เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๐ ง

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๘๖/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓
เรื่อง การรวมธุรกิจ
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๘ (๔/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๕๕/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ ๓ เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิ จ
ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรือ่ ง
การรวมธุรกิจ

คํานํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ระหว่ างประเทศ ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อ ง การรวมธุ รกิจ ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐาน การบั ญ ชี ร ะห ว่ า งป ระเท ศที่ สิ้ น สุ ด ใน วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 (IFRS 3: Business
Combinations (Bound volume 2019 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 14
17 64ฐ ข32 และ ข42 และเพิ่มย่อหน้ าที่ 28ก ถึง 28ข และหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง ย่อหน้ าที่ 42ก และ 64ฒ และ
ตัดย่อหน้ าที่ ข28 ถึง ข30 และหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่น
**คํานํานี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ **
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรือ่ ง
การรวมธุรกิจ
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การระบุการรวมธุรกิจ
วิธีซื้อ

1
2
3
4

การระบุผูซ้ ื้ อ
การกําหนดวันทีซ่ ื้ อ
การรับรูแ้ ละวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทีร่ ะบุได้ทีไ่ ด้มา หนี้ สินที่รบั มาและส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
การรับรูแ้ ละการวัดมู ลค่าของค่าความนิยมหรือกําไรจากการซื้ อในราคาตํา่ กว่า
มูลค่ายุติธรรม
แนวปฏิบตั ิเพิม่ เติมสําหรับการใช้วิธีซื้อในการรวมธุรกิจบางประเภท
ระยะเวลาในการวัดมูลค่า
การพิจารณาว่ารายการใดถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการรวมธุรกิจ

6
8

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

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน
การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม

10

67ก
68

ภาคผนวก
ก
คํานิยาม
ข
แนวทางปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 68 และ
ภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ข้ อความที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการที่
สําคัญ คํานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็ นครั้งแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะเป็ น
ตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้ องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิ ด
สําหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีท่ีไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้
กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรือ่ ง การรวมธุรกิจ
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อปรั บ ปรุ ง ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การตั ด สิน ใจ ความน่ าเชื่ อถือ และความสามารถในการเปรี ยบเทียบกัน ของข้ อมู ลซึ่งกิจการ
นํา เสนอในงบการเงิ น เกี่ ย วกั บ การรวมธุ ร กิ จ และผลกระทบจากการรวมธุ ร กิ จ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้จึงได้ กาํ หนดหลักการและข้ อกําหนดสําหรับผูซ้ ้ ือในการ
1.1
รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ทีร่ ะบุได้ท่ไี ด้ มา หนี้สนิ ที่รับมาและส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจ
ควบคุมในผูถ้ กู ซื้อในงบการเงิน
1.2
รั บ รู้แ ละวั ด มู ล ค่ า ค่ า ความนิ ย มที่เกิ ด ขึ้ นจากการรวมธุ ร กิ จ หรื อ กํา ไรจากการซื้ อ
ในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม และ
1.3
กํา หนดข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งเปิ ดเผยเพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น สามารถประเมิ น ลั ก ษณะและ
ผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจ

ขอบเขต
2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับรายการหรือเหตุการณ์ซ่ึงเป็ นไปตาม
คํานิยามของการรวมธุรกิจ และไม่ถอื ปฏิบัติกบั
2.1
การบัญชีสาํ หรับการจัดตั้งการร่วมการงานในงบการเงินของการร่วมการงานเท่านั้น
2.2
การซื้อสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ซ่ึงไม่ก่อให้ เกิดเป็ นธุรกิจ ในกรณีดังกล่าว ผู้ซ้ ือ
ต้ องระบุและรับรู้รายการสินทรัพย์ท่ีระบุได้ ท่ีได้ มาแต่ ละรายการ (รวมทั้งสินทรัพย์
ที่เข้ าคํานิ ยามและเงื่อนไขการรั บ รู้ รายการเป็ นสิ น ทรัพ ย์ไม่ มี ตั วตน ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) และหนี้สินที่รับมา ต้ นทุนของกลุ่ม
สินทรัพย์จะถูกปันส่วนให้ แก่สนิ ทรัพย์ท่รี ะบุได้ และหนี้สนิ แต่ละรายการบนพื้นฐานของ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3

2ก

มูลค่ ายุติธรรมที่เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ซ้ ือ รายการหรือเหตุการณ์ดังกล่ าวจะไม่ก่อให้ เกิด
ค่าความนิยม
2.3
การรวมกิจการหรือธุรกิจที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน (ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข1
ถึง ข4 ให้ แนวทางปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ ถือปฏิบัติกับการซื้อธุรกิจโดยกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจ
ด้ านการลงทุนที่เป็ นไปตามคํานิยามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม สําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่ อยซึ่งได้ ถูกกําหนดให้ วัดมูลค่ ายุ ติธรรมผ่ าน
กําไรหรือขาดทุน

การระบุการรวมธุรกิจ
3

กิจการต้องประเมินว่ารายการหรือเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้ นถือเป็ นการรวมธุ รกิจหรือไม่โดยใช้
คํานิยามที่ระบุ ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่ งกําหนดให้สินทรัพย์ที่ได้มา
และหนี้ สินที่รบั มาต้องประกอบกันขึ้ นเป็ นธุรกิจ หากสินทรัพย์ทีไ่ ด้มาไม่ใช่หน่วยธุรกิจ กิจการ
ทีน่ าํ เสนอรายงานต้องบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นการซื้ อสินทรัพย์ ภาคผนวก ข
ย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข12 ได้ให้แนวทางในการพิจารณาการรวมธุรกิจและคํานิยามของคําว่าธุรกิจ

วิธีซื้อ
4
5

กิจการต้องบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซื้อ
การถือปฏิบัติตามวิธซี ้ ือกําหนดให้
5.1
ระบุผ้ ูซ้ ือ
5.2
กําหนดวันทีซ่ ้ ือ
5.3
รับรู้และวัดมูลค่ าของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ ท่ีได้ มา หนี้สินที่รับมาและส่วนได้ เสียที่ไม่ มี
อํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และ
5.4
รับรู้และวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือกําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
การระบุผูซ้ ื้ อ

6
7

ในการรวมธุรกิจต้องระบุได้ว่า กิจการทีน่ าํ มารวมกันกิจการใดเป็ นผูซ้ ื้ อ
ผู้ซ้ ือ คือ กิจการที่ได้ มีการควบคุมกิจการอื่น (กล่ าวคือ ผู้ถูกซื้อ) ซึ่งต้ องเป็ นไปตามคํานิยามที่
กําหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ในกรณีท่ไี ม่สามารถ
ระบุ ผ้ ู ซื้ อได้ อย่ า งชั ด เจนตามแนวปฏิ บั ติ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม ให้ ใช้ ปัจจัยตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข14 ถึง ข18 ประกอบการพิจารณา
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การกําหนดวันทีซ่ ื้ อ
8
9

ผูซ้ ื้ อต้องกําหนดวันทีซ่ ื้ อ ซึ่งเป็ นวันทีผ่ ูซ้ ื้ อได้มีการควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ
โดยทั่วไป วันที่ผ้ ูซ้ ือได้ มีการควบคุมผู้ถูกซื้อ คือ วันที่ผ้ ูซ้ ือได้ โอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อตาม
กฎหมาย และได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรับมาซึ่งหนี้สินจากผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็ นวันที่
สิ้นสุดของรายการซื้อขายกิจการ อย่างไรก็ตาม ผู้ซ้ ืออาจได้ มีการควบคุมก่อนหน้ าหรือภายหลัง
วันที่ส้ นิ สุดของรายการซื้อขายกิจการ เช่น วันที่ซ้ ืออาจเกิดขึ้นก่อนวันที่ส้ นิ สุดของรายการซื้อขาย
กิจการหากเงื่อนไขในสัญญากําหนดให้ วันที่ผ้ ูซ้ ือได้ มีการควบคุมผู้ถูกซื้อเป็ นวันที่ก่อนวันที่ส้ นิ สุด
ของรายการซื้ อขายกิจการ ดั งนั้ น ในการกําหนดวัน ที่ซ้ ื อ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งพิ จารณาข้ อ เท็จ จริ งและ
สถานการณ์แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด
การรับรู แ้ ละวัด มู ลค่ าของสินทรัพย์ที่ระบุ ได้ที่ได้มา หนี้ สิ นที่รบั มาและส่ วนได้เสียที่ไม่ มี
อํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
หลักการการรับรูร้ ายการ

10

ณ วัน ที่ ซื้ อ ผู ซ้ ื้ อต้อ งรับ รู ส้ ิ น ทรัพ ย์ที่ ระบุ ได้ที่ ได้ม า หนี้ สิ น ที่ รบั มาและส่ วนได้เสี ย ที่ ไม่ มี
อํานาจควบคุมในผูถ้ ู กซื้ อแยกต่ างหากจากค่าความนิยม การรับรูส้ ินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา
และหนี้ สินทีร่ บั มาให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนดในย่อหน้าที่ 11 และ 12
เงือ่ นไขการรับรูร้ ายการ

11

12

13

การเข้ าเงื่อนไขในการรับรู้รายการที่ถือปฏิบัติตามวิธีซ้ ือนั้น สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ ท่ไี ด้ มาและหนี้สนิ
ที่รับมาต้ องเข้ าคํานิยามของสินทรัพย์และหนี้สนิ ตามที่ระบุไว้ ในกรอบแนวคิดสําหรับการรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ณ วันที่ซ้ ือ ตัวอย่างเช่น ต้ นทุนในอนาคตที่ผ้ ูซ้ ือคาดว่าจะเกิดขึ้น
โดยไม่ ได้ มีภ าระผู กพั น เนื่ องจากมี แผนการยกเลิกกิจกรรมบางส่วน การเลิ กจ้ างหรื อโอนย้ าย
พนักงานของผู้ถูกซื้อจะไม่ถือเป็ นหนี้สนิ ณ วันที่ซ้ ือ ดังนั้น ผู้ซ้ ือไม่รับรู้ต้นทุนดังกล่าวในการปฏิบัติ
ตามวิธีซ้ ือ แต่ ผ้ ู ซ้ ือรั บรู้ต้นทุ นเหล่ านั้ นในงบการเงินภายหลั งการรวมกิจการตามที่กาํ หนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ
นอกจากนี้ การเข้ าเงื่อนไขในการรับรู้รายการที่ถือปฏิบัติตามวิธีซ้ ือ สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ ท่ไี ด้ มาและ
หนี้สนิ ที่รับมาต้ องเป็ นส่วนหนึ่งของรายการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซ้ ือกับผู้ถูกซื้อ (หรือเจ้าของเดิม)
ในการรวมธุรกิจ โดยมิได้ เป็ นผลจากรายการอื่นที่แยกต่างหาก ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาแนวปฏิบัติตาม
ย่ อหน้ าที่ 51 ถึง 53 ในการประเมินว่ าสินทรัพย์ท่ีได้ มาหรือหนี้สินที่รับมานั้นเป็ นส่วนหนึ่งของ
รายการแลกเปลี่ยนที่ให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ หรือเป็ นผลของรายการอื่นที่แยกจากกัน ซึ่งต้ องบันทึกบัญชี
ตามลักษณะของรายการและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้ อง
การถือปฏิบัติตามหลักการและเงื่อนไขในการรับรู้รายการอาจส่งผลให้ ผ้ ูซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์และ
หนี้ สินบางรายการซึ่งไม่ เคยมี การรับรู้ในงบการเงินของผู้ ถูกซื้อมาก่อน เช่ น ผู้ ซ้ ือรับรู้สินทรัพย์
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14

ไม่มีตัวตนที่ได้ มาที่ระบุได้ เช่น ตราสินค้ า สิทธิบัตร หรือความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า ซึ่งผู้ถูกซื้อไม่เคยมี
การรับรู้สินทรั พย์ดังกล่ าวในงบการเงินมาก่อนเนื่องจากเป็ นการพั ฒนาขึ้นเองและบันทึกต้ นทุน
ที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นค่าใช้ จ่าย
ภาคผนวก ข ย่ อ หน้ าที่ ข31 ถึ ง ข40 ได้ กํา หนดแนวทางในการรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน
ย่อหน้ าที่ 22 ถึง 28ข แสดงประเภทของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ ข้อยกเว้ นสําหรับหลักการและเงื่อนไขในการรับรู้รายการไว้

การจัดประเภทหรือกําหนดประเภทสินทรัพย์ทีร่ ะบุได้ทีไ่ ด้มาและหนี้สินทีร่ บั มาจากการรวมธุรกิจ
15

16

17

ณ วันที่ซื้อ ผู ซ้ ื้ อต้องจัดประเภทหรือกําหนดประเภทสินทรัพย์ที่ระบุ ได้ที่ได้มาและหนี้ สิน
ที่ ร บั มาตามที่ จํ า เป็ นเพื่ อ การปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ อื่ น ๆ
ในภายหลัง ผู ซ้ ื้ อต้องจัดประเภทหรือกําหนดประเภทโดยพิจารณาจากเงื่อนไขในสัญ ญา
สภาวะทางเศรษฐกิ จ การดํ า เนิ น งานหรื อ นโยบายบัญ ชี ข องผู ้ซื้ อ และเงื่ อ นไขอื่ น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ีอยู่ ณ วันทีซ่ ื้ อ
ในบางสถานการณ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้ แนวทางในการบันทึกบัญชีท่แี ตกต่างกัน
ขึ้น อยู่ กับ ว่ ากิจการจัด ประเภทหรื อกําหนดประเภทสิน ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิน ไว้ อย่ างไร ตั วอย่ าง
การจัดประเภทหรือกําหนดประเภทซึ่งผู้ซ้ ือต้ องคํานึงถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ ือ
มีตัวอย่างซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงตัวอย่างดังต่อไปนี้
16.1 การจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินบางรายการเป็ นสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หรือราคาทุนตัด
จําหน่าย หรือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ด เสร็จ อื่น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื ่อ งมื อทาง
การเงิน
16.2 การกํ าหนดตราสารอนุ พั น ธ์ เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ
16.3 การประเมิ น ว่ า ต้ องทํา การแยกอนุ พั น ธ์ แ ฝงออกจากสั ญ ญาหลั ก ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน หรือไม่ (เป็ นประเด็น
เกี่ยวกับการจัดประเภทตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ กาํ หนดข้ อยกเว้ นสําหรับหลักการในย่ อหน้ าที่ 15
ไว้ สองประการดังนี้
17.1 การจัดประเภทสัญญาเช่ าในกรณีท่ีผ้ ูถูกซื้อเป็ นผู้ให้ เช่ าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนินงานหรือ
สัญญาเช่าเงินทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า และ
17.2 การจัดประเภทของสัญญาเป็ นสัญญาประกันภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
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ผู้ซ้ ือต้ องจัดประเภทสัญญาข้ างต้ นโดยคํานึงถึงเงื่อนไขในสัญญา และปั จจัยอื่น ๆ ณ วันเริ่มต้ น
สัญญา (หรือ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดประเภท
รายการ ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขซึ่งอาจเป็ นวันเดียวกันกับวันที่ซ้ ือ)
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 าของในปั จจุ บันและที่ทาํ ให้ ผ้ ูถือมีสิทธิได้ รับ
ส่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการตามสัดส่วนที่ลงทุนในกรณีท่มี ีการชําระบัญชีด้วยวิธใี ดวิธหี นึ่ง
ดังต่อไปนี้
19.1 มูลค่ายุติธรรม หรือ
19.2 มู ลค่ าของสินทรั พย์ สุทธิท่ีระบุ ได้ ของผู้ ถู กซื้ อที่ผ้ ู ซ้ ื อรั บรู้ตามสัดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
ในปัจจุบัน
สําหรับองค์ประกอบอื่นของส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุ มต้ องวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ซ้ ือ เว้ นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกําหนดให้ ใช้ เกณฑ์อ่นื ในการวัดมูลค่า
ย่อหน้ าที่ 24 ถึง 31 ระบุประเภทของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ และหนี้สนิ ซึ่งรวมถึงรายการที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ ข้อยกเว้ นสําหรับหลักการวัดมูลค่าไว้
ข้อยกเว้นสําหรับหลักการในการรับรูร้ ายการหรือการวัดมูลค่า

21

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ กําหนดข้ อ ยกเว้ น สําหรั บ หลั ก การรั บ รู้รายการและ
การวัดมู ลค่ า ย่ อหน้ าที่ 22 ถึง 31 ได้ กาํ หนดประเภทและลักษณะของรายการที่มีการยกเว้ น
ผู้ซ้ ือต้ องบันทึกบัญ ชีสาํ หรับรายการเหล่ านั้นตามวิธีท่ีกาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 22 ถึง 31 ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ กจิ การ
21.1 รับรู้บางรายการโดยใช้ เงื่อนไขการรับรู้รายการนอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 11
และ 12 หรือใช้ หลักการรับรู้รายการที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ อื่น ซึ่ งผลที่ได้ อาจแตกต่ างไปจากการใช้ หลั กการรั บ รู้รายการและเงื่ อนไขตาม
ที่กาํ หนดในย่อหน้ าดังกล่าว
21.2 วัดมูลค่าบางรายการด้ วยมูลค่าอื่นแทนที่จะใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
ข้อยกเว้นสําหรับหลักการในการรับรูร้ ายการ
หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น

22

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ทีอ่ าจ
เกิดขึ้น ได้ ให้ คาํ นิยามของหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นว่าหมายถึง รายการข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
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ภาระผู ก พั น ที่เป็ นไปได้ อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต ซึ่ ง ความมี อ ยู่ จ ริ ง ของ
ภาระผูกพันนั้นจะได้ รับการยืนยันต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งยังมีความไม่แน่นอน
เหตุการณ์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าว
ต้ องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ หรือ
22.2 ภาระผูกพันในปั จจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต 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 เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น ไม่ถือปฏิบัติในการพิจารณารับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ซ้ ือ แต่ผ้ ูซ้ ือ
ต้ องรับรู้หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ ือหากมีภาระผูกพันในปั จจุบันซึ่ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ ดังนั้น ผู้ซ้ ือสามารถ
รั บรู้หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุ รกิจ ณ วันที่ซ้ ื อถึงแม้ ว่าจะมี ค วามน่ าจะเป็ นที่กิจการจะ
สูญ เสียทรัพยากรที่มี ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจเพื่ อจ่ ายชําระภาระผู กพั นอยู่ ในระดับไม่ ถึงความ
เป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ซึ่งแตกต่ างจากหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น ย่อหน้ าที่ 56 ได้ กาํ หนด
แนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังจากการรวมธุรกิจสําหรับหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น
22.1

23

ข้อยกเว้นสําหรับหลักการในการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
ภาษีเงินได้
24
25

ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้และวัดมูลค่ าสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากสินทรัพย์
ที่ได้ มาและหนี้สนิ ที่รับมาจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
ผู้ซ้ ือต้ องบันทึกบัญชีสาํ หรับผลกระทบทางภาษีท่อี าจเกิดขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวและรายการ
ยกไปของผู้ถูกซื้อที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ ือหรือเป็ นผลจากการซื้อโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน

26

ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้และวัดมูลค่ าหนี้สิน (หรือสินทรัพย์ ถ้ ามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานของ
ผู้ถูกซื้อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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สินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการคํ้าประกัน
27

28

ในการรวมธุ รกิ จ ผู้ ขายอาจทํ าสั ญ ญากั บ ผู้ ซื้ อเพื่ อรั บ ประกั น ผลของสิ่ งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นหรื อ
ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินบางประเภททั้งหมดหรือบางส่วน เช่น ผู้ขาย
อาจรั บ ประกัน ผลขาดทุ น ส่ วนที่เกิน กว่ าจํานวนหนี้ สิน ที่ระบุ ไว้ อัน เกิด จากความไม่ แ น่ น อน
บางประการ หรือกล่ าวอีกนัยหนึ่งว่า ผู้ขายรับประกันว่าหนี้สินของผู้ซ้ ือจะไม่ เกินกว่าจํานวนที่
ระบุไว้ ส่งผลให้ ผ้ ูซ้ ือมีสนิ ทรัพย์ท่เี กิดจากการได้ รับการคํา้ ประกัน ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ท่ไี ด้ มา
จากการคํา้ ประกันนี้ในเวลาเดียวกันกับการรับรู้ส่งิ ที่ผ้ ูขายประกันไว้ และวัดมูลค่าด้ วยหลักเกณฑ์
เดี ยวกัน ทั้งนี้ จะต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาค่ าเผื่อ มู ล ค่ าที่ค าดว่ าจะเรี ย กเก็บ ไม่ ได้ สาํ หรั บ สิน ทรั พ ย์
ดังกล่าวด้ วยดังนั้น หากการคํา้ ประกันเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ถูกรับรู้ และวัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคํา้ ประกันด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซ้ ื อเช่ น กัน สําหรั บ สิน ทรั พ ย์ท่ีได้ ม าจากการคํ้าประกัน ที่วัด มู ล ค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม
ผลกระทบของความไม่แน่นอนในกระแสเงินสดรับในอนาคตอันเกิดจากการที่อาจเรียกเก็บเงิน
ไม่ ได้ รวมอยู่ ในการวัดมูลค่ ายุ ติธรรมแล้ ว ดังนั้น จึงไม่ จาํ เป็ นต้ องแยกพิ จารณาค่ าเผื่อมูลค่ า
ที่คาดว่ าจะเรียกเก็บไม่ ได้ อีก (ภาคผนวก ข ย่ อหน้ าที่ ข41 ได้ กาํ หนดแนวทางในการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้ องไว้ )
ในบางสถานการณ์ อาจมีการประกันที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ได้ รับการยกเว้ นจาก
หลั ก เกณฑ์ในการรั บ รู้รายการและวัด มู ลค่ า ตั วอย่ างเช่ น การประกัน ที่เกี่ยวเนื่ อ งกับ หนี้ สิน
ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่มีการรับรู้ ณ วันที่ซ้ ือเนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ในวันนั้น หรือการประกันที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เป็ นผลมาจากผลประโยชน์ของ
พนั กงานซึ่ งวัด มู ลค่ าด้ วยมู ลค่ าอื่น นอกเหนื อจากมู ลค่ ายุ ติ ธ รรม ณ วัน ที่ซ้ ื อ ในสถานการณ์
ดังกล่ าว ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคํา้ ประกันด้ วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
กับที่ใช้ ในการวัดมูลค่าของสิ่งที่ผ้ ูขายประกันไว้ ทั้งนี้ ฝ่ ายบริหารต้ องมีการประเมินความสามารถ
ในการเรียกเก็บเงินจากสินทรัพย์ท่ีได้ มาจากการคํา้ ประกันและข้ อจํากัดต่ างๆ ตามสัญญาต่ อ
จํานวนที่จะได้ รับการประกัน แนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรวมธุรกิจสําหรับสินทรัพย์
ที่ได้ มาจากการคํา้ ประกันกําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 57
สัญญาเช่าในกรณีทีผ่ ูถ้ ูกซื้ อเป็ นผูเ้ ช่า

28ก

ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญ ญาเช่า ซึ่งผู้ ถูกซื้ อเป็ นผู้ เช่ า ผู้ ซ้ ือไม่ จาํ เป็ นต้ องรับ รู้
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าสําหรับ
28ก.1 สัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่า (ตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16)
สิ้นสุดภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ซ้ ือ หรือ
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28ข

28ก.2 สัญญาเช่าที่สนิ ทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า (ตามที่อธิบายไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข3 ถึง
ข8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16)
ผู้ ซ้ ื อต้ องวั ด มู ล ค่ า หนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ด้ วยมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของค่ า เช่ า ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จ่ า ยชํา ระ
(ตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า) เสมือนว่าสัญญา
เช่าที่ได้ มานั้นเป็ นสัญญาเช่าใหม่ ณ วันที่ซ้ ือ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ ด้วยจํานวน
เดียวกัน กับหนี้ สินตามสัญ ญาเช่ า และปรับปรุงเพื่ อให้ สะท้ อนถึงเงื่อนไขในสัญ ญาเช่ าว่ าเป็ น
สัญญาที่ให้ ประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือหรือไม่เมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด
ข้อยกเว้นสําหรับหลักการในการวัดมูลค่า
สิทธิทีไ่ ด้รบั คืน

29

ผู้ ซ้ ื อต้ อ งวั ด มู ล ค่ าของสิท ธิท่ีได้ รั บ คื น ซึ่ งถู ก รั บ รู้ เป็ นสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนโดยพิ จ ารณาจาก
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่ต้องคํานึงว่าผู้ร่วมตลาดจะพิจารณาถึงโอกาส
ในการต่ออายุสัญญาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิท่ไี ด้ รับคืนดังกล่ าวหรือไม่ ภาคผนวก ข
ย่อหน้ าที่ ข35 และ ข36 ได้ กาํ หนดแนวปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้
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 ู ซื้ อออกแทนรายการของผู้ ถู ก ซื้ อ
ตามวิธีการที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์ (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ อ้ างถึงผลของวิธกี ารดังกล่าวว่าเป็ นการวัด
มูลค่าของรายการโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์)
สินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย

31

31ก

ผู้ ซ้ ื อต้ อ งวั ด มู ล ค่ าสิน ทรั พ ย์ ไม่ ห มุ น เวียน (หรื อ กลุ่ ม กิจการที่จะจําหน่ าย) ที่ได้ ม า ซึ่ งได้ จั ด
ประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย ณ วันที่ซ้ ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก ด้ วยมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้ นทุนในการขายตามย่อหน้ าที่ 15 ถึง 18 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การรับ รู แ้ ละการวัด มู ล ค่ า ของค่ าความนิ ย มหรื อ กํ าไรจากการซื้ อในราคาตํ า่ กว่ ามู ล ค่ า
ยุติธรรม

32

ผูซ้ ื้ อต้องรับรูค้ ่าความนิยม ณ วันทีซ่ ื้ อด้วยส่วนของมูลค่าในข้อ 32.1 ทีม่ ากกว่าข้อ 32.2
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32.1

33

ผลรวมของ
32.1.1 สิง่ ตอบแทนที่โอนให้ทีว่ ดั มูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ นี้ ซึ่ งโดยทัว่ ไป กํ าหนดให้วดั มู ล ค่ าสิ่งตอบแทนดังกล่ าวด้ว 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 มาซึ่งวัดมู ลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ในการรวมธุรกิจที่ผ้ ูซ้ ือและผู้ถูกซื้อ (หรือเจ้ าของเดิม) มีการแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนได้ เสียใน
ส่วนของเจ้ าของ มูลค่ ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ถูกซื้ออาจ
วัด มู ลค่ าได้ อย่ างน่ าเชื่ อถือกว่ ามู ลค่ ายุ ติธรรม ณ วัน ที่ซ้ ื อของส่ วนได้ เสียในส่ วนของเจ้ าของ
ของผู้ ซ้ ื อ หากเป็ นเช่ น นั้ น ผู้ ซ้ ื อต้ อ งพิ จ ารณามู ล ค่ า ของค่ า ความนิ ย มโดยใช้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ถูกซื้อแทนการใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
ของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ซ้ ือ ในการพิ จารณามูลค่ าของค่ าความนิยมที่เกิดจาก
การรวมธุรกิจซึ่งไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ ผู้ซ้ ือต้ องคํานวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
ของส่วนได้ เสียของผู้ซ้ ือในผู้ถูกซื้อแทนการใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสิ่งตอบแทนที่โอนไป
(ย่อหน้ าที่ 32.1.1) ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข46 ถึง ข49 ได้ กาํ หนดแนวปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้
การซื้ อในราคาตํา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม

34

35

36

ในบางครั้ ง ผู้ ซ้ ื อจะซื้ อในราคาตํ่า กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ การรวมธุ ร กิ จ มี มู ล ค่ า ใน
ย่อหน้ าที่ 32.2 เกินกว่าผลรวมของมูลค่าที่ระบุไว้ ในย่ อหน้ าที่ 32.1 ถ้ ามูลค่าส่วนเกินดังกล่ าว
ยังคงเหลื ออยู่ ภ ายหลั งจากการปฏิบัติ ต ามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 36 ผู้ ซ้ ือต้ องรั บ รู้ผลกําไร
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 มาและหนี้สนิ ที่รับมาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งภายหลังการประเมินผู้ซ้ ือ
ต้ องทําการรับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ระบุได้ จากการประเมินเพิ่มเติม จากนั้น ผู้ซ้ ือต้ องทบทวน
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กระบวนการวัดมูลค่าว่าเป็ นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ ใช้ เพื่อ
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 เพื่อให้ ม่ันใจว่ าในการวัดมูลค่ าได้ มีการพิจารณาข้ อมูลที่มีอยู่
ทั้งหมด ณ วันที่ซ้ ืออย่างเหมาะสม
สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้
37

38

ในการรวมธุรกิจ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม ซึ่งคํานวณจากผลรวม
ของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสินทรัพย์ท่ผี ้ ูซ้ ือโอนไป หนี้สนิ ที่ผ้ ูซ้ ือก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้ แก่
เจ้ าของเดิ ม ของผู้ ถู ก ซื้ อ และส่ ว นได้ เสียในส่ วนของเจ้ าของที่อ อกโดยผู้ ซ้ ื อ (อย่ างไรก็ต าม
สัดส่ วนของโครงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ของผู้ ซ้ ื อที่ใช้ แลกเปลี่ยนกับ โครงการที่ถือโดย
พนักงานของผู้ถูกซื้อซึ่งรวมอยู่ในมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจต้ องวัดมูลค่า
ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 30 แทนที่จะวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม) ตัวอย่างของรูปแบบสิ่งตอบแทน
รวมถึง เงินสด สินทรัพย์อ่นื หน่วยธุรกิจ หรือ บริษัทย่อยของผู้ซ้ ือ สิ่งตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย
หุ้ น สามั ญ หรื อ หุ้ น บุ ริม สิท ธิ สิท ธิซ้ ื อ ใบสําคั ญ แสดงสิท ธิ และส่ วนของสมาชิ ก ในกิ จ การหา
ผลประโยชน์ร่วม
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ อาจรวมถึง สินทรัพย์หรือหนี้สินของผู้ซ้ ือซึ่งมีมูลค่ าตามบัญชีแตกต่ างจาก
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน หรือธุรกิจของผู้ซ้ ือ) หากเป็ น
เช่ นนั้น ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่ าของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่โอนให้ ใหม่ เป็ นมูลค่ ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
และรับรู้ผลต่ างที่เกิดขึ้นเป็ นผลกําไรหรื อขาดทุ นในกําไรหรือขาดทุ น อย่ างไรก็ตาม บางครั้ ง
สิน ทรั พ ย์ หรื อหนี้ สินที่โอนให้ ยังคงอยู่ ในกิจการที่เกิด จากการรวมกัน ภายหลั งการรวมธุ รกิจ
(เพราะสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ถูกโอนไปให้ ผ้ ูถูกซื้อแทนที่จะโอนไปให้ แก่เจ้ าของเดิม) ส่งผลให้ ผ้ ูซ้ ือ
ยังคงมีอาํ นาจควบคุมสินทรัพย์และหนี้สินเหล่ านั้น ในสถานการณ์เช่ นนี้ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่ าของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ด้ วยมูลค่าตามบัญชีก่อนวันที่ซ้ ือ และต้ องไม่รับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนในกําไร
หรือขาดทุนจากสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ผ้ ูซ้ ือมีอาํ นาจในการควบคุมทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ
สิ่งตอบแทนทีต่ อ้ งจ่ายเมือ่ เข้าเงือ่ นไข

39

สิ่งตอบแทนที่ผ้ ูซ้ ือต้ องโอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อรวมถึงสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ผ้ ูซ้ ือคาดว่ าจะต้ องจ่ าย
ชําระตามข้ อตกลง (ดูย่อหน้ าที่ 37) ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้มูลค่ ายุ ติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสิ่งตอบแทน
ที่ต้องจ่ายเมื่อเข้ าเงื่อนไขเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ
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40

ผู้ซ้ ือต้ องจัดประเภทภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายชําระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายที่เป็ นไปตาม
คํานิยามของเครื่องมือทางการเงิน ว่าเป็ นหนี้สินทางการเงินหรือส่วนของเจ้ าของตามคํานิยาม
ของตราสารทุนและหนี้สนิ ทางการเงินที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 11 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครือ่ งมื อทางการเงิน ผู้ซ้ ือต้ องจัดประเภทสิทธิในการที่จะได้ รับคืนสิ่ง
ตอบแทนที่ เคยโอนให้ แก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ถ้ าเป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่ ก ํ า หนดไว้
ย่ อ หน้ าที่ 58 ได้ กาํ หนดแนวทางในการบั นทึกบั ญชีภายหลั งการรวมธุ รกิจสําหรั บสิ่งตอบแทน
ที่คาดว่าจะต้ องจ่าย
แนวปฏิบตั ิเพิม่ เติมสําหรับการใช้วิธีซื้อในการรวมธุรกิจบางประเภท
การรวมธุรกิจทีด่ ําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้ อ

41

42

42ก

ในบางครั้ง ผู้ซ้ ือได้ มีการควบคุมผู้ถูกซื้อโดยที่ผ้ ูซ้ ือเคยมีส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้ออยู่ก่อนวันซื้อแล้ ว
ตัวอย่างเช่ น วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 กิจการ ก ถือหุ้นกิจการ ข คิดเป็ นร้ อยละ 35 ซึ่งถือเป็ นผู้ท่ี
ไม่มีอาํ นาจควบคุมในกิจการ ข ณ วันนั้น กิจการ ก ซื้อหุ้นกิจการ ข เพิ่มอีกร้ อยละ 40 และทําให้
กิจการ ก มี อ าํ นาจควบคุ ม กิจการ ข มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ถือว่ ารายการ
ดังกล่ าวเป็ นการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ หรือบางครั้งเรียกว่าเป็ นการซื้อ
แบบเป็ นขั้น
ในการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ผ้ ูซ้ ือถืออยู่
ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้ าการรวมธุรกิจใหม่ โดยใช้ มูลค่ ายุ ติธรรม ณ วันที่ซ้ ือและรับรู้ผลกําไรหรื อ
ขาดทุนที่เกิดขึ้น (ถ้ ามี) ในกําไรหรือขาดทุนหรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามความเหมาะสม
ผู้ซ้ ืออาจเคยรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ าของส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในรอบระยะเวลาการรายงานงวดก่อนๆ ซึ่งหากเป็ นเช่นนั้น จํานวนเงินที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นต้ องรับรู้ด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าผู้ซ้ ือได้ จาํ หน่ายส่วนได้ เสียที่เคยถืออยู่ดังกล่าว
ออกไป
เมื่อผู้เข้ าร่ วมในการร่ วมการงาน (ตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรื่อง การร่วมการงาน) ได้ มีการควบคุมในธุรกิจซึ่งเป็ นการดําเนินงานร่ วมกัน (ตามนิยามของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11) และมีสทิ ธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สนิ
ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานร่ วมกันนั้นทันทีก่อนวันที่ซ้ ือ รายการดังกล่ าวเป็ นการรวมธุรกิจที่
ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ ดังนั้น ผู้ซ้ ือต้ องปฏิบัติตามข้ อกําหนดของการรวมธุรกิจที่
ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ รวมถึงต้ องวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ผ้ ูซ้ ือถืออยู่ในการดําเนินงาน
ร่วมกันก่อนหน้ าการรวมธุรกิจใหม่ตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 42 กล่าวคือ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าส่วน
ได้ เสียทั้งหมดที่ผ้ ูซ้ ือถืออยู่ในการดําเนินงานร่วมกันก่อนหน้ าการรวมธุรกิจใหม่
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การรวมธุรกิจทีด่ ําเนินการสําเร็จโดยไม่มีการโอนสิง่ ตอบแทน
43

44

ในบางครั้ง ผู้ซ้ ือได้ มีการควบคุมผู้ถูกซื้อโดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ การบันทึกบัญชี
สําหรั บ การรวมธุ รกิจ ในกรณี ดั งกล่ าวให้ ใช้ วิธีซ้ ื อ การรวมธุ รกิจ ที่ดําเนิ น การสําเร็จ โดยไม่ มี
การโอนสิ่งตอบแทนรวมถึง
43.1 ผู้ถูกซื้อซื้อหุ้ นที่ผ้ ู ถูกซื้อเป็ นเจ้ าของคืนในจํานวนที่ทาํ ให้ ผ้ ู ลงทุนในปั จจุ บั น (ผู้ ซ้ ือ)
ได้ รับอํานาจในการควบคุม
43.2 การที่สิทธิของผู้ถือหุ้ นส่วนน้ อยในการคัดค้ านไม่ ให้ ผ้ ูซ้ ือได้ รับอํานาจในการควบคุม
ผู้ถูกซื้อ (แม้ ผ้ ูซ้ ือจะมีสทิ ธิในการออกเสียงส่วนใหญ่) ได้ หมดไป
43.3 ผู้ ซ้ ื อและผู้ ถู กซื้ อตกลงที่ จะรวมธุ รกิ จตามสั ญ ญาเพี ยงอย่ างเดี ยว ผู้ ซ้ ื อไม่ ต้ องโอน
สิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อเพื่อที่จะได้ รับอํานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อ และไม่มีส่วนได้ เสีย
ในส่วนทุนของกิจการของผู้ถูกซื้อทั้ง ณ วันที่ซ้ ือและก่อนวันที่ซ้ ือ ตัวอย่างของการรวมธุรกิจ
ที่ดาํ เนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียวรวมถึงการนําสองธุรกิจมารวมกันตามสัญญา
การรวมธุรกิจ (Stapling Arrangement) หรือการจัดตั้งหน่ วยงานที่เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สองแห่ง (Dual Listed Corporation)
ในการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้ซ้ ือต้ องปันส่วนมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิ
ของผู้ถูกซื้อที่รับรู้ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ แก่เจ้ าของเดิมของ
ผู้ถูกซื้อ หรืออีกนัยหนึ่ง ส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อที่ถือโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ ผ้ ูซ้ ือถือเป็ นส่วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในงบการเงินของผู้ซ้ ือภายหลังการรวมธุรกิจ ถึงแม้ ว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ ส่วนได้ เสียทั้งหมดในผู้ถูกซื้อถูกปันส่วนให้ แก่ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมก็ตาม
ระยะเวลาในการวัดมูลค่า

45

หากการบันทึ กบัญ ชี เมื่อเริ่มแรกสํ าหรับการรวมธุ รกิ จไม่ เสร็ จสมบู รณ์ภายในวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานที่การรวมธุ รกิจเกิดขึ้ น ผูซ้ ื้ อต้องประมาณการมู ลค่ าของรายการซึ่ งข้อมู ล
ทางบัญชียงั ไม่สมบู รณ์เพือ่ รายงานในงบการเงิน ในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัดมู ลค่า ผูซ้ ื้ อ
ต้องปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู ไ้ ว้ ณ วันที่ซื้อ เพื่อสะท้อนผลของข้อมู ลเพิ่มเติ มที่
ได้รบั เกีย่ วกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมทีม่ ีอยู่ ณ วันทีซ่ ื้ อ ซึ่งข้อมู ลดังกล่าวมีผลต่อ
การวัดมู ลค่าของจํ านวนต่างๆ ที่เคยรับรูไ้ ว้ ณ วันที่ซื้อ นอกจากนี้ ระหว่างช่วงระยะเวลาใน
การวัดมู ลค่ า ผูซ้ ื้ อต้องทําการรับรู ส้ ินทรัพย์ และหนี้ สินเพิ่มเติม หากได้รบั ข้อมู ลเพิ่มเติ ม
ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อเท็ จจริ งและสถานการณ์แ วดล้อมที่ มี อยู่ ณ วัน ที่ซื้ อ ซึ่ งข้อ มู ลดังกล่ าว
มีผลต่ อการรับรู ส้ ินทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันที่ซื้อ ระยะเวลาในการวัดมู ลค่ าถือว่าสิ้ นสุดลง
เมื่อผู ซ้ ื้ อได้รบั ข้อมู ลที่ผูซ้ ื้ อต้องการซึ่ งเกี่ยวข้องกับ ข้อเท็ จจริงและสถานการณ์แวดล้อม
ที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อแล้วหรือ เมื่อทราบแน่ชดั ว่าไม่สามารถหาข้อมู ลมากกว่าที่ได้รบั มาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการวัดมูลค่าต้องไม่เกินกว่าหนึง่ ปี นับจากวันทีซ่ ื้ อ
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46

47

48

49

50

ระยะเวลาในการวัดมูลค่ า คือ ระยะเวลาภายหลังวันที่ซ้ ือ ซึ่งในระหว่ างนั้น ผู้ซ้ ืออาจปรับปรุง
ประมาณการที่ได้ เคยรับรู้ไว้ ในการรวมธุรกิจ ระยะเวลาในการวัดมูลค่ ากําหนดขึ้นเพื่อให้ ผ้ ูซ้ ือ
มีเวลาเพี ยงพอที่จะได้ รับข้ อมู ลที่จาํ เป็ นเพื่ อระบุและวัดมูลค่ า ณ วันที่ซ้ ือของรายการต่ อไปนี้
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 เสี ย ในผู้ ถู ก ซื้ อที่ ผ้ ู ซื้ 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 อมูลที่ต้องนําไปปรับปรุงประมาณการต่ างๆ ที่ได้ รับรู้ไปแล้ ว หรือเป็ นข้ อมูลซึ่งเกิดจาก
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ซ้ ือ ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องรวมถึง วันที่ได้ รับข้ อมูลเพิ่ มเติม และการที่ผ้ ูซ้ ือ
สามารถที่จะระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงประมาณการต่างๆ ได้ หรือไม่ ข้ อมูลที่ได้ รับเพิ่มเติม
ภายหลังวันที่ซ้ ือไม่นานจะสะท้ อนสถานการณ์แวดล้ อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ ือได้ ดีกว่าข้ อมูลที่ได้ รับ
ภายหลังวันที่ซ้ ือในหลายเดือนต่อมา เช่ น ภายหลังวันที่ซ้ ือไม่นานได้ มีการขายสินทรัพย์ให้ แก่
บุคคลภายนอก โดยราคาขายของสินทรัพย์ดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมที่ได้ เคยวัดมูลค่าไว้
อย่ างมีนัยสําคัญอาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ได้ ว่าเกิดความผิดพลาดในการบันทึกประมาณการ ยกเว้ นว่ า
จะสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ที าํ ให้ มูลค่ายุติธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวได้
ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้มูลค่าของประมาณการที่เคยรับรู้สาํ หรับสินทรัพย์ (หนี้สนิ ) ที่ระบุได้ ที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงโดยปรับค่าความนิยมลดลงหรือเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลใหม่ท่ไี ด้ รับในช่วงระยะเวลา
การวัดมูลค่ าอาจส่งผลให้ ต้องมีการปรับปรุงมูลค่ าของประมาณการที่เคยรับรู้สาํ หรับสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ มากกว่าหนึ่งรายการ ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ ือคาดว่าจะมีหนี้สนิ ที่ต้องจ่ายชําระค่าเสียหายจาก
อุบัติเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ของผู้ถูกซื้อ โดยหนี้สนิ บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย
ของผู้ถูกซื้อ หากผู้ซ้ ือได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมในช่ วงระยะเวลาการวัดมูลค่ าเกี่ยวกับมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ซ้ ือของหนี้สินดังกล่าว การปรับปรุงค่าความนิยมที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ า
ของประมาณการที่รับรู้สาํ หรับหนี้สินจากการจ่ ายชําระค่ าเสียหายจากอุบัติเหตุ (ทั้งหมดหรือ
บางส่วน) จะบันทึกโดยหักกลบกับการปรับปรุงค่าความนิยมที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของประมาณการที่รับรู้สาํ หรับลูกหนี้ค่าความเสียหายจากบริษัทผู้รับประกันภัย
ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้รายการปรับปรุงประมาณการต่างๆ เสมือนว่า
มีการบัน ทึกบัญ ชีสาํ หรับการรวมธุรกิจอย่ างสมบู รณ์ต้ังแต่ วันที่ซ้ ื อ ดังนั้ น ผู้ ซ้ ือต้ องปรับปรุง
ข้ อ มู ลเปรี ย บเทียบที่นําเสนอในงบการเงิน งวดก่ อ นๆ ตามที่จําเป็ น ซึ่ งรวมถึงการปรั บ ปรุง
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย หรือรายได้ อ่นื ซึ่งถูกรับรู้ในการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกให้ สมบูรณ์
ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการวัดมูลค่ า ผู้ซ้ ือจะปรับปรุงการบันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจ
ได้ เฉพาะเพื่อการแก้ ไขข้ อผิดพลาดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
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การพิจารณาว่ารายการใดถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการรวมธุรกิจ
51

52

ผู ซ้ ื้ อและผู ถ้ ู ก ซื้ ออาจมี ค วามสัม พันธ์ก นั อยู่ ก่อนการรวมธุ รกิ จ หรื อมีก ารทํ าสัญ ญาอื่น ๆ
ระหว่างกันก่อนที่การเจรจาเพือ่ รวมธุรกิจจะเกิดขึ้ น หรือผูซ้ ื้ อและผูถ้ ูกซื้ ออาจเข้าทําสัญญา
แยกต่ างหากจากการรวมธุ รกิจ ในระหว่างการเจรจาเพื่อรวมธุ รกิจ ในสถานการณ์ขา้ งต้น
ผู ซ้ ื้ อต้องระบุ ส่วนที่ผูซ้ ื้ อจ่ ายให้แก่ ผูถ้ ู กซื้ อ (หรื อเจ้าของเดิ มของผู ถ้ ู กซื้ อ) ซึ่ งไม่ ถือเป็ 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
(หรือเจ้ าของเดิมของผู้ ถูกซื้อ) มักจะเป็ นรายการที่ต้องแยกต่ างหาก ตัวอย่ างดังต่ อไปนี้เป็ น
รายการที่ต้องแยกต่างหากซึ่งจะไม่ถูกรวมในการปฏิบัติตามวิธซี ้ ือ
52.1 รายการที่มีผลทําให้ ความสัมพันธ์ท่มี ีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจระหว่างผู้ซ้ ือกับผู้ถูกซื้อหมดไป
52.2 รายการที่จ่ายเพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานหรือเจ้ 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

53

ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการซื้อ คือ ต้ นทุนที่เกิดขึ้นกับผู้ซ้ ือซึ่งเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ ต้ นทุนเหล่านี้
รวมถึง ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ ผ้ ูจัดหา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จ่ายให้ แก่ท่ปี รึกษาในการรวมธุรกิจ
ที่ป รึ กษากฎหมาย นั กบัญ ชี ผู้ ป ระเมินราคา และค่ าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่ าที่ป รึกษาอื่น ๆ
ต้ นทุนในการบริหารทั่วไปซึ่งรวมถึงต้ นทุนของแผนกงานภายในที่ทาํ หน้ าที่ซ้ ือธุรกิจ และต้ นทุน
ในการจดทะเบี ย นและออกตราสารทุ น และตราสารหนี้ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งบั น ทึก บั ญ ชี ส าํ หรั บ ต้ น ทุ น
ที่เกี่ยวข้ องกับการซื้อเป็ นค่ าใช้ จ่ายในรอบระยะเวลารายงานที่ต้นทุนดังกล่ าวเกิดขึ้นและได้ รับ
บริ การ ยกเว้ น ต้ น ทุ น ในการออกตราสารทุ นและตราสารหนี้ ต้ องรั บรู้ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
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การบันทึกบัญชีและการวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรก
54

โดยทัว่ ไป ภายหลังการรวมธุ รกิจ ผูซ้ ื้ อต้องวัดมู ลค่ าและบันทึกบัญชีสําหรับรายการสินทรัพย์
ที่ ได้มา หนี้ สิ นที่ ร ับมาหรื อเกิ ดขึ้ น และตราสารทุ นที่ ออกในการรวมธุ รกิ จตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับอื่ นที่ เกี่ยวข้องกับรายการเหล่ านั้นโดยขึ้ นอยู่ ก ับลักษณะของ
รายการแต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้แนวทางสําหรับ
การวัดมู ลค่าและบันทึกรายการในภายหลังสําหรับสินทรัพย์ที่ได้มา หนี้ สินที่รบั มาหรือเกิดขึ้ น
และตราสารทุนทีอ่ อกในการรวมธุรกิจ 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

55

สิท ธิท่ีได้ รับ คื น ที่รับ รู้เป็ นสิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนต้ อ งตั ด จําหน่ ายตลอดอายุ ของสัญ ญาการให้
สิทธิท่ีเหลืออยู่ กรณีท่ีในภายหลังผู้ ซ้ ือได้ ขายสิทธิท่ีได้ รับ คืน ให้ แก่ บุ คคลที่สาม ผู้ ซ้ ือต้ องนํา
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ ในการคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนจากการขาย
หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น

56

ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกจนกระทั่งเมื่อหนี้สินมีการจ่ายชําระ ยกเลิก หรือหมดอายุ
ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าของหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจด้ วยจํานวนเงินที่สงู กว่าระหว่าง
56.1 จํานวนเงินที่ต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ
ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น และ
56.2 จํานวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกหักด้ วยจํานวนเงินสะสมของรายได้ ท่รี ับรู้ตามหลักการของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้า
ข้ อกําหนดดังกล่าวไม่ใช้ สาํ หรับสัญญาที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการคํ้าประกัน

57

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละครั้งภายหลังจากการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่มี า
จากการคํา้ ประกันที่เคยรับรู้ ณ วันที่ซ้ ือด้ วยหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ ที่ถูกประกันไว้ ยกเว้ นว่ามีการจํากัดมูลค่าตามสัญญาของสินทรัพย์ท่จี ะได้ มาจากการคํา้ ประกัน
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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 รับข้ อมู ลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ แวดล้ อม
ที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ ือ การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวเป็ นการปรับปรุงในช่ วงระยะเวลาการวัดมูลค่ าตาม
ย่ อหน้ าที่ 45 ถึง 49 อย่ างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็ นผลจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลัง
วันที่ซ้ ือ เช่ น ผลกําไรที่เป็ นไปตามที่ต้ังไว้ ราคาหุ้ นสูงขึ้นถึงที่กาํ หนดไว้ หรือโครงการวิจัยและ
พั ฒนาเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ ถือเป็ นการปรับปรุงในช่ วงระยะเวลาการวัดมูลค่ า ผู้ ซ้ ือต้ อง
บันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงมู ลค่ ายุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายโดยไม่ ถือเป็ 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
อยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9
เรื่ อ ง เครื่ องมื อทางการเงิน ต้ องวัดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม ณ วัน ที่ใน
งบการเงิน และให้ รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ ายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน
ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน
58.2.2
ไม่ อยู่ ภ ายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ต้ องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ใน
งบการเงิ น และให้ รั บ รู้ ก ารเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมในกํา ไรหรื อ
ขาดทุน

การเปิ ดเผยข้อมูล
59

60

ผู ซ้ ื้ อต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เพื่ อ ให้ผู ใ้ ช้งบการเงิ น สามารถประเมิ น ลัก ษณะและผลกระทบ
ทางการเงินจากการรวมธุรกิจทีเ่ กิดขึ้ นไม่ว่าจะ
59.1 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานงวดปั จจุบนั หรือ
59.2 ภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันทีอ่ นุ มตั ิให้ออกงบการเงิน
เพื่ อให้ เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ในย่ อ หน้ าที่ 59 ผู้ ซ้ ื อต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลตามที่กาํ หนดไว้ ใน
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข64 ถึง ข66
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61

62
63

ผูซ้ ื้ อต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพื่อให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจาก
รายการปรับปรุงที่รบั รู ใ้ นรอบระยะเวลารายงานงวดปั จจุ บนั ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการรวมธุ รกิจ
ทีเ่ กิดขึ้ นในรอบระยะเวลารายงานงวดปั จจุบนั หรือรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนๆ
เพื่ อให้ เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ในย่ อ หน้ าที่ 61 ผู้ ซ้ ื อต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลตามที่กาํ หนดไว้ ใน
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

64ซ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ที่ปรับปรุงในปี 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ให้ ถือ
ปฏิบัติโดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป สําหรับการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือเกิดขึ้นในรอบระยะเวลา
บัญ ชี ท่ีเริ่มในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวัน ที่มีผ ล
บังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่
มี ผ ลบั งคั บ ใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งดังกล่ าวและถือ ปฏิบั ติต ามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 27 (ที่ปรับปรุงในปี 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในเวลา
เดียวกัน
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
กิจการทีด่ ําเนินธุรกิจด้านการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ที่ ป รั บ ปรุ งในปี 2558) เรื่ อง งบการเงิ น รวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 12
(ที่ปรับปรุงในปี 2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น และ มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 27 (ที่ปรับปรุงในปี 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทําให้ เกิดการปรับปรุง
ย่อหน้ าที่ 7 และเพิ่มย่อหน้ าที่ 2ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องถือ
ปฏิ บั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วสํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ี เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่
1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กจิ การนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการ
ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามการปรั บ ปรุงดั งกล่ า วก่ อ นวั น ที่มี ผ ลบั งคั บ ใช้ กิจ การต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต ามการ
ปรับปรุงทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับกิจการทีด่ าํ เนินธุรกิจด้านการลงทุนพร้ อมกัน
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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64ฌ

64ญ

64ฎ

64ฏ

64ฐ

64ฑ
64ฒ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ที่ปรับปรุงในปี 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้ มี
การปรั บ ปรุงย่ อหน้ าที่ 40 และ 58 และเพิ่ มย่ อหน้ าที่ 67ก และชื่อหั วข้ อของย่ อหน้ าที่ 67ก
กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงนั้นโดยใช้ วิธีการเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปสําหรับการรวมธุรกิจ
ซึ่งวันที่ซ้ ื อเกิด ขึ้นในรอบระยะเวลาบัญ ชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
ทั้งนี้ อนุญาตให้ กจิ การนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการที่ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้ ต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ที่ ป รั บ ปรุ งในปี 2558)
เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรั พ ย์ ท่ี อ าจเกิ ด ขึ้ นไปพร้ อมกั น
หากกิจการถื อ ปฏิบั ติ ต ามการปรั บ ปรุงดั งกล่ าวก่ อ นวัน ที่มี ผ ลบั งคั บ ใช้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผย
ข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ที่ปรับปรุงในปี 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้ มี
การปรับปรุงย่อหน้ าที่ 2ก กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวโดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันที
เป็ นต้ น ไป สําหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ีเริ่ ม ในหรื อ หลั งวั น ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ น ไป
ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ กิจการนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุง
ดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้า ทําให้ เกิดการ
ปรับปรุงย่อหน้ าที่ 56 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ทําให้ เกิดการปรับปรุง
ย่ อหน้ าที่ 16 42 53 56 58 และ ข41 และตั ด ย่ อ หน้ าที่ 64ก 64ง และ64ซ กิจการต้ องถือ
ปฏิบั ติ ต ามการปรั บ ปรุงดังกล่ าวเมื่อกิจการถือปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่
14 17 ข32 และ ข42 และตัดย่อหน้ าที่ ข28 ถึง ข30 และชื่อหัวข้ อของย่อหน้ าที่ ข28 ถึง ข30
และเพิ่มเติมย่ อหน้ าที่ 28ก ถึง 28ข และชื่อหั วข้ อของย่ อหน้ าที่ 28ก ถึง 28ข กิจการต้ องถือ
ปฏิบั ติต ามการปรับ ปรุงดั งกล่ าวเมื่อกิจการถือปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจําปี (ที่ปรับปรุงในปี 2562) ทําให้ เพิ่มเติม
ย่อหน้ าที่ 42ก กิจการต้ องถือปฏิบัติกบั การปรับปรุงดังกล่าวกับการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือเกิดขึ้น
ในหรือหลังวันเริ่มต้ นของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้
อนุญาตให้ กจิ การนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้สาํ หรับ
งวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
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การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
65
65ก

65ข

65ค

65ง

65จ

กิจการต้ องไม่ปรับปรุงรายการสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือเกิดขึ้น
ก่อนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้
ยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจที่มีวันที่ซ้ ือก่อนวันที่
กิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ที่ปรับปรุงในปี 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาใช้ เป็ นครั้งแรกจะต้ องไม่ถูกปรับปรุงเมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มา
ใช้ เป็ นครั้งแรกแต่ให้ นาํ วิธีปฏิบัติทางบัญชีตามย่อหน้ าที่ 65ข ถึง 65จ มาใช้ แทน วิธีปฏิบัติทาง
บัญชีตามย่อหน้ าที่ 65ข ถึง 65จ จะไม่นาํ ไปใช้ กบั ยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ อง
จ่ ายซึ่ งเกิดจากการรวมธุ รกิจที่มี วันที่ซ้ ื อในหรื อหลั งจากวันที่ท่ีกิจการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ที่ปรับปรุงในปี 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ มาใช้ เป็ นครั้งแรก ย่อหน้ าที่
65ข ถึง 65จ นี้จะเกี่ยวข้ องเฉพาะกับการรวมธุรกิจที่มีวันที่ซ้ ือเกิดก่อนวันที่กจิ การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ที่ปรับปรุงในปี 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ มาใช้ เท่านั้น
ข้ อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อกําหนดให้ สามารถทําการปรับปรุงต้ น ทุ นในการรวมธุรกิจ
โดยขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ท่จี ะเกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีน้ ีผ้ ูซ้ ือต้ องนําการปรับปรุงดังกล่าวไปรวม
ไว้ ในต้ น ทุ น การรวมธุ รกิจ ณ วัน ที่ซ้ ื อด้ วย หากมี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อนข้ างแน่ ท่ีก ารปรั บ ปรุง
ดังกล่าว จะเกิดขึ้นและกิจการสามารถวัดมูลค่าการปรับปรุงได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ข้ อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อกําหนดให้ สามารถทําการปรับปรุงต้ นทุนในการรวมธุรกิจได้
หากมี เหตุ การณ์ ใดเหตุ การณ์ ห นึ่ งหรื อหลายเหตุ ก ารณ์ เกิด ขึ้น ในอนาคต เช่ น การปรั บ ปรุง
ที่ข้ ึนอยู่กับระดับผลกําไรที่จะต้ องดํารงไว้ หรือต้ องทําให้ ได้ ในอนาคต หรือขึ้นอยู่กับราคาตลาด
ของตราสารทางการเงิน ที่อ อก โดยปกติ ก ารประมาณจํานวนเงิน ของการปรั บ ปรุงดั งกล่ า ว
ณ ขณะที่ บั น ทึ ก รายการสํา หรั บ การรวมกิจ การเมื่ อ เริ่ ม แรกนั้ น สามารถทํา ได้ โดยไม่ ท ํา ให้
ความน่าเชื่อถือของข้ อมูลสูญเสียไปแม้ ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่กต็ าม หากเหตุการณ์ตามที่
คาดไม่ ได้ เกิด ขึ้น จริ งในอนาคต หรื อ มี ค วามจําเป็ นต้ องเปลี่ ยนแปลงจํานวนที่ป ระมาณการ
กิจการต้ องปรับปรุงต้ นทุนการรวมธุรกิจให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
ถึงแม้ ว่าข้ อตกลงในการรวมธุรกิจจะมีข้อกําหนดให้ สามารถปรับปรุงต้ นทุนในการรวมธุรกิจได้
กิจการจะไม่ นํารายการปรับ ปรุงนั้ น ไปรวมกับ ต้ น ทุ น ในการรวมธุ รกิจเมื่ อเริ่ ม แรก หากไม่ มี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่เี หตุการณ์น้ันจะเกิดขึ้น หรือไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ต่ อ มาในภายหลั ง หากมี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ แ ละสามารถวั ด มู ล ค่ า การปรั บ ปรุง ได้
อย่างน่าเชื่อถือ จํานวนสิ่งตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะถือเป็ นรายการปรับปรุงต้ นทุนการรวมธุรกิจ
ในบางสถานการณ์ ผู้ ซ้ ื ออาจถูกกําหนดให้ ต้องจ่ ายชําระให้ แก่ ผ้ ู ขายเพิ่ มเติมในภายหลั งเพื่ อ
ชดเชยการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีจ่ายให้ ตราสารทุน ที่ออกให้ หรือหนี้ สิน ที่เกิด ขึ้น หรือ
รั บ โอนมาโดยผู้ ซ้ ื อ เพื่ อแลกเปลี่ ยนกับ การได้ ม าซึ่ งอํานาจในการควบคุ ม ผู้ ถูกซื้ อ เช่ น ผู้ ซ้ ื อ
รับ ประกัน ราคาตลาดของตราสารทุ น หรือตราสารหนี้ ที่ผ้ ู ซ้ ื อออกให้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้ น ทุ น
การรวมธุ รกิจและผู้ ซ้ ื อจําเป็ นต้ องออกตราสารทุ น หรื อตราสารหนี้ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อทําให้ ต้ น ทุ น
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การรวมธุ ร กิ จ มี จํา นวนเท่ า กั บ จํา นวนที่ ก ํา หนดกั น ไว้ แ ต่ แ รก ในกรณี เช่ น นี้ จะไม่ ถื อ ว่ า มี
การเพิ่มขึ้นในต้ นทุนการรวมธุรกิจ ดังนั้น ในกรณีของตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ที่ออกให้ เพิ่มเติมจะถูกหั กกลบด้ วยมูลค่ าที่ลดลงของตราสารทุนที่ออกให้ ในครั้งแรก และใน
กรณีของตราสารหนี้ การจ่ายเพิ่มเติมจะถือเป็ นการหักส่วนเพิ่ม (หรือเป็ นการเพิ่มของส่วนลด)
ของตราสารหนี้ท่อี อกให้ ในครั้งแรก
กิจการบางกิจการ เช่ น กิจการหาผลประโยชน์ ร่วมซึ่ งไม่ ได้ ปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ และมีการรวมธุรกิจซึ่งบันทึกบัญชีด้วยวิธซี ้ ือ ต้ องปฏิบัติ
ในช่วงเปลี่ยนแปลงนี้ตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข68 และ ข69
ภาษีเงินได้

67

ผู้ ซื้ อต้ องปฏิ บั ติ ต ามข้ อกํ า หนดในย่ อ หน้ าที่ 68 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ที่ปรับปรุงในปี
2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป สําหรับการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือ
เกิดขึ้นก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ หมายความว่า ผู้ซ้ ือ
จะต้ องไม่ปรับปรุงการบันทึกบัญชีสาํ หรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี คยรับรู้สาํ หรับ
การรวมธุรกิจครั้งก่อนๆ อย่างไรก็ตาม นับจากวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผล
บังคับใช้ ผู้ ซ้ ือต้ องรับรู้การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีน้ันในกําไรหรือ
ขาดทุ น (หรื ออาจไม่ รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุ น หากเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ )

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน
67ก

หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ แต่ ยังไม่ ได้ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน การอ้ างอิงถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ให้ หมายถึงมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
68

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้ ใช้ แ ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูถ้ ูกซื้ อ

หมายถึง ธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจซึ่งผูซ้ ื้ อได้ อาํ นาจการควบคุมจากการรวมธุรกิจ

ผูซ้ ื้ อ

หมายถึง กิจการที่ได้ อาํ นาจการควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ

วันทีซ่ ื้ อ

หมายถึง วันที่ผูซ้ ื้ อได้ อาํ นาจการควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ

ธุรกิจ

หมายถึง กลุ่ มของกิจกรรมและสินทรั พย์ ท่ีนํามาบริ หารและดําเนิ นงานเพื่ อ
ประสงค์ ผ ลตอบแทนในรู ป ของเงิ น ปั น ผล ต้ นทุ น ที่ ต่ ํ าลง หรื อ
ผลประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จ อื่ น แก่ ผ้ ู ลงทุ น เจ้ าของ สมาชิ ก หรื อ
ผู้มีส่วนร่วม

การรวมธุรกิจ

หมายถึง รายการหรื อเหตุ การณ์ อ่ ืนใดซึ่ งทําให้ ผู ซ้ ื้ อได้ มี การควบคุ มธุ รกิ จ
หรื อ กลุ่ ม ธุ รกิ จ รายการซึ่ งเป็ นการควบรวมจริ ง หรื อ เที ย บเท่ า
การควบรวม ถื อเป็ นการรวมธุ รกิ จตามที่ได้ กล่ าวไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ด้วยเช่นกัน

สิง่ ตอบแทนทีต่ อ้ ง
จ่ ายเมือ่ เข้าเงือ่ นไข

หมายถึง โดยทั่วไป สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเมื่อเข้ าเงื่อนไข หมายถึง ภาระที่
ผูซ้ ื้ อจะต้ องโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้ แก่
เจ้ า ของเดิ ม ของผู ถ้ ู ก ซื้ อเพื่ อ เป็ นการแลกเปลี่ ย นกั บ อํา นาจใน
การควบคุ ม ผู้ ถู ก ซื้ อ หากเหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตที่ ร ะบุ ไ ว้ เกิ ด ขึ้ น
หรื อ เป็ นไปตามเงื่ อ นไข อย่ า งไรก็ต าม สิ่ งตอบแทนที ่ต ้อ งจ่า ย
เมื ่อเข้าเงือ่ นไขอาจเป็ นในกรณีท่ีผ้ ูซ้ ือมีสิทธิได้ รับคืนสิ่งตอบแทน
ที่เคยโอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนด

ส่วนได้เสียในส่วนของ หมายถึง ส่ ว นได้เสี ย ในส่ ว นของเจ้า ของตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ หมายถึง ส่วนได้ เสียในความเป็ น
เจ้าของ
เจ้ าของในกิจการของผู้ ล งทุ น และส่ วนได้ เสียของเจ้ าของสมาชิ ก
หรือผู้มีส่วนได้ เสียในกิจการหาผลประโยชน์ร่วม
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มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรือ
จะจ่ ายเพื่ อ โอนหนี้ สิน ในรายการที่เกิด ขึ้น ในสภาพปกติ ระหว่ าง
ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมู ลค่ า (ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม)

ค่าความนิยม

หมายถึง สินทรัพย์ท่แี สดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้ รับ
จากสินทรัพย์อ่ืนที่ได้ มาจากการรวมธุ รกิจ ซึ่งไม่ สามารถระบุและ
รับรู้เป็ นรายการแยกออกมาให้ ชัดเจนได้

สามารถระบุได้

หมายถึง สินทรัพย์จะสามารถระบุได้ถ้า
ก) สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ กล่ าวคือสามารถแยกหรือแบ่ ง
ออกมาจากกิจ การ และสามารถขาย โอน ให้ สิท ธิ ให้ เช่ า
หรือแลกเปลี่ยนได้ อย่างเป็ นเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา
สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ร ะบุ ไ ด้ หรื อ หนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยไม่ คํ า นึ ง
ว่ากิจการมีความตั้งใจที่จะทําเช่นนั้นหรือไม่ หรือ
ข) ได้ ม าจากการทํา สัญ ญาหรื อ สิท ธิท างกฎหมายอื่น ๆ โดย
ไม่คาํ นึงว่าสิทธิเหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยก
จากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่นๆ

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

หมายถึง สินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีรปู ร่าง

กิจการหา
ผลประโยชน์ร่วม

หมายถึง กิจการที่ไม่ ได้ มีผ้ ู ลงทุนเป็ นเจ้ าของ ซึ่งเป็ นกิจการที่ให้ เงินปั นผล
ทําให้ ต้นทุนตํ่าลงหรือให้ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ โดยตรงแก่
เจ้าของ สมาชิ กหรื อผู้ มี ส่วนร่ วม ตั วอย่ างเช่ น บริ ษั ทประกันภั ยร่ วม
(mutual insurance company) สหภาพสิ น เชื่ อ (credit union)
และสหกรณ์ (co-operative entity)

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อํานาจควบคุม

หมายถึง ส่ ว นได้ เสีย ในบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ส่ ว นของบริ ษั ท ใหญ่ ไ ม่ ว่ า โดย
ทางตรงหรือทางอ้ อม

เจ้าของ

หมายถึง เจ้ าของตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบั บ นี้ หมายถึ ง ผู้ ถื อ ส่ วนได้เสี ย ในส่ วนของเจ้า ของในกิจการ
ที่ผ้ ู ล งทุ น เป็ นเจ้ า ของ และเจ้ า ของหรื อ สมาชิ ก หรื อ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในกิจการหาผลประโยชน์ร่วม
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 2.3)
ข1

ข2

ข3

ข4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ถอื ปฏิบัติกบั การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซึ่งกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดที่นาํ มา
รวมกัน อยู่ ภ ายใต้ การควบคุ มสูงสุด โดยบุ ค คล กิจการ กลุ่ มบุ ค คล หรือกลุ่มกิจการเดียวกัน
ทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไม่เป็ นการควบคุมชั่วคราว
กลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้ องถือว่ามีการควบคุมกิจการตามผลของสัญญาได้ กต็ ่อเมื่อมีอาํ นาจ
ในการกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนิ นงานเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของ
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
กิจการอาจถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทําการร่วมกันภายใต้ ข้อตกลงตามสัญญา
และบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลนั้ น ไม่ เข้ าข่ า ยต้ อ งจั ด ทํารายงานทางการเงิ น ตามข้ อ กําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้ น จึงไม่ จาํ เป็ นที่กิจการที่มารวมกันจะเคยถูกรวมเป็ น
ส่วนหนึ่งในงบการเงินรวมเดียวกันในการที่จะถือว่าเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของแต่ละกิจการที่มารวมกันทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจไม่ได้
เป็ นปั จจัยในการพิ จารณาว่ าการรวมธุรกิจนั้ น เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุ มเดียวกัน
หรื อ ไม่ ในทํานองเดี ย วกัน การที่กิจ การที่ม ารวมกัน เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่มิ ได้ ถู ก นํา มารวมใน
การจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ก็ไม่ ได้ เป็ นปั จจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจนั้น
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
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ข5.3
ข5.4
ข5.5

ข6

โดยการออกส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ
โดยการให้ ส่งิ ตอบแทนมากกว่าหนึ่งรูปแบบ หรือ
โดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ ซึ่งรวมถึง การรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการตามสัญญาเพียง
อย่างเดียว (ดูย่อหน้ าที่ 43)
การจัดโครงสร้ างการรวมธุรกิจอาจมีได้ หลายรูปแบบเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย วัตถุประสงค์
ทางภาษี หรือวัตถุประสงค์อ่นื ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงรายการดังตัวอย่างต่อไปนี้
ข6.1 ธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจซึ่งกลายมาเป็ นบริษัทย่อยของผู้ซ้ ือ หรือสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจ
หรือกลุ่มธุรกิจถูกควบรวมกันตามกฎหมายให้ เป็ นส่วนหนึ่งของผู้ซ้ ือ
ข6.2 กิจการที่มารวมกันกิจการหนึ่งโอนสินทรัพย์สุทธิ หรือเจ้ าของกิจการโอนส่วนได้ เสีย
ในส่วนของเจ้ าของของตนไปให้ อกี กิจการที่มารวมกันหรือเจ้ าของกิจการนั้น
ข6.3 กิจการทั้งหมดที่มารวมกันทําการโอนสินทรัพย์สทุ ธิ หรือเจ้ าของกิจการโอนส่วนได้ เสีย
ในส่ ว นของเจ้ า ของให้ แก่ กิ จ การใหม่ ท่ีต้ั งขึ้ น (บางครั้ ง เรี ย กรายการลั ก ษณะนี้ ว่ า
การบั ง คั บ รวมธุ ร กิ จ ขนาดเล็ก ที่ เหมื อ นกั น เข้ า ด้ วยกั น (roll-up or put-together
transaction)) หรือ
ข6.4 กลุ่ ม ของเจ้ าของเดิ ม ของกิจการที่ม ารวมกัน กิจการใดกิจการหนึ่ งได้ มี ก 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 าหนึ่ งกระบวนการแล้ ว จะทําให้ เกิด หรื อ มี ค วามสามารถทําให้ เกิด ผลผลิ ต
ซึ่งตัวอย่ างของปั จจัยนําเข้ านั้ น รวมไปถึงสิน ทรัพ ย์ ไม่ หมุ น เวียน (รวมถึงสิน ทรัพ 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 ญญา
ความสามารถในการเข้ าถึงวัตถุดิบหรือสิทธิท่จี าํ เป็ นและพนักงาน
ข7.2 กระบวนการ หมายถึง ระบบ มาตรฐาน วิธีการ ระเบี ยบแบบแผน หรือกฎเกณฑ์
ซึ่งเมื่อนําไปใช้ กับ ปั จจัยนําเข้ าอย่ างใดอย่ างหนึ่ งหรือหลายอย่ าง จะทําให้ เกิดหรื อ
มี ค วามสามารถทํ า 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
มีทักษะและประสบการณ์ ท่ีจําเป็ นตามกฎเกณฑ์แ ละระเบียบแบบแผนจะสามารถ
ปฏิบัติตามกระบวนการที่จาํ เป็ นเพื่อทําให้ ส่งิ ที่นาํ เข้ ากลายเป็ นผลผลิตได้ (โดยทั่วไปแล้ ว
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ข8

ข9

ข10

ข11

ข12

ระบบบัญชี ระบบการวางบิล ระบบเงินเดือน และระบบการบริหารงานอื่นๆ ไม่ถอื เป็ น
กระบวนการที่ทาํ ให้ เกิดผลผลิต)
ข7.3 ผลผลิ ต หมายถึ ง ผลลั พ ธ์ข องปั จ จั ย นํา เข้ า ที่ผ่ า นกระบวนการ ซึ่ งทํา ให้ เกิ 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 ะนําไปใช้ กั บ ปั จ จั ย นําเข้ า นั้ น ซึ่ งเมื่ อ นํา มารวมกัน จะทําให้ เกิด เป็ นผลผลิ ต
อย่ า งไรก็ต าม ธุ ร กิจ ไม่ จํา เป็ นต้ อ งรวมปั จ จั ย นํา เข้ า หรื อ กระบวนการทั้ง หมดที่ผ้ ู ข ายใช้ ใ น
การดํา เนิ น ธุ รกิ จ หากผู้ ร่ว 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
การบริหารงานหรือกิจกรรมของกิจการ รวมไปถึงระดับขั้นการพั ฒ นาของกิจการ ธุรกิจที่ถูก
จัดตั้งขึ้น อยู่ เดิมแล้ วนั้ นมักมีปัจจัยนําเข้ า กระบวนการ และผลผลิตหลายประเภท ในขณะที่
ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่มักจะมีปัจจัยนําเข้ า และกระบวนการน้ อยกว่า และบางครั้งจะมีผลผลิตหรือ
สินค้ าเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น ธุรกิจเกือบทุกประเภทจะมีหนี้สนิ แต่ธุรกิจก็ไม่จาํ เป็ นต้ องมีหนี้สิน
เสมอไป
กลุ่ ม ของกิจ กรรมและสิ น ทรั พ ย์ ท่ีอ ยู่ ในระหว่ า งการพั ฒ นาอาจไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลผลิ ต ซึ่ ง ถ้ า
ไม่ มีผลผลิตเกิดขึ้นผู้ซ้ ือจะต้ องพิ จารณาปั จจัยอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรม
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
ในการระบุว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ท่อี ยู่ในระหว่างการพัฒนาถือเป็ นธุรกิจหรือไม่น้ัน
ไม่จาํ เป็ นต้ องมีทุกปัจจัยที่กล่าวข้ างต้ น
การกํา หนดว่ ากลุ่ ม ของกิจ กรรมและสิน ทรั พ ย์ ใดเป็ นธุ รกิจ หรื อ ไม่ น้ั น ต้ อ งอ้ า งอิงจากการที่
ผู้ ร่วมตลาดสามารถใช้ กลุ่มของกิจกรรมหรื อสินทรัพ ย์ดังกล่ าวในการดําเนิ นงานและบริหาร
ธุรกิจได้ หรือไม่ ดังนั้ น ในการประเมินว่ ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ถือเป็ นธุรกิจหรือไม่
จึงไม่ ได้ ข้ ึนอยู่ กับว่ าผู้ ขายใช้ กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์น้ัน ในการดําเนิน ธุรกิจและไม่ ได้
ขึ้นอยู่กบั ว่าผู้ซ้ ือตั้งใจที่จะใช้ กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์น้ันในการดําเนินธุรกิจหรือไม่
กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ใดซึ่งมีค่าความนิยมจะถือเป็ นธุรกิจ หากไม่มีหลักฐานมาหักล้ าง
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไม่จาํ เป็ นต้ องมีค่าความนิยม
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การระบุผูซ้ ื้ อ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 6 และ 7)
ข13

ข14
ข15

ในการระบุ ผ้ ู ซื้ อต้ องใช้ แนวปฏิ บั ติ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 เรื่ อ ง
งบการเงินรวม ซึ่งผู้ ซ้ ือคือกิจการที่ได้ อาํ นาจควบคุ มผู้ ถูกซื้อ หากการรวมธุรกิจเกิดขึ้นและไม่
สามารถระบุ ผ้ ู ซ้ ือได้ อย่ างชัดเจนตามแนวปฏิบัติท่ีกาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ต้ องพิจารณาปั จจัยที่กาํ หนดในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข14 ถึง
ข18 ประกอบ
ในการรวมธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารโอนเงิ น สดหรื อ สิน ทรั พ ย์ อ่ืน หรื อ โดยการก่ อ หนี้ สิ น กิ จ การที่ เป็ น
ผู้จ่ายเงินสดหรือโอนสินทรัพย์อ่นื ให้ หรือกิจการที่เป็ นผู้ก่อหนี้มักจะเป็ นผู้ซ้ ือ
ในการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปลี่ยนส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ กิจการที่ออกตราสารทุนใหม่
มั ก จะเป็ นผู้ ซ้ ื อ อย่ างไรก็ต าม กรณี ข องการรวมธุ รกิจ ที่เรี ย กว่ า การซื้ อธุ รกิจ แบบย้ อ นกลั บ
กิ จ การที่ อ อกตราสารทุ น ใหม่ จ ะกลายเป็ นผู้ ถู ก ซื้ อ ภาคผนวก ข ย่ อ หน้ าที่ ข19 ถึ ง ข27
ได้ กํา หนดแนวทางในการบั น ทึ ก บั ญ ชี ส ําหรั บ การซื้ อธุ รกิ จ แบบย้ อนกลั บ ไว้ การระบุ ผ้ ู ซื้ อ
ในการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปลี่ยนส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ ต้ องพิ จารณาข้ อเท็จจริงและ
สถานการณ์แวดล้ อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องประกอบ ดังต่อไปนี้
ข15.1 สิทธิออกเสียงในกิจการทีเ่ กิดจากการรวมกันภายหลังการรวมธุรกิจ โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือ
คือ กิจการใดกิจการหนึ่งที่มารวมกันซึ่งกลุ่มของเจ้ าของในกิจการนั้นได้ รับหรือมีสทิ ธิ
ออกเสียงส่วนใหญ่ในกิจการที่เกิดจากการรวมกัน ในการพิจารณาว่ากลุ่มของเจ้ าของใด
ที่ได้ รับหรือมีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ กิจการต้ องพิ จารณาว่ามีข้อตกลงหรือสิทธิใน
การใช้ สิทธิออกเสียง ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์ท่สี ามารถแปลงสภาพได้ ท่ไี ม่
ปกติหรือเป็ นพิเศษหรือไม่
ข15.2 กลุ่มผูม้ ี สิทธิ ออกเสียงส่วนน้อยที เ่ มื ่อรวมกันแล้วเป็ นกลุ่มใหญ่ ในกิจการที เ่ กิดจาก
การรวมกัน ในกรณี ทีก่ ิ จการนัน้ ไม่ มีเจ้าของหรื อกลุ่ม ของเจ้าของที ่มีสิทธิ ออกเสียง
ส่วนใหญ่ โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือมักเป็ นกิจการใดกิจการหนึ่งที่มีเจ้ าของหรือกลุ่มของเจ้ าของ
ซึ่งเป็ นผู้มีสิทธิออกเสียงส่วนน้ อยที่เมื่อรวมกันแล้ วเป็ นกลุ่มใหญ่ ในกิจการที่เกิดจาก
การรวมกัน
ข15.3 คณะกรรมการของกิจการทีเ่ กิดจากการรวมกัน โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือมักเป็ นกิจการที่เจ้ าของ
มีอาํ นาจในการเลือก แต่ งตั้ง ถอดถอนสมาชิกส่วนใหญ่ ในคณะกรรมการของกิจการ
ที่เกิดจากการรวมกัน
ข15.4 คณะผูบ้ ริ หารระดับสูงของกิ จการที ่เกิ ดจากการรวมกัน โดยทั่วไป ผู้ ซ้ ื อมั กเป็ นกิจการ
ที่ผ้ ูบริหาร (หรือผู้บริหารเดิม) เป็ นผู้มีอาํ นาจครอบงําคณะผู้บริหารของกิจการที่เกิดจาก
การรวมกัน
ข15.5 เงื ่อ นไขในการแลกเปลี ่ย นตราสารทุ น โดยทั่ว ไป ผู้ ซ้ ื อมั ก เป็ นกิ จ การที่เป็ นผู้ จ่ า ย
ส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมก่อนการรวมธุรกิจในตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่ง (หรือ
กลุ่มกิจการ)
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ข16
ข17

ข18

โดยปกติ ผู้ซ้ ือ คือ กิจการซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากิจการอื่นที่มารวมกันอย่างมีนัยสําคัญ (ขนาดของ
กิจการอาจวัดจากสินทรัพย์ รายได้ หรือกําไร เป็ นต้ น)
สําหรับการรวมธุรกิจที่มีกจิ การที่เกี่ยวข้ องมากกว่าสองกิจการขึ้นไป ในการระบุว่า กิจการใดเป็ น
ผู้ซ้ ือต้ องคํานึงว่ากิจการใดเป็ นผู้ริเริ่มการรวมธุรกิจ โดยพิจารณาร่ วมกับขนาดของกิจการที่มา
รวมกัน
ผู้ซ้ ือไม่จาํ เป็ นต้ องเป็ นกิจการที่ต้ังขึ้นใหม่จากการรวมธุรกิจ หากมีการจัดตั้งกิจการใหม่เพื่อออก
ตราสารทุนสําหรับการรวมธุรกิจ กิจการใดกิจการหนึ่งที่ปรากฏอยู่ก่อนการรวมธุรกิจจะถูกระบุ
ให้ เป็ นผู้ซ้ ือโดยใช้ แนวทางที่กาํ หนดไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข13 ถึง ข17 ในทางกลับกัน
กิจ การที่ต้ั งขึ้ นใหม่ ท่ีเป็ นผู้ จ่ า ยเงิน สด หรื อ โอนสิน ทรั พ ย์ อ่ืน ให้ หรื อ เป็ นผู้ ก่ อ หนี้ เพื่ อ จ่ า ย
สิ่งตอบแทนก็อาจถูกพิจารณาให้ เป็ นผู้ซ้ ือ

การซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ข19

การซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับเกิดขึ้นเมื่อกิจการที่ออกหลักทรัพย์ (ผู้ซ้ ือทางกฎหมาย) ถูกระบุว่า
เป็ นผู้ถูกซื้อในทางบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดในแนวทางปฏิบัติตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข13
ถึง ข18 โดยกิจการที่ตราสารทุนถูกซื้อไป (ผู้ถูกซื้อทางกฎหมาย) จะเป็ นผู้ซ้ ือทางบัญชีสาํ หรับ
รายการที่ถือเป็ นการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ ตัวอย่างเช่ น บางครั้ง การซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
เกิดขึ้นเมื่อบริษัทจํากัดต้ องการเป็ นบริษัทมหาชนโดยไม่ต้องการนําหลักทรัพย์ของตนเองเข้ าไป
จดทะเบี ย นจึ ง ให้ บริ ษั ท มหาชนที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เข้ า ถื อ หุ้ นของตนเพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับหุ้ นของบริษัทนั้น จากตัวอย่ างข้ างต้ น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ถือเป็ นผูซ้ ื้ อทางกฎหมาย เพราะเป็ นผู้ออกตราสารทุนเพื่อจ่ายชําระ และบริษัทจํากัดถือเป็ น
ผูถ้ ู กซื้ อทางกฎหมาย เพราะตราสารทุนของตนถูกซื้อไป อย่างไรก็ตาม การใช้ แนวทางปฏิบัติ
ตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข13 ถึง ข18 จะทําให้ ระบุได้ ว่า
ข19.1 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ูกซื้ อทางบัญชี และ
ข19.2 บริษัทจํากัดเป็ นผูซ้ ื้ อทางบัญชี
ผู้ ถูกซื้อ ทางบั ญ ชี จะต้ องเป็ นไปตามคํานิ ยามของธุรกิจสําหรั บ รายการที่ถือเป็ นการซื้ อธุรกิจ
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
ทางบัญชีต้องคํานวณจากจํานวนของตราสารทุนที่บริษัทย่อยตามกฎหมายต้ องออกเพื่อทําให้
เจ้ าของของบริษั ท ใหญ่ ต ามกฎหมายมี ส่วนได้ เสียในกิจการที่เกิด จากการรวมกัน ในสัด ส่ วน
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เดียวกันกับส่วนได้ เสียที่เป็ นผลจากการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ มูลค่ ายุติธรรมของตราสารทุน
ที่คาํ นวณได้ ดังกล่าวจะถือว่าเป็ นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ
การจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงินรวม
ข21

ข22

งบการเงิน รวมที่จัด ทําสําหรั บ การซื้ อธุ รกิจแบบย้ อนกลั บ จะจัด ทําภายใต้ ช่ ือของบริ ษั ท ใหญ่
ตามกฎหมาย (ผู้ ถู ก ซื้ อทางบั ญ ชี ) แต่ ต้ องอธิ บ ายในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ว่ า มี
การปรับปรุงงบการเงินของบริษั ทย่ อยตามกฎหมาย (ผู้ ซ้ ือทางบัญ ชี) รวมทั้งมีการปรับปรุง
ย้ อนหลังสําหรับส่วนทุนตามกฎหมายของผู้ซ้ ือทางบัญชีเพื่อสะท้ 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 ย์ แ ละหนี้ สิน ของบริ ษั ท ย่ อ ยตามกฎหมาย (ผู้ ซ้ ื อทางบั ญ ชี ) ที่ถู ก รั บ รู้แ ละ
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการรวมกิจการ
ข22.2 สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทใหญ่ ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ที่ถูกรับรู้และ
วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข22.3 กําไรสะสมและยอดคงเหลือของส่วนของเจ้ าของส่วนอื่นของบริษัทย่อยตามกฎหมาย
(ผู้ซ้ ือทางบัญชี) ก่อนการรวมธุรกิจ
ข22.4 มูลค่าตราสารทุนที่ออกและรับรู้ในงบการเงินรวมจะต้ องรวมตราสารทุนที่บริษัทย่อย
ตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจเข้ ากับมูลค่ายุติธรรมของบริษัทใหญ่
ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญ ชี) อย่ างไรก็ตาม โครงสร้ างของส่วนของเจ้ าของใน
งบการเงิ น รวม (เช่ น จํา นวนและประเภทของตราสารทุ น ที่ อ อก) ต้ อ งแสดงถึ ง
โครงสร้ างในส่วนของเจ้ าของของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) รวมถึง
ตราสารทุ น ที่บ ริ ษั ท ใหญ่ ต ามกฎหมายออกเพื่ อ การรวมกิจ การ ดั งนั้ น โครงสร้ า ง
ส่วนของเจ้ าของของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) จะถูกปรับย้ อนหลังโดย
ใช้ อั ต ราการแลกเปลี่ ย นที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาซื้ อเพื่ อ สะท้ อ นถึ ง จํา นวนหุ้ นที่ อ อกโดย
บริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (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 เสี 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 รกิจ แบบย้ อ นกลั บ เจ้ า ของบางรายของผู้ ถู ก ซื้ อตามกฎหมาย (ผู้ ซ้ ื อทางบั ญ ชี )
อาจไม่ ได้ แลกเปลี่ยนตราสารทุนที่ตนถืออยู่ กับบริษัทใหญ่ ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญ ชี)
เจ้ าของเหล่านั้นถือเสมือนเป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในงบการเงินรวมภายหลังการซื้อ
ธุรกิจแบบย้ อนกลับ เนื่องจากเจ้ าของของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่ไม่ ได้ แลกเปลี่ยนตราสารทุน
ของตนกับตราสารทุนของผู้ซ้ อื ตามกฎหมาย จะมีส่วนได้ เสียในผลการดําเนินงานและสินทรัพย์สทุ ธิ
เฉพาะของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายเท่านั้น ไม่มีส่วนได้ เสียในผลการดําเนินงานและสินทรัพย์สุทธิ
ของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน ในทางกลับกัน แม้ ว่าผู้ซ้ ือตามกฎหมายจะเป็ นผู้ถูกซื้อในทางบัญชี
เจ้ าของของผู้ซ้ ือตามกฎหมายก็ยังคงมีส่วนได้ เสียในผลการดําเนินงานและสินทรัพย์สุทธิของ
กิจการที่เกิดจากการรวมกัน
สินทรัพย์และหนี้สนิ ของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายต้ องรับรู้และวัดมูลค่าในงบการเงินรวมด้ วยมูลค่า
ตามบัญชีก่อนการรวมกิจการ (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข22.1) ดังนั้น ในการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มี อ าํ นาจควบคุ ม ต้ อ งแสดงด้ วยสัด ส่ วนของส่ วนได้ เสียที่ไม่ มี อ าํ นาจควบคุ ม
ในมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของสินทรั พ ย์ สุทธิก่ อนการรวมกิจการของผู้ ถู กซื้ อตามกฎหมาย ถึ งแม้ ว่ า
ส่วนได้ 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 นสามัญคงเหลือตั้งแต่ ต้นงวดถึงวันที่ซ้ ือต้ องคํานวณด้ วยจํานวนหุ้ นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักในระหว่างงวดของผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) คูณด้ วย
อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนที่ระบุในสัญญาการรวมกิจการ และ
ข26.2 จํานวนหุ้นสามัญคงเหลือตั้งแต่วันที่ซ้ ือถึงวันสิ้นงวดต้ องใช้ จาํ นวนหุ้นสามัญคงเหลือ
ที่มีอยู่จริงของผู้ซ้ ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ที่คงเหลืออยู่ในระหว่างงวด
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในแต่ละงวดก่อนวันที่ซ้ ือที่แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินรวมตามวิธซี ้ ือธุรกิจ
แบบย้ อนกลับต้ องคํานวณโดยการหาร
ข27.1 กําไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่เป็ นส่วนของผู้ถอื หุ้นสามัญในแต่ละงวดด้ วย
ข27.2 จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่คงเหลืออยู่ในระหว่าง
งวดนั้นคูณด้ วยอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนที่ระบุในสัญญาซื้อกิจการ
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การรับรูร้ ายการสินทรัพย์ทีไ่ ด้มาและหนี้ สินทีร่ บั มา (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 10 ถึง 13)
ข28 – ข30 (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ข31

ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ ท่ไี ด้ มาจากการรวมธุรกิจแยกต่างหากจากค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนถือว่าระบุได้ ถ้าเป็ นไปตามเงื่อนไขอย่ างใดอย่ างหนึ่งคือสามารถแยกเป็ น
เอกเทศได้ หรือเป็ นไปตามข้ อกําหนดทางกฎหมายในสัญญา

ข32

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดทางกฎหมายในสัญญาจะถือว่าระบุได้ ถงึ แม้ ว่าสินทรัพย์
นั้นจะไม่สามารถโอนหรือแยกเป็ นเอกเทศจากผู้ถูกซื้อหรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่น เช่น
ข32.1 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ข32.2 ผู้ถูกซื้อเป็ นเจ้ าของและดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ ใบอนุ ญาตที่ให้ สิทธิ
ในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าถือเป็ นสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดทาง
กฎหมายในสัญญาและต้ องรั บรู้เป็ นรายการแยกต่ างหากจากค่ าความนิ ยม ถึ งแม้ ว่ า
ผู้ซ้ ือจะไม่สามารถขายหรือโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูอ่นื โดยแยกจากโรงไฟฟ้ าได้
ผู้ซ้ ืออาจรับรู้มูลค่ายุติธรรมของใบอนุ ญาตในการดําเนินธุรกิจและมูลค่ายุติธรรมของ
โรงไฟฟ้ ารวมเป็ นสิน ทรั พ ย์ รายการเดี ย วกั น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการรายงานทาง
การเงินถ้ าสินทรัพย์เหล่านั้นมีอายุการใช้ ประโยชน์เท่ากัน
ข32.3 ผู้ถูกซื้อเป็ นเจ้ าของสิทธิบัตรในเทคโนโลยีและให้ สิทธิแก่ผ้ ูอ่ ืนเพื่ อนําไปใช้ ในตลาด
ต่ างประเทศโดยแลกเปลี่ ยนกับ การได้ ส่ิงตอบแทนเป็ นอัต ราร้ อ ยละที่ก าํ หนดของ
รายได้ ท่เี ป็ นเงินตราต่างประเทศในอนาคต สิทธิบัตรในเทคโนโลยีและสัญญาให้ สิทธิ
ที่เกี่ยวข้ อ งถือ ว่ าเป็ นสิน ทรั พ ย์ไม่ มี ตั วตนที่เป็ นไปตามข้ อ กําหนดทางกฎหมายใน
สัญญาและต้ องรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ ว่าในทางปฏิบัติ
จะไม่สามารถขายหรือแลกเปลี่ยนสิทธิบัตรและสัญญาให้ สทิ ธิท่เี กี่ยวข้ องแยกจากกันได้
เงื่อนไขในการแยกเป็ นเอกเทศได้ หมายถึง สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่ได้ มานั้นสามารถแยกหรือ
แบ่ งจากผู้ถูกซื้อ และสามารถขาย โอน ให้ สิทธิ ให้ เช่ า หรือแลกเปลี่ยนได้ อย่ างเป็ นเอกเทศ
หรือโดยรวมกับสัญญาหรือสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ หรือหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ผ้ ูซ้ ือ
สามารถขาย ให้ สิทธิ หรือแลกเปลี่ยนกับมูลค่ าของสิ่งตอบแทนอื่นถือว่ าเข้ าเงื่อนไขการแยก
เป็ นเอกเทศได้ ถึงแม้ ว่าผู้ซ้ ือจะไม่ มีความตั้งใจที่จะขาย ให้ สิทธิหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์น้ั น
สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนที่ได้ ม าถื อ ว่ าเข้ าเงื่อ นไขการแยกเป็ นเอกเทศได้ ถ้ ามี ห ลั ก ฐานแสดงว่ า
มี รายการแลกเปลี่ ยนสิน ทรั พ ย์ ห รื อกลุ่ มของสิน ทรั พ ย์ท่ีค ล้ ายกัน ถึงแม้ ว่ารายการเหล่ านั้ น
จะไม่ได้ เกิดขึ้นบ่อย และไม่คาํ นึงว่าผู้ซ้ ือมีส่วนเกี่ยวข้ องกับรายการดังกล่าวหรือไม่ ตัวอย่างเช่น
รายชื่อลูกค้ าและรายชื่อสมาชิกมักมีการให้ สทิ ธิในการนําไปใช้ ประโยชน์จึงถือว่าเข้ าเงื่อนไขของ
การแยกเป็ นเอกเทศได้ แม้ ว่าผู้ถูกซื้อจะเชื่อว่ารายชื่อลูกค้ าของตนมีลักษณะแตกต่างจากรายชื่อ

ข33
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ข34

ลู ก ค้ า อื่น ๆ แต่ ก ารที่ต ามปกติ ร ายชื่ อ ลู ก ค้ ามั ก มี ก ารให้ สิท ธิก ็ถื อ ได้ ว่ า รายชื่ อ ลู ก ค้ า ที่ได้ ม า
เข้ าเงื่อนไขการแยกเป็ นเอกเทศได้ แล้ ว อย่ างไรก็ตาม รายชื่อลูกค้ าที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ
อาจจะไม่เข้ าเงื่อนไขของการแยกเป็ นเอกเทศได้ ถ้ าเงื่อนไขในสัญญาระบุห้ามไม่ให้ กิจการขาย
ให้ เช่าหรือแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่สามารถแยกเป็ นเอกเทศจากผู้ถูกซื้อหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกัน
ถือว่าเข้ าเงื่อนไขของการแยกเป็ นเอกเทศได้ ถ้าสินทรัพย์น้ันสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ เมื่อนําไป
รวมกับสัญญา สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ หรือหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
ข34.1 ผู้ ร่วมตลาดแลกเปลี่ยนหนี้สินเงินรับฝากและความสัมพั นธ์กับลูกค้ าเงินรับฝากซึ่งเป็ น
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน ซึ่งเป็ นรายการที่พบได้ ท่ัวไป ดังนั้น ผู้ ซ้ ือต้ องรับรู้ความสัมพั นธ์กับ
ลูกค้ าเงินรับฝากซึ่งเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม
ข34.2 ผู้ ถู กซื้ อมี เครื่ องหมายการค้ าจดทะเบี ยนสําหรั บ การผลิ ต สิ น ค้ าชนิ ด หนึ่ งแต่ ไม่ ได้
จดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต รในความชํานาญด้ านเทคโนโลยี ท่ี ใช้ ในการผลิ ต ในการโอน
ความเป็ นเจ้ าของในเครื่องหมายการค้ า ผู้เป็ นเจ้ าของเดิมจะต้ องโอนทุกอย่างที่จาํ เป็ น
ให้ แก่เจ้ าของใหม่ เพื่อให้ เจ้ าของใหม่สามารถผลิตสินค้ าหรือให้ บริการได้ โดยไม่แตกต่าง
ไปจากเดิม เนื่องจากความชํานาญด้ านเทคโนโลยีท่ไี ม่ได้ จดสิทธิบัตรจะถูกแบ่งแยกจาก
ผู้ถูกซื้อหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันและจะถูกขายถ้ าเครื่องหมายการค้ าที่เกี่ยวข้ อง
ถูกขายออกไป จึงถือว่าความชํานาญด้ านเทคโนโลยีท่ไี ม่ได้ จดสิทธิบัตรนั้นสามารถแยก
เป็ นเอกเทศได้
สิทธิทีไ่ ด้รบั คืน

ข35

ข36

ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ืออาจได้ รับคืนสิทธิท่เี คยให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อเพื่อใช้ สนิ ทรัพย์ของผู้ซ้ ือ ทั้งสินทรัพย์
ที่เคยรั บรู้และไม่ เคยรับรู้ในงบการเงินมาก่อน ตัวอย่ างของสิทธิดังกล่ าวรวมถึงสิทธิในการใช้
ชื่อทางการค้ าของผู้ ซ้ ื อภายใต้ สัญ ญาแฟรนไชส์ หรือสิทธิในการใช้ เทคโนโลยีของผู้ ซ้ ือภายใต้
สัญญาให้ สิทธิในการใช้ เทคโนโลยี สิทธิท่ีได้ รับคืนนี้ถือเป็ นสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่ระบุได้ ท่ีผ้ ูซ้ ือ
ต้ องรับรู้แยกต่ างหากจากค่ าความนิยม ย่ อหน้ าที่ 29 กําหนดแนวทางในการวัดมูลค่ าของสิทธิ
ที่ได้ รับคืน และย่อหน้ าที่ 55 กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก
สําหรับสิทธิท่ไี ด้ รับคืน
ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการที่เงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิท่ไี ด้ รับคืน
เมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาดสําหรับรายการที่มีลักษณะเดียวกันให้ ผลประโยชน์กับผู้ซ้ ือหรือ
ทําให้ ผ้ ูซ้ ือเสียผลประโยชน์ ภาคผนวก ข ย่ อหน้ าที่ ข52 กําหนดแนวทางในการวัดมูลค่ าของ
ผลกําไรหรือขาดทุนดังกล่าว
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กลุ่มของแรงงานและรายการอื่นๆ ทีไ่ ม่สามารถระบุได้
ข37

ข38

ข39

ข40

ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรวมมู ล ค่ าของสิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนที่ได้ ม าที่ไม่ ส ามารถระบุ ได้ ณ วัน ที่ซ้ ื อเข้ าเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของค่ าความนิ ยม ตั วอย่ างเช่ น ผู้ ซ้ ื ออาจกําหนดมู ลค่ าของกลุ่ ม ของแรงงานที่มี อ ยู่
ซึ่งหมายถึง กลุ่มของพนักงานที่มีอยู่ซ่ึงทําให้ ผ้ ูซ้ ือสามารถดําเนินงานและบริหารธุรกิจที่ซ้ ือมา
ต่ อไปจากวันที่ซ้ ือได้ กลุ่มของแรงงานไม่ รวมถึงพนักงานของผู้ ถูกซื้ อที่มีทักษะความชํานาญ
พิเศษที่ต้องนําความรู้และประสบการณ์มาใช้ ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากกลุ่มของแรงงานไม่ใช่
สิน ทรัพ ย์ท่ีระบุ ได้ ท่ีจะสามารถรับ รู้เป็ นรายการแยกต่ างหากจากค่ าความนิ ยมได้ มู ลค่ าของ
กลุ่มของแรงงานจึงถูกรวมเป็ นส่วนหนึ่งของค่าความนิยม
ผู้ซ้ ือต้ องรวมมูลค่าของรายการที่ไม่เข้ าเงื่อนไขการเป็ นสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ ือเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของ
ค่ าความนิ ย ม เช่ น ผู้ ซ้ ื ออาจกํา หนดมู ล ค่ าของสัญ ญาที่ผ้ ู ถู ก ซื้ อกําลั งเจรจาต่ อ รองกับ ลู ก ค้ า
รายใหม่ ณ วันที่ซ้ ือ แต่ เนื่องจากสัญญาดังกล่ าวยังไม่ สามารถถือเป็ นสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ ือได้
ผู้ ซ้ ื อจึ งไม่ ส ามารถรั บ รู้สัญ ญาดั งกล่ าวเป็ นรายการแยกต่ างหากจากค่ าความนิ ย ม ผู้ ซ้ ื อต้ อ ง
ไม่จัดประเภทใหม่ในภายหลังสําหรับมูลค่าของสัญญาเหล่ านั้นโดยแสดงแยกจากค่าความนิยม
สําหรั บ เหตุ ก ารณ์ ท่ีเกิด ขึ้น หลั งจากวัน ที่ซ้ ื อ อย่ างไรก็ต าม ผู้ ซ้ ื อต้ อ งประเมิ น ข้ อ เท็จ จริ งและ
สถานการณ์แวดล้ อมที่เกิดขึ้นไม่นานหลังวันที่ซ้ ือเพื่อพิจารณาว่ามีสนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถ
รับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากอยู่ ณ วันที่ซ้ ือหรือไม่
ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ผู้ซ้ ือต้ องบันทึกบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการ
รวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อย่างไรก็ตาม ตามที่
กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กําหนดให้ ใช้
วิธีการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสําหรับสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนบางรายการ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
เงื่อ นไขของการระบุ ไ ด้ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาว่ า สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนสามารถรั บ รู้ เป็ นรายการ
แยกต่ างหากจากค่ าความนิยมได้ หรือไม่ อย่ างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่ าวไม่ ได้ กาํ หนดแนวทาง
ในการวั ด มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตน และไม่ ได้ ก ํา หนดข้ อ จํากัด ของข้ อ สมมติ
ที่ใช้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ ือพิจารณาใช้ ข้อสมมติ
เดียวกันกับที่ผ้ ูร่วมตลาดในการกําหนดราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่ น การพิจารณาโอกาส
ในการต่ อสัญ ญาในอนาคตในการวัด มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสัญ ญา ซึ่ งการต่ อ อายุ ได้ ห รือไม่ น้ั น
ไม่ จํา เป็ นต้ องเข้ า เงื่ อ นไขการระบุ ไ ด้ (อย่ า งไรก็ต าม ย่ อ หน้ าที่ 29 ได้ กล่ า วถึ ง ข้ อ ยกเว้ น
ในการวัดมูลค่ ายุติธรรมสําหรับสิทธิท่ไี ด้ รับคืนที่รับรู้ในการรวมธุรกิจ) ย่อหน้ าที่ 36 และ 37
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาว่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนควรจะรับรู้รวมเป็ นหน่ วยเดียวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นหรือสินทรัพย์ท่มี ี
ตัวตนหรือไม่
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การวัด มู ล ค่ ายุติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย์ที่ ระบุ ได้บ างรายการและส่ วนได้เสี ย ที่ ไม่ มี อํ านาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 18 และ 19)
สินทรัพย์ทีก่ ระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน (ค่าเผือ่ มูลค่า)
ข41

ณ วันที่ซ้ ือ ผู้ซ้ ือต้ องไม่รับรู้ค่าเผื่อมูลค่าสําหรับสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการรวมธุรกิจที่วัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือเป็ นรายการแยกต่างหาก เพราะผลกระทบของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
กระแสเงินสดเกี่ยวกับอนาคตได้ รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ ว เช่ น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กํา 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 ือในการบันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจ ดังนั้น ณ วันดังกล่าวผู้ซ้ ือต้ อง
ไม่ รับรู้ค่าเผื่อมูลค่าแยกต่างหากสําหรับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ตามสัญญาในวัน
นั้นหรือค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานซึ่งผูถ้ ูกซื้ อเป็ นผูใ้ ห้เช่า

ข42

ในการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ซ้ ื อของสิน ทรั พ ย์ เช่ น อาคารหรื อ สิ ท ธิ ภ ายใต้ สั ญ ญาเช่ า
ดําเนินงานซึ่งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้ให้ เช่ า ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาเงื่อนไขตามสัญญาเช่ าในการบันทึกบัญชี
หรืออีกนัยหนึ่งผู้ซ้ ือต้ องไม่ รับรู้รายการสินทรัพย์หรือหนี้สินแยกต่ างหากจากการที่เงื่อนไขใน
สัญญาเช่าดําเนินงานนั้นให้ ประโยชน์หรือไม่ให้ ประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด
สินทรัพย์ทีผ่ ูซ้ ื้ อตั้งใจจะไม่ใช้หรือใช้ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างไปจากผูร้ ่วมตลาด

ข43

เพื่ อปกป้ องความสามารถในการแข่ งขัน หรือด้ วยเหตุ ผลอื่น ๆ ผู้ ซ้ ื ออาจตั้งใจไม่ ใช้ สิน ทรั พ ย์
ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ มาอย่างจริงจัง หรืออาจไม่ต้ังใจที่จะใช้ สินทรัพย์ในแบบที่เป็ น
การใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและดีท่ีสุด เช่ น สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนที่เป็ นงานวิจัยและพั ฒ นาที่
ได้ มาที่ผ้ ูซ้ ือวางแผนที่จะใช้ สินทรัพย์โดยการป้ องกันไม่ ให้ ผ้ ูอ่ืนได้ ใช้ อย่ างไรก็ตาม 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 เกิดประโยชน์สูงสุดและดีท่สี ุดที่ผ้ ูร่วมตลาดจะใช้ ประกอบกับ
ข้ อ สมมติ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ทั้ ง ณ จุ ด เริ่ ม ต้ นและเมื่ อ วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ นทุ น ใน
การจําหน่ายสําหรับการทดสอบการด้ อยค่าในภายหลัง
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ

ข44

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตให้ ผ้ ูซ้ ือวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในผู้ถูกซื้อด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ บางครั้งผู้ซ้ ืออาจสามารถวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
ของส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุมได้ โดยใช้ ราคาเสนอซื้อเสนอขายในตลาดที่มีสภาพคล่ อง
สําหรับหุ้นทุนที่ไม่ได้ ถือโดยผู้ซ้ ือ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ไี ม่สามารถหาราคาเสนอซื้อเสนอขาย
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ข45

ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมโดยใช้
เทคนิคการวัดมูลค่าอื่น
มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมต่ อ หุ้ น ของส่ วนของผู้ ซ้ ื อและส่ วนได้ เสีย ที่ไม่ มี อ ํานาจควบคุ ม ในผู้ ถู ก ซื้ ออาจ
แตกต่ างกัน ผลต่ างโดยส่วนใหญ่ มีความเป็ นไปได้ ท่ีจะรวมส่วนเพิ่ มในมูลค่ ายุ ติธรรมต่ อหุ้ น
ที่ผ้ ูซ้ ือมีในผู้ถูกซื้อจากการที่ได้ การควบคุม (control premium) หรือในทางกลับกัน มูลค่ายุติธรรม
ต่อหุ้นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมได้ รวมส่วนลดจากการขาดการควบคุม (ส่วนลดของ
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มี อ าํ นาจควบคุ ม (non-controlling interest discount)) หากผู้ ร่วมตลาดจะมี
การนําส่วนเพิ่มและส่วนลดนี้มาพิจารณาในการกําหนดราคาของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การวัดมูลค่าค่าความนิยมหรือกําไรจากการซื้ อในราคาตํา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม
การวัดมู ลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของส่วนของผูซ้ ื้ อในงบการเงินของผูถ้ ู กซื้ อโดยใช้เทคนิค
การวัดมูลค่า (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 33)
ข46

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
ของส่วนได้ เสียในผู้ ถูกซื้ อแทนมู ลค่ ายุ ติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการวัด
มูลค่าค่าความนิยมหรือกําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้ าที่ 32 ถึง 34)
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมในการใช้วิธีซื้อกับการรวมธุ รกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน์ร่วม
(แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 33)

ข47

ข48

ข49

เมื่ อกิ จการหาผลประโยชน์ ร่ วมสองแห่ งมารวมกัน มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของส่ วนของเจ้ าของหรื อ
ส่วนของสมาชิกในผู้ถูกซื้อ (หรือมูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซื้อ) อาจเป็ นมูลค่าที่วัดได้ อย่างน่าเชื่อถือ
กว่ ามู ลค่ ายุ ติ ธรรมของส่ วนของสมาชิ กที่ผ้ ู ซ้ ื อได้ โอนไป ในสถานการณ์ เช่ น นั้ น ย่ อหน้ าที่ 33
กําหนดให้ ผ้ ูซ้ ือต้ องประเมินมูลค่ าของค่ าความนิยมโดยใช้ มูลค่ ายุ ติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วน
ของเจ้ าของของผู้ถูกซื้อแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนของเจ้ าของของผู้ซ้ ือที่ถูกโอนไป
นอกจากนี้ผ้ ูซ้ ือในการรวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้ องรับรู้สินทรัพย์สุทธิของ
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 กในรูปแบบของการลดค่ าสินค้ าหรื อค่ าบริ การหรื อเงินปั นผล
เงิน ปั น ผลมั ก จะถู ก ปั น ส่ วนให้ กับ สมาชิ ก แต่ ล ะคนตามสัด ส่ วนของมู ลค่ าทางธุรกิจที่สมาชิ ก
ทําให้ กบั กิจการในระหว่างปี
การวัดมู ลค่ ายุ ติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้ องรวมข้ อสมมติท่ีผ้ ูร่วมตลาดจะใช้ ใน
การพิ จารณาเกี่ยวกับผลประโยชน์ในอนาคตของสมาชิกประกอบกับข้ อสมมติอ่ ืนที่เกี่ยวข้ อง
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ที่ผ้ ู ร่วมตลาดจะทํา กับ กิจ การหาผลประโยชน์ ร่ว ม เช่ น วิธีมู ล ค่ าปั จ จุ บั น อาจเป็ นสิ่งที่ใช้ ใ น
การประเมินมูลค่ ายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ร่วม กระแสเงินสดที่ใช้ ในประมาณการ
ดังกล่ าวต้ องอ้ างอิงมาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมซึ่งเป็ น
กระแสเงินสดหลังหักผลประโยชน์ท่คี ืนให้ แก่สมาชิกในรูปของการลดค่าสินค้ าหรือบริการ เป็ นต้ น

การพิจารณารายการที่ถอื 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 รายการที่ เกิ ด ขึ้ นถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
การแลกเปลี่ยนกับผู้ถูกซื้อในการรวมธุรกิจหรือถือเป็ นรายการแยกต่ างหากจากการรวมธุรกิจ
โดยไม่จาํ เป็ นที่ปัจจัยทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นร่วมกันทุกข้ อ
ข50.1 เหตุผลของการเกิดรายการ – การทําความเข้ าใจถึงเหตุผลที่แต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องใน
การรวมธุรกิจ (ผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อ เจ้ าของ กรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนของผู้ซ้ ือและ
ผู้ถูกซื้อ) เข้ าทํารายการหรือข้ อตกลงรายการหนึ่งนั้นอาจชี้ให้ เห็นว่ารายการดังกล่ าว
เป็ นส่วนหนึ่งของการโอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ู ถูกซื้อเพื่ อแลกเปลี่ยนกับ สินทรัพย์ท่ี
ได้ มาและหนี้สนิ ที่รับมาหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้ ารายการที่เกิดขึ้นทําให้ ผ้ ูซ้ ือหรือกิจการ
ที่เกิดจากการรวมกันได้ รับผลประโยชน์มากกว่าผู้ถูกซื้อหรือเจ้ าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ
ต้ นทุนที่จ่ายสําหรับรายการดังกล่าว (รวมถึงสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง) ไม่น่าจะ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการแลกเปลี่ ยนที่ให้ แ ก่ ผ้ ู ถูกซื้ อ ดั งนั้ น ผู้ ซ้ ื อต้ องบั น ทึกบั ญ ชี
สําหรับจํานวนดังกล่าวแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ
ข50.2 ผู ร้ ิ เริ่มให้เกิ ดรายการ – การทําความเข้ าใจว่ ากิจการใดเป็ นผู้ ริเริ่มให้ เกิดรายการ
อาจชี้ให้ เห็นว่ารายการดังกล่ าวถือเป็ นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนที่ให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ
หรือไม่ ตัวอย่างเช่น รายการหรือเหตุการณ์อ่นื ที่ริเริ่มโดยผู้ซ้ ือจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ผ้ ูซ้ ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกัน มากกว่า
ที่จะให้ เกิดประโยชน์ แก่ ผ้ ู ถูกซื้อหรือเจ้ าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ ในทางกลับ กัน
รายการหรือข้ อตกลงที่ริเริ่มโดยผู้ถูกซื้อหรือเจ้ าของเดิมจะไม่ได้ ทาํ เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ ซ้ ื อหรื อ กิจ การที่เกิด จากการรวมกัน ซึ่ งรายการดั งกล่ าวมั ก ถื อ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
รายการรวมธุรกิจ
ข50.3 จังหวะเวลาของการเกิดรายการ – จังหวะเวลาของการเกิดรายการอาจชี้ให้ เห็นว่ า
รายการดั ง กล่ า วถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการแลกเปลี่ ย นที่ ใ ห้ แก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อหรื อ ไม่
ตัวอย่ างเช่ น รายการระหว่ างผู้ ซ้ ือและผู้ ถูกซื้ อที่เกิดขึ้นในระหว่ างการเจรจาต่ อรอง
เงื่อนไขการรวมธุรกิจอาจทําให้ การรวมธุรกิจนั้ น เกิด ผลประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตแก่ ผ้ ู ซ้ ื อหรื อ กิ จ การที่ เกิ ด จากการรวมกั น หากเป็ นเช่ น นั้ น ผู้ ถู ก ซื้ อหรื อ
เจ้ าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจอาจไม่ได้ รับหรือได้ รับผลประโยชน์จากรายการดังกล่าว
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เพียงเล็กน้ อย ยกเว้ นผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของกิจการที่เกิดจาก
การรวมกัน
การทํ าให้ความสัมพันธ์ระหว่ างผู ซ้ ื้ อและผู ถ้ ู กซื้ อที่มี อยู่ ก่ อนการรวมธุ รกิ จหมดไป (แนวทาง
ปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 52.1)
ข51

ข52

ข53

ผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้ออาจมีความสัมพันธ์กันก่อนการเจรจาตกลงรวมธุรกิจกัน ซึ่ง ณ ที่น้ ีจะเรียกว่า
“ความสัมพั นธ์ท่ีมีอยู่ ก่อนการรวมธุรกิจ” ความสัมพั นธ์ระหว่ างผู้ ซ้ ือและผู้ถูกซื้อที่มีอยู่ ก่อน
การรวมธุ รกิจ อาจอยู่ ในรูป แบบของสัญ ญา เช่ น สัญ ญาระหว่ างผู้ ขายกับ 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 มูลค่ ายุติธรรมสําหรับความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่ ก่อนหน้ าการรวมธุรกิจที่ไม่ ได้ อยู่ใน
รูปแบบของสัญญา เช่น คดีความฟ้ องร้ อง
ข52.2 ให้ ใช้ มูลค่ าที่น้อยกว่าระหว่างภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข52.2.1 กับ ข52.2.2 สําหรับ
ความสัมพันธ์ท่มี ีอยู่ก่อนหน้ าการรวมธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบของสัญญา
ข52.2.1 มูลค่าของสัญญาส่วนที่ได้ ประโยชน์มากกว่าหรือน้ อยกว่าในมุมมองของ
ผู้ ซ้ ื อ เมื่อเทียบกับ เงื่อนไขของรายการที่มีลักษณะเหมือ นกัน ในตลาด
ในปั จ จุ บั น (สัญ ญาที่ใ ห้ ประโยชน์ น้ อ ยกว่ า หมายถึ ง น้ อ ยกว่ าในแง่
ข้ อกําหนดตามสัญญาเมื่อเทียบกับข้ อกําหนดในตลาดทั่วไปซึ่งไม่จาํ เป็ น
ว่าสัญญานั้นต้ องเป็ นสัญญาที่สร้ างภาระซึ่งมีค่าใช้ จ่ายตามข้ อกําหนดใน
สัญญาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เกินกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้ รับจาก
สัญญานั้น)
ข52.2.2 จํานวนที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญาที่ต้องมีการจ่ายชําระระหว่างคู่สัญญา
เมื่อมีคนใดคนหนึ่งได้ รับประโยชน์น้อยกว่า
ถ้ ามู ลค่ าตามภาคผนวก ข ย่ อหน้ าที่ ข52.2.2 น้ อยกว่ า ข52.2.1 ให้ บันทึกผลต่ าง
ที่เกิดขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของการรวมธุรกิจ
มู ล ค่ าของผลกําไรหรื อ ขาดทุ น ที่รับ รู้บ างส่ วนขึ้น อยู่ กับ ว่ าผู้ ซ้ ื อเคยรั บ รู้สิน ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิน
ที่เกี่ยวข้ องหรือไม่ ดังนั้น ผลกําไรหรือขาดทุนที่แสดงในงบการเงินอาจแตกต่ างไปจากมูลค่ า
ที่คาํ นวณได้ โดยใช้ ข้อกําหนดข้ างต้ น
ความสัมพันธ์ท่มี ีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจอาจเป็ นสัญญาที่ผ้ ูซ้ ือรับรู้เป็ นสิทธิท่ไี ด้ รับคืน ถ้ าสัญญามี
เงื่อนไขที่ให้ ประโยชน์มากกว่ าหรือน้ อยกว่าเมื่อเทียบกับมูลค่ ารายการที่มีลักษณะเหมือนกัน
ในตลาด ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุ นจากการทําให้ ความสัมพั นธ์ท่ีมีอยู่หมดไปนั้ นเป็ น
รายการแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจและวัดมูลค่าตามที่กล่าวไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข52
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ข้อตกลงการจ่ ายชํ าระที่ อาจเกิ ดขึ้ นแก่ พนักงานหรื อผู ถ้ ื อหุ้นที่ ประสงค์จะขายหุ้น (แนวทาง
ปฏิบตั ิ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 นจะเป็ น
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายในการรวมธุรกิจ หรือเป็ นรายการแยกต่างหากขึ้นอยู่กบั ลักษณะ
ของข้ อตกลง การทําความเข้ าใจเหตุผลของการรวมข้ อตกลงการจ่ายชําระที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ ใน
สัญญาซื้อธุรกิจ ทําความเข้ าใจว่าใครเป็ นผู้ริเริ่มข้ อตกลง และช่วงเวลาที่คู่สญ
ั ญาเข้ าทําข้ อตกลง
จะช่วยในการประเมินลักษณะของข้ อตกลงได้
ถ้ าไม่สามารถระบุได้ ชัดเจนว่าข้ อตกลงการจ่ายชําระแก่พนักงานหรือผู้ถอื หุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น
ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของรายการแลกเปลี่ ย นที่ใ ห้ แก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อหรื อ ถื อ เป็ นรายการแยกต่ า งหาก
จากการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบ
ข55.1 การจ้างงานต่ อ – หากผู้ถือหุ้ นที่ประสงค์จะขายหุ้ นกําหนดเงื่อนไขในข้ อตกลงให้ มี
การจ้ างงานต่ อและผู้ ถือหุ้ น ที่ป ระสงค์ จะขายหุ้ น กลายมาเป็ นพนั กงานในระดั บ ที่มี
ความสําคัญ อาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ว่าเข้ าเงื่อนไขเป็ นข้ อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะ
ต้ องจ่าย เงื่อนไขในการจ้ างงานต่ออาจรวมอยู่ในสัญญาจ้ างงาน สัญญาซื้อกิจการหรือ
เอกสารอื่นๆ ข้ อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายที่การจ่ายชําระจะถูกริบโดย
ปริยายหากไม่มีการจ้ างงานอีกต่อไปถือเป็ นผลตอบแทนพนักงานสําหรับการบริการที่
ได้ รับ หลั งการรวมกิจการ ในขณะที่ ข้ อตกลงซึ่งการจ่ ายชําระสิ่งตอบแทนที่ค าดว่ า
จะต้ องจ่ายที่ไม่ได้ รับผลกระทบหากไม่มีการจ้ างงานอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าการจ่ายชําระที่
คาดว่ าจะต้ องจ่ ายนั้น เป็ นการจ่ ายสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายในการรวมธุรกิจ
ไม่ใช่ค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.2 ระยะเวลาการจ้างงานต่ อ - ถ้ าระยะเวลาการจ้ างงานต่อเป็ นช่ วงเดียวกันหรือยาวกว่า
ระยะเวลาการจ่ายชําระที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ว่าเนื้อหาของการจ่ายชําระ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถือเป็ นค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.3 ระดับ ของค่ าตอบแทนพนักงาน – ในสถานการณ์ ท่ีค่ าตอบแทนที่จ่ายให้ พ นั กงาน
นอกเหนื อจากการจ่ ายชําระที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นอยู่ ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ พนักงานสําคัญคนอื่นๆ ในกิจการที่เกิดจากการรวมกันอาจเป็ น
ข้ อบ่ งชี้ว่าการจ่ ายชําระที่คาดว่ าจะเกิด ขึ้น ถือเป็ นสิ่งตอบแทนที่ต้ องจ่ ายในการรวม
ธุรกิจ ไม่ใช่ค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.4 เงิ นที ่จ่ายเพิ่ มให้แก่ พ นักงาน – หากผู้ ถื อหุ้ นที่ป ระสงค์ จะขายหุ้ นที่ไม่ ได้ กลายเป็ น
พนักงานได้ รับการจ่ายชําระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหุ้นน้ อยกว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขาย
หุ้นที่กลายเป็ นพนักงานของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าเงินที่จ่ายเพิ่ม
ให้ ผ้ ู ถือหุ้ นที่ประสงค์จะขายหุ้ นที่กลายเป็ นพนักงานของกิจการนั้ น เป็ นค่ าตอบแทน
พนักงาน
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ข55.5 จํา นวนหุ ้น ที ่ถื อ – จํา นวนหุ้ นที่ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ นที่ ป ระสงค์ จ ะขายหุ้ นซึ่ ง ยั ง คงเป็ น
พนักงานสําคัญ อาจเป็ นข้ อบ่งชี้เนื้อหาสาระของข้ อตกลงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ อง
จ่ายชําระ ตัวอย่างเช่ น หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ใน
ผู้ถูกซื้อยังคงเป็ นพนักงานสําคัญ อาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ว่าข้ อตกลงนี้เป็ นข้ อตกลงการแบ่ ง
ผลกําไรซึ่ งมี จุดประสงค์ ท่ีจะให้ ค่ าตอบแทนพนั กงานสําหรั บบริ การที่ได้ รับหลั งการรวม
ธุรกิจในทางกลับกัน หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นซึ่งยังคงเป็ นพนักงานสําคัญนั้น
ถื อ หุ้ นเพี ย งเล็ ก น้ อยในผู้ ถู ก ซื้ อและผู้ ถื อ หุ้ นที่ ป ระสงค์ จ ะขายหุ้ นทุ ก คนได้ รั บ
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายต่อหุ้นในจํานวนที่เท่าๆ กัน อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าการจ่าย
ชํา ระที่ค าดว่ าจะเกิด ขึ้ นนั้ น เป็ นสิ่งตอบแทนที่ค าดว่ า จะต้ อ งจ่ า ยชํา ระเพิ่ ม เติ ม ใน
การรวมธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นก่อน
การรวมธุรกิจต้ องนํามาพิจารณาด้ วย เช่ น สมาชิกในครอบครัวเดียวกันซึ่งยังคงเป็ น
พนักงานสําคัญ
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
ชําระที่ค าดว่ าจะเกิด ขึ้น ถือเป็ นสิ่งตอบแทนที่ต้ องจ่ ายชําระเพิ่ ม เติ ม อย่ างไรก็ต าม
หากเกณฑ์การคํานวณการจ่ายชําระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสอดคล้ องกับข้ อตกลงการแบ่ ง
ผลกําไรก่ อนการรวมธุ รกิจอาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ว่าข้ อตกลงนั้ น เป็ นการจ่ ายค่ าตอบแทน
พนักงาน
ข55.7 สูตรในการกําหนดค่าตอบแทน – สูตรที่ใช้ กาํ หนดการจ่ายชําระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมี
ประโยชน์ในการประเมินเนื้อหาของข้ อตกลง ตัวอย่างเช่ น หากการจ่ายชําระที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นคํานวณตามเกณฑ์ตัวคูณกําไรอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าภาระผูกพันนั้นเป็ นสิ่งตอบแทน
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชําระในการรวมธุรกิจและสูตรดังกล่าวนั้นกําหนดขึ้นเพื่อใช้ คาํ นวณ
หรื อพิ สูจน์มูลค่ ายุ ติธรรมของผู้ ถูกซื้อ ในทางกลับ กัน หากการจ่ ายชําระที่ค าดว่ าจะ
เกิดขึ้นคํานวณโดยใช้ อตั ราร้ อยละของกําไรอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าภาระผูกพันที่จะต้ องจ่าย
ให้ แก่พนักงานนั้นเป็ นข้ อตกลงการแบ่ งผลกําไรสําหรับตอบแทนบริการที่ได้ รับจาก
พนักงาน
ข55.8 ข้อ ตกลงและประเด็ น อื ่ น ๆ – เงื่ อนไขที่ก ําหนดในข้ อตกลงอื่ น ๆ ที่ท ํากั บ ผู้ ถื อหุ้ น
ที่ประสงค์ จะขายหุ้ น (เช่ น ข้ อตกลงที่จะไม่ แข่ งขัน สัญญาในการดําเนิ นงาน สัญญา
ที่ปรึกษา และสัญญาเช่าทรัพย์สิน) และวิธีปฏิบัติสาํ หรับภาษีเงินได้ ของการจ่ายชําระที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าการจ่ายชําระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ส่งิ ตอบแทน
ที่จ่ายให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ เช่น ในการซื้อธุรกิจ ผู้ซ้ ืออาจเข้ าทําสัญญาเช่าทรัพย์สนิ กับผู้ถอื หุ้น
ที่ประสงค์จะขายหุ้นรายสําคัญรายหนึ่ง ถ้ าพบว่าอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่านั้นตํ่ากว่า
อัตราตลาดอย่างมีนัยสําคัญ อาจทําให้ การจ่ายชําระที่อาจเกิดขึ้นแก่ผ้ ูเช่า (ผู้ถือหุ้ นที่
ประสงค์จะขายหุ้น) ตามข้ อตกลงเพิ่มเติมนั้นมีเนื้อหาเป็ นการจ่ายชําระเพื่อประโยชน์
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ของสิน ทรั พ ย์ ท่ีเช่ าที่ผ้ ู ซ้ ื อต้ องรั บ รู้เป็ นรายการแยกต่ างหากในงบการเงิน ภายหลั ง
การรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน ถ้ าสัญญาเช่าระบุให้ ค่าเช่าเป็ นไปตามราคาตลาดทั่วไป
ข้ อตกลงในการจ่ายชําระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแก่ผ้ ูถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นนี้อาจเป็ น
ส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่จะต้ องจ่ายในการรวมธุรกิจ
การออกโครงการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ของผู ซ้ ื้ อเพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงาน
ของผูถ้ ูกซื้ อถืออยู่ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 52.2)
ข56

ข57

1

ผู้ ซื้ 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 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ หากผู้ซ้ ือมีโครงการทดแทนโครงการของผู้ถูกซื้อ
ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรวมโครงการทดแทนของผู้ ซ้ ื อที่วัด มู ลค่ าโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ท้ังหมดหรื อ
บางส่วนในการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อในการรวมธุรกิจ ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่
ข57 ถึง ข62 เป็ นแนวทางการปั นส่วนของการวัดมูลค่าโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ ในกรณีท่ี
โครงการเดิมของผู้ถูกซื้อมีผลสิ้นสุดลงจากผลของการรวมธุรกิจ และถ้ าผู้ซ้ ือได้ ออกโครงการเพื่อ
ทดแทนโครงการที่มีผลสิ้นสุดลงโดยไม่มีภาระผูกพันในการทําเช่นนั้น ให้ รับรู้โครงการทดแทนที่
ออกให้ ตามการวัดมูลค่ าโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์เป็ นค่ าตอบแทนพนักงานในงบการเงิน
ภายหลั ง การรวมธุ ร กิ จ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 2 เรื่ อง การจ่ ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ หรือกล่าวได้ ว่าไม่ให้ นาํ มูลค่าค่าตอบแทนดังกล่าวไปรวมเป็ นส่วนหนึ่งในการวัดมูลค่า
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือถือได้ ว่ามีภาระผูกพันในการทดแทนโครงการของ
ผู้ถูกซื้อหากผู้ถูกซื้อหรือพนักงานของผู้ถูกซื้อมีความสามารถในการบังคับให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
ตัวอย่ างในการถือปฏิบั ติตามข้ อกําหนดข้ างต้ น เช่ น ผู้ ซ้ ื อถือว่ ามีภ าระผู กพั นในการทดแทน
โครงการของผู้ถูกซื้อหากการทดแทนนั้นถูกกําหนดโดย
ข56.1 เงื่อนไขในสัญญาซื้อธุรกิจ
ข56.2 เงื่อนไขตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนเดิมของผู้ถูกซื้อ หรือ
ข56.3 กฎหมายหรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
ในการพิจารณาว่าส่วนใดของโครงการทดแทนเป็ นสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อและส่วนใด
ถือเป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายสําหรับบริการที่ได้ รับภายหลังการรวมธุรกิจ ให้ ผ้ ูซ้ ือวัดมูลค่าโครงการ
ทั้งที่อ อกโดยผู้ ซ้ ื อและผู้ ถู กซื้ อ ณ วัน ที่ซ้ ื อ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 2
เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ส่วนของโครงการทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาด ซึ่งเป็ น

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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ข58

ข59

ข60

ข61

ส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อจะเท่ากับโครงการค่าตอบแทนของผู้ถูกซื้อในส่วนที่
จ่ายเพื่อบริการที่ได้ รับก่อนการรวมธุรกิจ
ส่วนของโครงการทดแทนซึ่งเป็ นส่วนที่จ่ายเพื่อบริการที่ได้ รับก่อนการรวมธุรกิจ คือ โครงการ
ค่าตอบแทนของผู้ถูกซื้อที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดคูณด้ วยอัตราส่วนของระยะเวลาการได้ รับสิทธิ
ที่ผ่านมาแล้ วของผู้ถูกซื้อต่ อระยะเวลาที่มากกว่ าระหว่ าง ระยะเวลาการได้ รับสิทธิท้ังหมดกับ
ระยะเวลาการได้ รับ สิท ธิของตราสารเดิ ม ของโครงการผลตอบแทนของผู้ ถู ก ซื้ อ ระยะเวลา
การได้ รับสิทธิ คือ ช่ วงเวลาที่เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท้ังหมดเป็ นไปตามที่ระบุไว้ คํานิยามของ
คํ า ว่ า เงื่ อ นไขการได้ รั บ สิ ท ธิ กํา หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 2
เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่ได้ รับสิทธิท่เี ป็ นส่วนของบริการที่ได้ รับภายหลังการรวมธุรกิจ
และรับรู้เป็ นค่ าตอบแทนพนั กงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ต้ องเท่ากับโครงการ
ทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดหักด้ วยมูลค่าของโครงการทดแทนซึ่งเป็ นของบริการที่ได้ รับ
ก่อนการรวมธุรกิจ ดังนั้น ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้ส่วนเกินระหว่างโครงการทดแทนซึ่งออกและวัดมูลค่ า
ตามราคาตลาดกับโครงการของผู้ถูกซื้อที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดเป็ นค่าตอบแทนพนักงานใน
งบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้ส่วนของโครงการทดแทนสําหรับบริการที่ได้ รับ
ภายหลั ง การรวมธุ ร กิจ ถ้ ามี ก ารกํา หนดว่ าต้ อ งมี ก ารให้ บริ ก าร ทั้งนี้ ไม่ คํา นึ งว่ า พนั ก งานได้
ให้ บริการทั้งหมดตามที่กาํ หนดไว้ ในโครงการจ่ ายค่ าตอบแทนของผู้ถูกซื้อก่อนวันที่ซ้ ือธุรกิจ
หรือไม่
ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่เป็ นสิทธิขาดซึ่งเกี่ยวข้ องกับบริการที่ได้ รับก่อนและหลังการรวม
ธุรกิจต้ องแสดงถึงประมาณการที่ดีท่สี ดุ ของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้ สทิ ธิ ตัวอย่างเช่น
ถ้ าส่วนของโครงการทดแทนซึ่งเป็ นของบริการที่ได้ รับก่อนการรวมธุรกิจที่วัดมูลค่ าตามตลาดมี
มูลค่าเท่ากับ 100 บาท และผู้ซ้ ือคาดว่าจะมีการใช้ สทิ ธิเพียงร้ อยละ 95 ของผลตอบแทนทั้งหมด
ดังนั้น มูลค่าที่นาํ ไปรวมคํานวณสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อในการรวมธุรกิจจะเท่ากับ 95 บาท
การเปลี่ยนแปลงประมาณการจํานวนของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้ สิทธิจะต้ องแสดง
เป็ นค่ าตอบแทนสําหรั บ งวดที่เกิด การเปลี่ ยนแปลงหรื องวดที่มี การริ บ คื น สิทธิ โดยไม่ นําไป
ปรั บ ปรุ งกั บ สิ่งตอบแทนที่ โอนให้ แก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อในการรวมธุ ร กิจ ในทํา นองเดี ย วกั น ผลจาก
เหตุ ก ารณ์ อ่ ืน ๆ เช่ น การเปลี่ ยนแปลงเงื่อ นไขของโครงการหรื อ ค่ าตอบแทนที่จะได้ รับ จาก
โครงการในที่สุดซึ่งกําหนดโดยเงื่อนไขผลงาน ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ซ้ ือ ให้ บันทึกบัญ ชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ในการพิ จารณา
ค่าตอบแทนที่บันทึกสําหรับงวดที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ข้ อกําหนดในการแบ่ งโครงการทดแทนเป็ นของบริ การที่ได้ รับก่อนและหลังการรวมธุรกิจใช้
ข้ อกําหนดเดียวกันไม่ ว่าโครงการทดแทนจะถู กจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหรื อตราสารทุนตามที่
กําหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ และ
ให้ รับ รู้ก ารเปลี่ ยนแปลงภายหลั งวัน ที่ซ้ ื อของค่า ตอบแทนที่วัด มูล ค่า ตามราคาตลาดซึ่ ง จัด
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ข62

ประเภทเป็ น หนี้ ส ิน และผลกระทบทางภาษีเงิน ได้ ท่ีเกี่ยวข้ องในงบการเงินภายหลังการรวม
ธุรกิจของผู้ซ้ ือในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบทางภาษีของโครงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่อี อกให้ ทดแทนต้ องรับรู้ตามที่กาํ หนด
ไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ ําระด้วยตราสารทุนของผูถ้ ูกซื้ อ

ข62ก

ข62ข

ผู้ถูกซื้ออาจมีรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่คี งเหลืออยู่โดยผู้ซ้ ือไม่ได้ ทาํ การแลกเปลี่ยนกับ
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ของตน ในกรณีท่ไี ด้ รับสิทธิแล้ ว การจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ของ
ผู้ถูกซื้อนี้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและต้ องถูกวัดมูลค่าโดย
ใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ ในกรณีท่ียังไม่ ได้ รับสิทธิ รายการนี้จะถูกวัดมูลค่ าโดยใช้ ราคาตลาด
เป็ นเกณฑ์เสมือนหนึ่งว่าวันที่ซ้ ือเป็ นวันที่ให้ สทิ ธิตามย่อหน้ าที่ 19 และ 30
การวัดมู ลค่ าโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ียังเหลืออยู่ จะถู ก
ปั น ส่ ว นเป็ นส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ตามอั ต ราส่ ว นของระยะเวลาการได้ รั บ สิ ท ธิ
ที่ผ่ านมาแล้ วต่ อระยะเวลาที่ม ากกว่ าระหว่ าง ระยะเวลาการได้ รับ สิท ธิท้ังหมดกับ ระยะเวลา
การได้ รับสิทธิของตราสารเดิมของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ยอดที่เหลื อถือเป็ นส่ วนของ
บริการที่ได้ รับภายหลังการรวมธุรกิจ

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

ตัวอย่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่กาํ หนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและ
วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรกสําหรับสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สนิ ที่รับมาหรือเกิดขึ้นจาก
การรวมธุรกิจมีดังนี้
ข63.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน กําหนดวิธีการบันทึกบัญชี
สําหรั บสินทรัพย์ ไม่ มีตั วตนที่ระบุ ได้ ท่ีได้ มาจากการรวมธุ รกิจ โดยผู้ ซ้ ื อต้ องวัด มู ลค่ า
ค่ าความนิยมด้ วยจํานวนที่รับ รู้ ณ วัน ที่ซ้ ื อหั กด้ วยค่ าเผื่อการด้ อยค่ าสะสม (ถ้ ามี)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่ าของสินทรัพย์ กําหนดวิธีการบันทึก
บัญชีสาํ หรับผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ข63.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย กําหนดแนวทางใน
การบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรกสําหรับสัญญาประกันภัยที่ได้ มาจากการรวม
ธุรกิจ
ข63.3 มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 12 เรื่ อง ภาษี เงินได้ กําหนดแนวทางในการบั น ทึก บั ญ ชี
ภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรกสําหรับสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ี
ได้ มาจากการรวมธุ รกิจ (รวมถึงสินทรั พย์ภาษี เงินได้ รอการตัด บั ญ ชี ท่ีไม่ ได้ รับ รู้ใน
งบการเงิน)
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ข63.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ กําหนด
แนวทางในการวัดมูลค่าและการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรกสําหรับส่วน
ของโครงการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่อี อกโดยผู้ซ้ ือเพื่อทดแทน
บริการที่จะได้ รับจากพนักงานในอนาคต
ข63.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม กําหนดแนวทางใน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับการเปลี่ยนแปลงส่วนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยภายหลังได้ มี
การควบคุม

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 นาจควบคุมผู้ถูกซื้อโดยวิธใี ด
ข64.5 คําอธิบายเชิงคุณภาพถึงปั จจัยที่ทาํ ให้ เกิดการรับรู้ค่าความนิยม เช่ น ประโยชน์จาก
การรวมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรวมการปฏิบัติงานของผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อเข้ าด้ วยกัน
ปั จจัยที่ทาํ ให้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่เข้ าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็ นรายการแยกต่ างหาก หรือ
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 วตนอื่น หรื อ สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั วตนอื่น รวมถึ งธุ รกิจ หรื อ
บริษัทย่อยของผู้ซ้ ือ
ข64.6.3 หนี้สนิ ที่เกิดขึ้น เช่น หนี้สนิ จากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย และ
ข64.6.4 ส่ ว นของเจ้ า ของของผู้ ซ้ ื อ รวมถึ ง จํา นวนเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น หรื อ
ส่วนได้ เสียใดๆ ที่ได้ ออกหรืออาจจะออกและวิธีการวัดมูลค่ ายุติธรรม
ของเครื่องมือทางการเงินหรือส่วนได้ เสียเหล่านั้น
ข64.7 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายตามข้ อตกลงและสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคํา้ ประกัน
ข64.7.1 จํานวนที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ ือ
ข64.7.2 คําอธิบายข้ อตกลงและหลักเกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าที่จะต้ องจ่ายชําระ
และ
ข64.7.3 ประมาณการผลลัพธ์ในลักษณะเป็ นช่ วงจํานวนเงินมากที่สุดถึงน้ อยที่สุด
(ไม่คิดลดมูลค่า) หรือถ้ าไม่สามารถประมาณได้ ให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงและ
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ข64.8

ข64.9
ข64.10

ข64.11
ข64.12

ข64.13

ข64.14

เหตุผลของการที่ไม่สามารถประมาณช่วงได้ รวมทั้งเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงกรณี
ที่มูลค่าสูงสุดของการจ่ายชําระมีมูลค่าไม่จาํ 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 ก้ ูยืม สัญญาเช่า
เงินทุนและลูกหนี้อ่นื
มู ล ค่ าที่รับ รู้ ณ วั น ที่ซ้ ื อสําหรั บ สิน ทรั พ ย์ ท่ีได้ ม าและหนี้ สิน ที่รับ มาแต่ ล ะประเภท
ที่สาํ คัญ
สําหรับหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นแต่ละรายการที่รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 23 ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามที่
กําหนดในย่ อหน้ าที่ 85 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่องประมาณการหนี้ สิน
หนี้ สิ นที ่อาจเกิ ดขึ้ น และสิ นทรัพย์ที ่อาจเกิ ดขึ้ น ถ้ าหากไม่ ได้ รับรู้หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น
เนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้
ข64.10.1 ข้ อมู ลที่ ก ําหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 86 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสิน ทรัพ ย์ท่ีอาจเกิด ขึ้น
และ
ข64.10.2 เหตุผลที่ไม่สามารถประมาณการหนี้สนิ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
มูลค่าของค่าความนิยมทั้งหมดที่คาดว่าจะสามารถนําไปหักเพื่อใช้ ประโยชน์ทางภาษีได้
รายการที่มีการรับรู้แยกต่างหากจากการซื้อสินทรัพย์และการก่อหนี้สนิ ในการรวมธุรกิจ
ตามย่อหน้ าที่ 51
ข64.12.1 คําอธิบายสําหรับแต่ละรายการ
ข64.12.2 การบันทึกบัญชีสาํ หรับแต่ละรายการ
ข64.12.3 มู ลค่ าที่รับ รู้สาํ หรั บ แต่ ละรายการและระบุ ว่าแสดงอยู่ ในรายการใดใน
งบการเงิน และ
ข64.12.4 ถ้ ารายการเป็ นการทําให้ ความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป
ให้ เปิ ดเผยวิธที ่ใี ช้ ในการประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าว
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของรายการที่ รั บ รู้ แ ยกต่ า งหากตามที่ ก ํา หนดในภาคผนวก ข
ย่ อหน้ าที่ ข64.12 ต้ องเปิ ดเผยมูลค่ าต้ นทุน ที่เกี่ยวข้ องกับการซื้อแยกต่ างหากโดย
เปิ ดเผยมู ลค่ าของต้ น ทุ น ที่รับ รู้เป็ นค่ าใช้ จ่ายและระบุ ว่าได้ แ สดงเป็ นรายการใดใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้งต้ องเปิ ดเผยมูลค่าของต้ นทุนที่ไม่ได้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย
และวิธกี ารรับรู้ต้นทุนดังกล่าว
กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้ าที่ 34 ถึง 36)
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ข65

ข66

ข64.14.1 มูลค่ าผลกําไรที่รับรู้ตามที่กาํ หนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 34 และระบุว่าแสดง
เป็ นรายการใดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
ข64.14.2 คําอธิบายเหตุผลของการเกิดกําไรจากรายการซื้อธุรกิจ
ข64.15 การรวมธุรกิจแต่ ละรายการซึ่งผู้ ซ้ ือถือหุ้ นน้ อยกว่ าร้ อยละ 100 ในส่วนของเจ้ าของ
ของผู้ถูกซื้อ ณ วันที่ซ้ ือ
ข64.15.1 มูลค่ าส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุมในผู้ถูกซื้อที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ ือ และ
หลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่า และ
ข64.15.2 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้ อมูลสําคัญที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าส่วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผู้ถูกซื้อแต่ละรายการที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ข64.16 การรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ
ข64.16.1 มูลค่ ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้ เสียในผู้ ถูกซื้อซึ่งผู้ซ้ ือถืออยู่ ก่อน
วันที่ซ้ ือ และ
ข64.16.2 มูลค่ าผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรู้ซ่ึงเป็ นผลมาจากการวัดมูลค่ ายุติธรรม
ของส่ ว นได้ เสี ย ในผู้ ถู ก ซื้ อซึ่ งผู้ ซื้ อถื อ อยู่ ก่ อ นการรวมธุ ร กิ จ ใหม่
(ดู ย่อหน้ าที่ 42) และระบุว่าได้ แสดงเป็ นรายการใดในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ข64.17 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 ละกําไรหรื อ ขาดทุ น ของกิจ การที่เกิด จากการรวมกัน สําหรั บ
รอบระยะเวลารายงานงวดปั จ จุ บั น โดยถื อ เสมื อ นว่ าการรวมกิจการที่
เกิด ขึ้น ในระหว่ างปี นั้ น ได้ เกิด ขึ้น ตั้ งแต่ วัน ต้ น งวดของรอบระยะเวลา
รายงาน
หากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดในย่อหน้ านี้ไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ ผู้ซ้ ือต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผลที่ไม่ สามารถทําได้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ใช้ คําจํากัดความของคําว่ า “ไม่ สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ” เช่ นเดียวกับที่ใช้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
สําหรับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานที่แต่ละรายการไม่มีสาระสําคัญ
แต่ เมื่อนํามารวมกันแล้ วมีสาระสําคัญ ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ในภาคผนวก ข
ย่อหน้ าที่ ข64.5 ถึง ข64.17 โดยแสดงเป็ นยอดรวมของทุกรายการ
หากวันที่ซ้ ือธุรกิจเกิดขึ้นหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที่อนุมัติให้ ออกงบการเงิน
ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข64 เว้ นแต่ การบันทึกบัญชี
เมื่ อเริ่ ม แรกสํา หรั บ การรวมธุ ร กิ จ ยั ง ไม่ เ สร็ จ สิ้ นภายในวั น ที่ อ นุ มั ติ ใ ห้ ออกงบการเงิ น
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ข67

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 หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่ เสร็จสมบูรณ์ (ดูย่อหน้ าที่ 45)
สําหรับการรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ 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 ลักษณะและมู ลค่ าของรายการปรับ ปรุงในช่ วงระยะเวลาการวัด มู ลค่ า
ที่รับรู้ระหว่างรอบระยะเวลารายงานตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 49
ข67.2 สําหรับแต่ ละรอบระยะเวลารายงานภายหลังวันที่ซ้ ือจนกระทั่งถึงวันที่กิจการได้ รับ
ขายหรือสูญเสียสิทธิในการที่จะได้ รับสิ่งตอบแทนจากสินทรัพย์ท่คี าดว่าจะเกิดขึ้น หรือ
จนกระทั่งถึงวันที่กิจการจ่ายชําระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายสําหรับหนี้สินหรือ
หนี้สนิ นั้นถูกยกเลิกหรือหมดอายุ
ข67.2.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่เคยรับรู้ รวมถึงผลต่างที่เกิดขึ้นจากการจ่าย
ชําระ
ข67.2.2 การเปลี่ ย นแปลงในผลลั พ ธ์ ท่ี แ สดงเป็ นช่ ว งของจํา นวนเงิ น (มู ล ค่ า
ที่ไม่คิดลด) และเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น และ
ข67.2.3 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้ อมูลหลักที่ใช้ ในการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทน
ที่คาดว่าจะต้ องจ่าย
ข67.3 สํา หรั บ หนี้ สิ น ที่ ค าดว่ า จะเกิด ขึ้ นที่ รั บ รู้ ใ นการรวมธุ ร กิ จ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล
ประมาณการหนี้ สิน แต่ ล ะประเภทตามที่ก ําหนดไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 84 และ 85 ของ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้สินที่อาจเกิด ขึ้น และ
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
ข67.4 การกระทบยอดมู ลค่ าตามบั ญ ชี ของค่ าความนิ ยมระหว่ างวัน ต้ น งวดกับ วัน สิ้น งวด
รอบระยะเวลารายงาน โดยแสดงแต่ละรายการดังต่อไปนี้แยกจากกัน
ข67.4.1 ค่ าความนิยมและค่ าเผื่อการด้ อยค่ าสะสม ณ วันต้ นงวดรอบระยะเวลา
รายงาน
ข67.4.2 ค่าความนิยมที่รับรู้เพิ่มในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ยกเว้ นค่าความนิยม
ของกลุ่มธุรกิจที่จะจําหน่ ายและเข้ าเกณฑ์จาํ แนกประเภทเป็ นสินทรัพย์
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ที่ถือไว้ เพื่อขาย ณ วันซื้อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
ข67.4.3 รายการปรับปรุงจากการรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีภายหลัง
การรั บ รู้ มู ล ค่ า เมื่ อ เริ่ ม แรกที่ รั บ รู้ ในระหว่ า งรอบระยะเวลารายงาน
ตามย่อหน้ าที่ 67
ข67.4.4 ค่ าความนิยมของกลุ่มธุ รกิจที่จะจําหน่ ายและจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์
ที่ ถื อ ไว้ เพื่ อขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
เรื่อง สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่ อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวมถึ งค่ าความนิ ย มที่ ถู ก ตั ด ออกจากบั ญ ชี ในระหว่ างรอบระยะเวลา
รายงาน โดยค่าความนิยมดังกล่ าวไม่ เคยถูกรวมไว้ ในธุรกิจที่จะจําหน่ าย
และจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี อื ไว้ เพื่อขาย
ข67.4.5 ขาดทุ น จากการด้ อยค่ าที่ รั บ รู้ ในระหว่ างรอบระยะเวลารายงานตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ (มาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกล่าวกําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รับคืนและค่าเผื่อการด้ อยค่าของค่าความนิยมเพิ่มเติมจากข้ อกําหนดนี้)
ข67.4.6 ผลต่ า งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นสุท ธิท่ีเกิด ขึ้ นในระหว่ า งรอบระยะเวลา
รายงานตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 เรื่ อ ง ผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
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 มาหรือหนี้สนิ รับมาจากการรวมธุรกิจ
ซึ่งมีผลกระทบในรอบระยะเวลารายงานงวดปั จจุ บัน และรอบระยะเวลา
รายงานงวดก่อนหน้ า และ
ข67.5.2 ที่มีขนาด ลั กษณะ หรื อ เหตุการณ์ ซ่ึงการเปิ ดเผยข้ อมู ลจะช่ วยทําให้ มี
ความเข้ าใจงบการเงินของกิจการที่นาํ มารวมกันมากขึ้น
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การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงสําหรับการรวมธุรกิจทีเ่ กิดจากกิจการหาผลประโยชน์ร่วมหรือ
การรวมธุรกิจทีด่ าํ เนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียว (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 66)
ข68

ข69

ตามที่กล่ าวไว้ ในย่ อหน้ าที่ 64 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ให้ ถือ ปฏิบั ติสาํ หรั บ
การรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือเกิดขึ้นในหรือหลังวันแรกของรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป
การกําหนดให้ ถือ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ โดยใช้ วิธีเปลี่ ยนทัน ที
เป็ นต้ น ไป สํา หรั บ การรวมธุ ร กิ จ ที่เกิ ด จากกิ จ การหาผลประโยชน์ ร่ ว มหรื อ การรวมธุ ร กิ จ
ที่ดําเนิ น การตามสัญ ญาเพี ยงอย่ างเดี ยว หากวัน ที่ซ้ ื อเกิด ก่ อนวัน ที่ถือ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะมีผลกระทบดังต่อไปนี้
ข69.1 การจัดประเภทรายการ - กิจการยังคงต้ องจัดประเภทการรวมธุรกิจครั้งก่ อนตาม
นโยบายการบัญชีเดิมของกิจการสําหรับการรวมธุรกิจ
ข69.2 ค่ า ความนิ ย มที ่เคยรับ รู ้ - ณ วั น เริ่ ม ต้ น ของรอบระยะเวลาบั ญ ชี แ รกที่ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ แสดงมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดจาก
การรวมธุรกิจครั้งก่อนด้ วยมูลค่าตามบัญชีท่เี หลืออยู่ ณ วันนั้นตามนโยบายการบัญชีเดิม
ของกิจการ โดยกิจการต้ องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของค่าตัดจําหน่ายค่าความนิยม
สะสมและลดมู ลค่ าค่ าความนิ ยมและต้ องไม่ มีรายการปรับปรุงอื่นอีกสําหรั บมู ลค่ า
ตามบัญชีท่เี หลืออยู่ของค่าความนิยม
ข69.3 ค่ าความนิ ยมทีเ่ คยรับรูเ้ ป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ – นโยบายการบัญชีเดิม
ของกิ จ การอาจให้ รั บ รู้ ค่ า ความนิ ย มที่ เกิ ด ขึ้ นจากการรวมธุ ร กิ จ ก่ อ นที่ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับ นี้ จะมีผลบั งคับใช้ เป็ นรายการหั กจากส่วนของเจ้ าของ
ในสถานการณ์เช่นนั้น 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 การบั น ทึ กบั ญ ชี ค่ าความนิ ยมภายหลั งการรั บ รู ้เมื ่ อเริ่ มแรก – จากวั น เริ่ ม ต้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
หยุ ด ตั ด จํา หน่ า ยค่ า ความนิ ย มที่ เกิ ด จากการรวมธุ ร กิ จ ก่ อ นหน้ าวั น ที่ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้ มี ผลบั งคั บใช้ และให้ ทดสอบการด้ อยค่ าของค่ าความนิ ยม
ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ข69.5 ค่ าความนิยมติ ดลบทีเ่ คยรับรู ้ – กิจการที่เคยบันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจที่เกิด
ก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ โดยปฏิบัติตามวิธซี ้ ือ
อาจเคยรับรู้มูลค่าของส่วนได้ เสียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ระบุได้
ของผู้ ถูกซื้ อที่ม ากกว่ าต้ น ทุ น ในการจ่ ายซื้ อ (บางครั้ งเรียกว่ าค่ าความนิ ย มติ ด ลบ)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เป็ นรายการตั้งพัก ถ้ าเป็ นเช่นนั้น ณ วันต้ นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ กิจการตัดรายการค่ าความนิยมติดลบ
นั้นออกจากบัญชีโดยทําการปรับปรุงกับยอดกําไรสะสมต้ นงวด
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