่าที่นาํ ไปรวมคํานวณสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อในการรวมธุรกิจจะเท่ากับ 95 บาท
การเปลี่ยนแปลงประมาณการจํานวนของโครงการทดแทนที่คาดว่ าจะมีการใช้ สิทธิจะต้ องแสดง
เป็ นค่ า ตอบแทนสํา หรั บงวดที่เกิดการเปลี่ ยนแปลงหรื อ งวดที่มี การริ บ คืน สิทธิ โดยไม่ นําไป
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ข61

ข62

ปรั บ ปรุ ง กั บ สิ่ ง ตอบแทนที่โ อนให้ แ ก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อในการรวมธุ ร กิ จ ในทํา นองเดี ย วกั น ผลจาก
เหตุ ก ารณ์ อ่ ืน ๆ เช่ น การเปลี่ ยนแปลงเงื่อ นไขของโครงการหรื อ ค่ า ตอบแทนที่จ ะได้ รั บ จาก
โครงการในที่สุดซึ่ งกํา หนดโดยเงื่อนไขผลงาน ที่เกิดขึ้นภายหลังวัน ที่ซ้ ือ ให้ บันทึก บัญชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่บันทึกสําหรับงวดที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ข้ อกํา หนดในการแบ่ งโครงการทดแทนเป็ นของบริ การที่ได้ รับก่อ นและหลังการรวมธุร กิจใช้
ข้ อกําหนดเดี ยวกันไม่ ว่า โครงการทดแทนจะถูกจั ดประเภทเป็ นหนี้ สิน หรื อ ตราสารทุนตามที่
กําหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้
หุ้ น เป็ นเกณฑ์ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) และให้ รั บ รู้ การเปลี่ ย นแปลงภายหลั ง วั น ที่ซ้ ื อของ
ค่าตอบแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดซึ่งจัดประเภทเป็ นหนี้สินและผลกระทบทางภาษีเงินได้ ท่ี
เกี่ยวข้ องในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจของผู้ซ้ ือในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบทางภาษีของโครงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่อี อกให้ ทดแทนต้ องรับรู้ตามที่กาํ หนด
ไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยตราสารทุนของผูถ้ ูกซื้ อ

ข62ก

ข62ข

ผู้ถูกซื้ออาจมีรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ีคงเหลืออยู่โดยผู้ซ้ ือไม่ได้ ทาํ การแลกเปลี่ยนกับ
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ของตน ในกรณีท่ีได้ รับสิทธิแล้ ว การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ของ
ผู้ถูกซื้อนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและต้ องถูกวัดมูลค่าโดย
ใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ ในกรณีท่ียังไม่ได้ รับสิทธิ รายการนี้จะถู กวั ดมูลค่ าโดยใช้ ราคาตลาด
เป็ นเกณฑ์เสมือนหนึ่งว่าวันที่ซ้ ือเป็ นวันที่ให้ สทิ ธิตามย่อหน้ าที่ 19 และ 30
การวั ดมู ลค่ าโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ียังเหลืออยู่จะถู ก
ปั น ส่ ว นเป็ นส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ตามอั ต ราส่ ว นของระยะเวลาการได้ รั บ สิ ท ธิ
ที่ผ่า นมาแล้ วต่ อ ระยะเวลาที่มากกว่ า ระหว่ าง ระยะเวลาการได้ รั บสิทธิท้ังหมดกับ ระยะเวลา
การได้ รับสิทธิของตราสารเดิมของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ยอดที่เหลือถือเป็ นส่วนของ
บริการที่ได้ รับภายหลังการรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและวัดมู ลค่า
ภายหลังการรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรก (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 54)
ข63

ตัวอย่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่กาํ หนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและ
วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรกสําหรับสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สินที่รับมาหรือเกิดขึ้นจาก
การรวมธุรกิจมีดังนี้
ข63.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) กําหนดวิธีการบันทึกบัญชีสาํ หรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ ท่ีได้ มา
จากการรวมธุรกิจ โดยผู้ ซ้ ือต้ อ งวัด มูลค่า ค่าความนิ ยมด้ ว ยจํา นวนที่รับรู้ ณ วั นที่ซ้ ื อ
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ข63.2
ข63.3

ข63.4

ข63.5

หั ก ด้ ว ยค่ าเผื่ อการด้ อ ยค่า สะสม (ถ้ ามี) มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 36 (ปรั บปรุ ง
2559) เรื่อง การด้อยค่ าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดวิ ธีการบั นทึก
บัญชีสาํ หรับผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง สัญญาประกันภัย
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรั บรู้เมื่อเริ่มแรก
สําหรับสัญญาประกันภัยที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรกสําหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ไี ด้ มาจากการรวมธุรกิจ (รวมถึงสินทรั พย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่ไี ม่ได้ รับรู้ในงบการเงิน)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุ น
เป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดแนวทางในการวัดมูลค่าและการบันทึกบัญชี
ภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่ มแรกสําหรับส่วนของโครงการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ท่อี อกโดยผู้ซ้ ือเพื่อทดแทนบริการที่จะได้ รับจากพนักงานในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดแนวทางในการบั นทึกบั ญชีสาํ หรั บการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยภายหลังได้ มีการควบคุม

การเปิ ดเผยข้อมูล (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 59 และ 61)
ข64

เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 59 ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้น
ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานดังต่อไปนี้
ข64.1 ชื่อและรายละเอียดของผู้ถูกซื้อ
ข64.2 วันที่ซ้ ือ
ข64.3 สัดส่วนของตราสารทุนที่มีสทิ ธิออกเสียงที่ได้ มา
ข64.4 เหตุผลหลักในการรวมธุรกิจและคําอธิบายว่าผู้ซ้ ือได้ อาํ นาจควบคุมผู้ถูกซื้อโดยวิธีใด
ข64.5 คําอธิบายเชิงคุณภาพถึงปั จจัยที่ทาํ ให้ เกิดการรั บรู้ค่าความนิยม เช่ น ประโยชน์จาก
การรวมที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นจากการรวมการปฏิบัติงานของผู้ซ้ ือและผู้ ถูกซื้อเข้ าด้ วยกัน
ปั จจัยที่ทาํ ให้ สินทรั พย์ไม่มีตัวตนไม่เข้ าเงื่อนไขที่จะรั บรู้เป็ นรายการแยกต่างหาก หรื อ
ปัจจัยอื่นๆ
ข64.6 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
ซื้อของสิ่งตอบแทนแต่ละประเภท เช่น
ข64.6.1 เงินสด
ข64.6.2 สิน ทรั พ ย์ ท่ีมี ตั ว ตนอื่น หรื อ สิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตั ว ตนอื่น รวมถึ งธุ ร กิ จ หรื อ
บริษัทย่อยของผู้ซ้ ือ
ข64.6.3 หนี้สนิ ที่เกิดขึ้น เช่น หนี้สนิ จากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย และ
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ข64.6.4
ข64.7

ข64.8

ข64.9
ข64.10

ข64.11
ข64.12

ส่ ว นของเจ้ า ของของผู้ ซ้ ื อ รวมถึ ง จํา นวนเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น หรื อ
ส่วนได้ เสียใดๆ ที่ได้ ออกหรื ออาจจะออกและวิธีการวั ดมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่องมือทางการเงินหรือส่วนได้ เสียเหล่านั้น
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายตามข้ อตกลงและสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคํา้ ประกัน
ข64.7.1 จํานวนที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ ือ
ข64.7.2 คําอธิบายข้ อตกลงและหลักเกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าที่จะต้ องจ่ายชําระ
และ
ข64.7.3 ประมาณการผลลั พธ์ในลั กษณะเป็ นช่ วงจํานวนเงินมากที่สุดถึงน้ อยที่สุด
(ไม่คิดลดมูลค่า) หรื อ ถ้ าไม่ สามารถประมาณได้ ให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริ ง
และเหตุผลของการที่ไม่สามารถประมาณช่วงได้ รวมทั้งเปิ ดเผยข้ อเท็จจริง
กรณีท่มี ูลค่าสูงสุดของการจ่ายชําระมีมูลค่าไม่จาํ กัด
ลูกหนี้ท่ไี ด้ รับมา
ข64.8.1 มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้
ข64.8.2 มูลค่าของลูกหนี้ตามสัญญา (ยอดรวมก่อนสุทธิ) และ
ข64.8.3 ประมาณการที่ดีท่สี ดุ ณ วันที่ซ้ ือของกระแสเงินสดตามสัญญาที่คาดว่าจะ
ไม่สามารถเรียกเก็บได้
การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องแยกตามประเภทของลูกหนี้ท่สี าํ คัญ ได้ แก่ เงินให้ กู้ยืม สัญญาเช่า
การเงินและลูกหนี้อ่นื
มู ล ค่ า ที่รั บ รู้ ณ วั น ที่ซ้ ื อสํา หรั บ สิน ทรั พ ย์ท่ีไ ด้ ม าและหนี้ สิน ที่รั บ มาแต่ ละประเภท
ที่สาํ คัญ
สําหรับหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นแต่ละรายการที่รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 23 ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามที่
กําหนดในย่ อหน้ าที่ 85 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ถ้ าหากไม่ ได้ รั บรู้ หนี้ สิ นที่อาจเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากไม่ สามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมได้ อ ย่ า ง
น่าเชื่อถือ ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้
ข64.10.1 ข้ อมู ลที่ ก ําหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 86 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 37
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
ข64.10.2 เหตุผลที่ไม่สามารถประมาณการหนี้สนิ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
มูลค่าของค่าความนิยมทั้งหมดที่คาดว่าจะสามารถนําไปหักเพื่อใช้ ประโยชน์ทางภาษีได้
รายการที่มีการรับรู้แยกต่างหากจากการซื้อสินทรัพย์และการก่อหนี้สินในการรวมธุรกิจ
ตามย่อหน้ าที่ 51
ข64.12.1 คําอธิบายสําหรับแต่ละรายการ
ข64.12.2 การบันทึกบัญชีสาํ หรับแต่ละรายการ
ข64.12.3 มู ลค่ า ที่รั บรู้ สาํ หรั บแต่ละรายการและระบุ ว่า แสดงอยู่ ในรายการใดใน
งบการเงิน และ
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ข64.13

ข64.14

ข64.15

ข64.16

ข64.17

ข64.12.4 ถ้ ารายการเป็ นการทําให้ ความสัมพั นธ์ท่ีมีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป
ให้ เปิ ดเผยวิธที ่ใี ช้ ในการประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าว
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของรายการที่ รั บ รู้ แยกต่ า งหากตามที่ก ํา หนดในภาคผนวก ข
ย่ อหน้ าที่ ข64.12 ต้ อ งเปิ ดเผยมูลค่า ต้ นทุน ที่เกี่ยวข้ องกับการซื้อ แยกต่ างหากโดย
เปิ ดเผยมู ลค่ า ของต้ น ทุ นที่รั บรู้ เป็ นค่า ใช้ จ่ ายและระบุ ว่ าได้ แ สดงเป็ นรายการใดใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้งต้ องเปิ ดเผยมูลค่าของต้ นทุนที่ไม่ได้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย
และวิธกี ารรับรู้ต้นทุนดังกล่าว
กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้ าที่ 34 ถึง 36)
ข64.14.1 มู ลค่ าผลกําไรที่รั บรู้ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 34 และระบุว่าแสดง
เป็ นรายการใดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
ข64.14.2 คําอธิบายเหตุผลของการเกิดกําไรจากรายการซื้อธุรกิจ
การรวมธุรกิจ แต่ ละรายการซึ่ งผู้ซ้ ือ ถือหุ้ นน้ อยกว่ า ร้ อยละ 100 ในส่วนของเจ้ าของ
ของผู้ถูกซื้อ ณ วันที่ซ้ ือ
ข64.15.1 มูลค่าส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผู้ถูกซื้อที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ ือ และ
หลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่า และ
ข64.15.2 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้ อมูลสําคัญที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าส่วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผู้ถูกซื้อแต่ละรายการที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
การรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ
ข64.16.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อซึ่ งผู้ซ้ ือถืออยู่ก่อน
วันที่ซ้ ือ และ
ข64.16.2 มูลค่ าผลกําไรหรื อขาดทุนที่รับรู้ซ่ึ งเป็ นผลมาจากการวั ดมูลค่ายุติธรรม
ของส่ ว นได้ เสี ย ในผู้ ถู ก ซื้ อซึ่ ง ผู้ ซื้ อถื อ อยู่ ก่ อ นการรวมธุ ร กิ จ ใหม่
(ดูย่อหน้ าที่ 42) และระบุว่าได้ แสดงเป็ นรายการใดในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ข้ อมูลต่อไปนี้
ข64.17.1 รายได้ แ ละกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ของผู้ ถู ก ซื้ อตั้ ง แต่ วั น ที่ ซ้ ื อซึ่ ง รวมอยู่ ใ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับรอบระยะเวลารายงาน และ
ข64.17.2 รายได้ แ ละกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ของกิ จ การที่เ กิด จากการรวมกัน สํา หรั บ
รอบระยะเวลารายงานงวดปั จ จุ บั น โดยถือ เสมือ นว่ า การรวมกิจ การที่
เกิ ด ขึ้ นในระหว่ า งปี นั้ น ได้ เกิด ขึ้น ตั้ง แต่ วั น ต้ น งวดของรอบระยะเวลา
รายงาน
หากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่อหน้ านี้ไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ ผู้ซ้ ือต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผลที่ไม่ สามารถทําได้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ใช้ คาํ จํากัดความของคําว่า “ไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ” เช่นเดียวกับที่ใช้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง นโยบายการ การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
49

ข65
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ข67

สําหรั บการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่ างรอบระยะเวลารายงานที่แต่ละรายการไม่มีสาระสําคัญ
แต่เมื่อนํามารวมกันแล้ วมีสาระสําคัญ ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ในภาคผนวก ข
ย่อหน้ าที่ ข64.5 ถึง ข64.17 โดยแสดงเป็ นยอดรวมของทุกรายการ
หากวันที่ซ้ ือธุรกิจเกิดขึ้นหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที่อนุ มัติให้ ออกงบการเงิน
ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข64 เว้ นแต่การบันทึกบัญชี
เมื่ อ เริ่ ม แรกสํ า หรั บ การรวมธุ ร กิ จ ยั ง ไม่ เ สร็ จ สิ้ นภายในวั น ที่ อ นุ มั ติ ใ ห้ ออกงบการเงิ น
ในสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ซ้ ือต้ องอธิบายว่าข้ อมูลในเรื่องใดที่ทาํ ให้ ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ รวมถึง
เหตุผลของการที่ทาํ ให้ ไม่สามารถเปิ ดเผยได้
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 61 ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้สาํ หรับ
การรวมธุรกิจแต่ละรายการที่มีสาระสําคัญ หรือเปิ ดเผยเป็ นยอดรวมสําหรับการรวมธุรกิจแต่ละ
รายการที่ไม่มีสาระสําคัญแต่เมื่อนํามารวมกันแล้ วมีสาระสําคัญ
ข67.1 หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ (ดูย่อหน้ าที่ 45)
สําหรั บการรั บรู้สินทรั พย์ หนี้สิน ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม หรือ สิ่งตอบแทนอื่น
ดังนั้น มูลค่าของรายการดังกล่าวที่รับรู้ในงบการเงินสําหรับการรวมธุรกิจจึงเป็ นเพียง
การประมาณขึ้นมา
ข67.1.1 เหตุผลที่ทาํ ให้ การบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกของการรวมธุรกิจไม่เสร็จสิ้น
ข67.1.2 สินทรัพย์ หนี้สนิ ส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ หรือ รายการของสิ่งตอบแทน
ซึ่งการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกยังไม่เสร็จสิ้น และ
ข67.1.3 ลั ก ษณะและมู ลค่ าของรายการปรั บ ปรุงในช่ ว งระยะเวลาการวั ดมู ลค่ า
ที่รับรู้ระหว่างรอบระยะเวลารายงานตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 49
ข67.2 สําหรั บ แต่ ละรอบระยะเวลารายงานภายหลั งวันที่ซ้ ื อจนกระทั่งถึงวันที่กิจการได้ รั บ
ขายหรือสูญเสียสิทธิในการที่จะได้ รับสิ่งตอบแทนจากสินทรัพย์ท่คี าดว่าจะเกิดขึ้น หรือ
จนกระทั่งถึงวันที่กิจการจ่ ายชําระสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายสําหรั บหนี้สินหรื อ
หนี้สนิ นั้นถูกยกเลิกหรือหมดอายุ
ข67.2.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่เคยรั บรู้ รวมถึงผลต่างที่เกิดขึ้นจากการจ่าย
ชําระ
ข67.2.2 การเปลี่ ย นแปลงในผลลั พ ธ์ท่ี แ สดงเป็ นช่ ว งของจํา นวนเงิ น (มู ล ค่ า
ที่ไม่คิดลด) และเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น และ
ข67.2.3 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้ อมูลหลักที่ใช้ ในการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่
คาดว่าจะต้ องจ่าย
ข67.3 สํา หรั บ หนี้ สิ น ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นที่ รั บ รู้ ใ นการรวมธุ ร กิจ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล
ประมาณการหนี้ สิน แต่ ล ะประเภทตามที่ก ํา หนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 84 และ 85 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ข67.4 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมระหว่างวันต้ นงวดกับวันสิ้นงวดรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยแสดงแต่ละรายการดังต่อไปนี้แยกจากกัน
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ข67.4.1

ค่าความนิ ยมและค่ าเผื่อการด้ อยค่ าสะสม ณ วันต้ นงวดรอบระยะเวลา
รายงาน
ข67.4.2 ค่าความนิยมที่รับรู้เพิ่มในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ยกเว้ นค่าความนิยม
ของกลุ่มธุรกิจที่จะจําหน่ ายและเข้ าเกณฑ์จาํ แนกประเภทเป็ นสินทรัพย์
ที่ถือไว้ เพื่อขาย ณ วันซื้อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุน เวี ย นที ่ถื อ ไว้เ พื่อ ขายและ
การดําเนินงานทีย่ กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ข67.4.3 รายการปรั บปรุ งจากการรั บรู้ สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ภายหลั ง
การรั บรู้ มูลค่าเมื่อเริ่ มแรกที่รับรู้ในระหว่ างรอบระยะเวลารายงานตาม
ย่อหน้ าที่ 67
ข67.4.4 ค่ าความนิ ยมของกลุ่ มธุ รกิจที่จะจําหน่ ายและจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์
ที่ ถื อ ไว้ เพื่ อขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ ) รวมถึงค่าความนิยมที่ถูก
ตั ด ออกจากบั ญ ชี ในระหว่ า งรอบระยะเวลารายงาน โดยค่ า ความนิ ยม
ดั ง กล่ า วไม่ เ คยถู ก รวมไว้ ใ นธุ ร กิ จ ที่ จ ะจํ า หน่ า ยและจั ด ประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
ข67.4.5 ขาดทุนจากการด้ อยค่าที่รับรู้ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
(เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) (มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ดังกล่ า วกํา หนดให้
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนและค่าเผื่อการด้ อยค่า
ของค่าความนิยมเพิ่มเติมจากข้ อกําหนดนี้)
ข67.4.6 ผลต่ า งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นสุท ธิท่ีเ กิด ขึ้ นในระหว่ า งรอบระยะเวลา
รายงานตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
ข67.4.7 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในมูลค่าตามบัญชีท่เี กิดขึ้นระหว่างรอบระยะเวลา
รายงาน
ข67.4.8 ค่ า ความนิ ย มและค่ า เผื่ อ การด้ อยค่ า สะสม ณ วั น สิ้ นงวดของรอบ
ระยะเวลารายงาน
ข67.5 จํานวนเงินและคําอธิบายรายการผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในรอบระยะเวลารายงาน
งวดปัจจุบัน
ข67.5.1 ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ ท่ไี ด้ มาหรือหนี้สินรับมาจากการรวมธุรกิจ
ซึ่ งมีผลกระทบในรอบระยะเวลารายงานงวดปั จจุ บั น และรอบระยะเวลา
รายงานงวดก่อนหน้ า และ
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ข67.5.2

ที่มีขนาด ลั ก ษณะ หรื อ เหตุก ารณ์ซ่ึงการเปิ ดเผยข้ อมู ลจะช่ วยทํา ให้ มี
ความเข้ าใจงบการเงินของกิจการที่นาํ มารวมกันมากขึ้น

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงสําหรับการรวมธุรกิจทีเ่ กิดจากกิจการหาผลประโยชน์ร่วมหรือ
การรวมธุรกิจทีด่ ําเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียว (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 66)
ข68
ข69

ตามที่ก ล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 64 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ให้ ถือ ปฏิบัติสาํ หรั บ
การรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือเกิดขึ้นในหรื อหลังวันแรกของรอบระยะเวลารายงานที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป
การกํา หนดให้ ถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ โดยใช้ วิ ธีเปลี่ ยนทัน ที
เป็ นต้ น ไป สํา หรั บ การรวมธุ ร กิจ ที่เ กิด จากกิจ การหาผลประโยชน์ ร่ ว มหรื อ การรวมธุ ร กิ จ
ที่ด ํา เนิ น การตามสัญ ญาเพี ยงอย่ า งเดียว หากวั น ที่ซ้ ื อเกิด ก่ อ นวั น ที่ถือ ปฏิบั ติต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะมีผลกระทบดังต่อไปนี้
ข69.1 การจัดประเภทรายการ - กิจ การยังคงต้ องจั ดประเภทการรวมธุร กิจครั้ งก่อนตาม
นโยบายการบัญชีเดิมของกิจการสําหรับการรวมธุรกิจ
ข69.2 ค่ า ความนิ ย มที ่เ คยรั บ รู ้ - ณ วั น เริ่ ม ต้ น ของรอบระยะเวลาบั ญ ชี แ รกที่ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ แสดงมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดจาก
การรวมธุรกิจครั้งก่อนด้ วยมูลค่าตามบัญชีท่ีเหลืออยู่ ณ วันนั้นตามนโยบายการบัญชี
เดิมของกิจการ โดยกิจการต้ องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของค่าตัดจําหน่ายค่าความ
นิยมสะสมและลดมูลค่าค่าความนิยมและต้ องไม่มีรายการปรับปรุงอื่นอีกสําหรับมูลค่า
ตามบัญชีท่เี หลืออยู่ของค่าความนิยม
ข69.3 ค่ าความนิ ยมทีเ่ คยรับรู เ้ ป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ – นโยบายการบัญชีเดิม
ของกิจการอาจให้ รับรู้ ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจก่อนที่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ ป็ นรายการหั ก จากส่ ว นของเจ้ า ของ
ในสถานการณ์เช่ นนั้น กิจการจะต้ องไม่รับรู้ค่าความนิยมเป็ นสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้ น
รอบระยะเวลาบั ญ ชี ซ่ึ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
นอกจากนี้ กิจการต้ องไม่รับรู้กาํ ไรหรือขาดทุนจากค่าความนิยมนั้นเมื่อมีการขายธุรกิจ
ทั้งหมดหรือบางส่วนซี่งมีค่าความนิยมนั้นเกี่ยวข้ องหรือเมื่อหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิด
รายได้ ซ่ึงมีค่าความนิยมนั้นเกี่ยวข้ องเกิดการด้ อยค่า
ข69.4 การบันทึ กบัญชีค่าความนิ ยมภายหลังการรับรู เ้ มื ่อเริ่ มแรก – จากวั นเริ่ มต้ นรอบระยะ
เวลาบัญชีแรกที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องหยุด
ตัดจําหน่ ายค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจก่อนหน้ าวันที่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบั บนี้มีผลบังคับใช้ และให้ ทดสอบการด้ อยค่าของค่าความนิยมตามที่
กํา หนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 36 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง การด้ อ ยค่ าของ
สินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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ข69.5 ค่ าความนิ ยมติ ดลบทีเ่ คยรับรู ้ – กิจการที่เคยบันทึกบัญชีสาํ หรั บการรวมธุรกิจที่เกิด
ก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ โดยปฏิบัติตามวิธีซ้ ือ
อาจเคยรับรู้มูลค่าของส่วนได้ เสียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุ
ได้ ของผู้ถูกซื้อที่มากกว่ าต้ นทุ นในการจ่ ายซื้อ (บางครั้ งเรี ยกว่ าค่ าความนิ ยมติดลบ)
เป็ นรายการตั้งพัก ถ้ าเป็ นเช่นนั้น ณ วันต้ นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ กิจการตัดรายการค่าความนิยมติดลบ
นั้นออกจากบัญชีโดยทําการปรับปรุงกับยอดกําไรสะสมต้ นงวด
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