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คํานาํ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญ ชีระห ว่างประเทศที่ สิ้ น สุด ใน วันที่  31 ธัน วาคม  2561 (IFRS 3: Business 

Combinations (Bound volume 2019 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 14 

17 64ฐ ข32 และ ข42 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 28ก ถงึ 28ข และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ย่อหน้าที่ 42ก และ 64ฒ และ

ตัดย่อหน้าที่ ข28 ถึง ข30 และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับอื่น 

 

**คาํนาํน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี** 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 68 และ

ภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากนั ข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวอกัษรหนาถือเป็นหลักการที่

สาํคัญ คาํนิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็น

ตวัอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของ กรอบแนวคิด

สําหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้

กจิการถอืปฏบิัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8  เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3  

เรือ่ง การรวมธุรกิจ 

 

วตัถุประสงค ์

 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงความเกี่ยวข้องกับ 

การตัดสินใจ ความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการเปรียบเทียบกันของข้อมูลซ่ึงกิจการ

นําเสนอในงบการเงินเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและผลกระทบจากการรวมธุรกิจ มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจึงได้กาํหนดหลักการและข้อกาํหนดสาํหรับผูซ้ื้อในการ 

1.1 รับรู้และวัดมูลค่าสนิทรัพย์ทีร่ะบุไดท้ี่ได้มา หน้ีสนิที่รับมาและส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจ

ควบคมุในผูถ้กูซ้ือในงบการเงิน 

1.2 รับรู้ และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่ เกิดขึ้ นจากการรวมธุรกิจ หรือกําไรจากการซ้ือ 

ในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม และ 

1.3 กําหนดข้อมูลที่ ต้องเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและ

ผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกจิ 

 

ขอบเขต 

 

2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับรายการหรือเหตุการณ์ซ่ึงเป็นไปตาม 

คาํนิยามของการรวมธุรกจิ และไม่ถอืปฏบิัติกบั 

2.1 การบัญชีสาํหรับการจัดตั้งการร่วมการงานในงบการเงินของการร่วมการงานเท่าน้ัน 

2.2 การซ้ือสนิทรัพย์หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ซ่ึงไม่ก่อให้เกดิเป็นธุรกิจ ในกรณดีังกล่าว ผู้ซ้ือ

ต้องระบุและรับรู้ รายการสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาแต่ละรายการ (รวมทั้งสินทรัพย์ 

ที่เข้าคํานิยามและเง่ือนไขการรับรู้ รายการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรพัย์ไม่มีตัวตน) และหน้ีสินที่รับมา ต้นทุนของกลุ่ม

สนิทรัพย์จะถูกปันส่วนให้แก่สนิทรัพย์ที่ระบุได้และหน้ีสนิแต่ละรายการบนพ้ืนฐานของ
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มูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ซ้ือ รายการหรือเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิด 

ค่าความนิยม 

2.3 การรวมกจิการหรือธุรกจิที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนั (ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข1 

ถงึ ข4 ให้แนวทางปฏบิัติที่เกี่ยวข้องไว้) 

2ก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับการซ้ือธุรกิจโดยกิจการที่ดาํเนินธุรกิจ 

ด้านการลงทุนที่เป็นไปตามคํานิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

เร่ือง งบการเงินรวม สาํหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงได้ถูกกาํหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน 

 

การระบุการรวมธุรกิจ 

 

3 กิจการตอ้งประเมินว่ารายการหรือเหตุการณอ่ื์นที่เกิดข้ึนถือเป็นการรวมธุรกิจหรือไม่โดยใช ้

คํานิยามที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  ซ่ึงกําหนดใหสิ้นทรพัยที์่ไดม้า

และหนี้ สินที่รบัมาตอ้งประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ หากสินทรพัยที์ไ่ดม้าไม่ใช่หน่วยธุรกิจ กิจการ 

ทีน่าํเสนอรายงานตอ้งบนัทึกรายการหรือเหตุการณด์งักล่าวเป็นการซ้ือสินทรพัย ์ภาคผนวก ข 

ย่อหนา้ที ่ข5 ถงึ ข12 ไดใ้หแ้นวทางในการพจิารณาการรวมธุรกิจและคํานยิามของคําว่าธุรกิจ 

   

วิธีซ้ือ 

 

4 กิจการตอ้งบนัทึกบญัชีสําหรบัการรวมธุรกิจโดยถอืปฏิบติัตามวิธีซ้ือ 

5 การถอืปฏบิัติตามวิธซ้ืีอกาํหนดให้ 

5.1 ระบุผู้ซ้ือ 

5.2 กาํหนดวนัทีซ้ื่อ 

5.3 รับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสินที่รับมาและส่วนได้เสียที่ไม่มี

อาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ และ 

5.4 รับรู้และวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือกาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

 

การระบุผูซ้ื้อ 

 

6 ในการรวมธุรกิจตอ้งระบุไดว่้า กิจการทีน่าํมารวมกนักิจการใดเป็นผูซ้ื้อ 

7  ผู้ซ้ือ คือ กิจการที่ได้มีการควบคุมกิจการอื่น (กล่าวคือ ผู้ถูกซ้ือ) ซ่ึงต้องเป็นไปตามคาํนิยามที่

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ในกรณทีี่ไม่สามารถ

ระบุ ผู้ ซ้ือได้อย่างชัดเจนตามแนวปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10  

เร่ือง งบการเงินรวม ให้ใช้ปัจจัยตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข14 ถงึ ข18 ประกอบการพิจารณา 
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การกําหนดวนัทีซ้ื่อ 

 

8 ผูซ้ื้อตอ้งกําหนดวนัทีซ้ื่อ ซ่ึงเป็นวนัทีผู่ซ้ื้อไดมี้การควบคุมผูถู้กซ้ือ 

9 โดยทั่วไป วันที่ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมผู้ถูกซ้ือ คือ วันที่ผู้ซ้ือได้โอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือตาม

กฎหมาย และได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรับมาซ่ึงหน้ีสินจากผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย ซ่ึงถือเป็นวันที่

สิ้นสุดของรายการซ้ือขายกจิการ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ืออาจได้มีการควบคุมก่อนหน้าหรือภายหลัง

วันที่สิ้นสดุของรายการซ้ือขายกิจการ เช่น วันที่ซ้ืออาจเกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสดุของรายการซ้ือขาย

กจิการหากเง่ือนไขในสัญญากาํหนดให้วันที่ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมผู้ถูกซ้ือเป็นวันที่ก่อนวันที่สิ้นสุด

ของรายการซ้ือขายกิจการ ดังน้ัน ในการกําหนดวันที่ ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและ

สถานการณแ์วดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 

การรบัรูแ้ละวดัมูลค่าของสินทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้า หนี้ สินที่รบัมาและส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

อํานาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ 

 

หลกัการการรบัรูร้ายการ 

 

10 ณ วนัที่ซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้า หนี้ สินที่รบัมาและส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

อํานาจควบคุมในผูถู้กซ้ือแยกต่างหากจากค่าความนิยม การรบัรูสิ้นทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้า

และหนี้ สินทีร่บัมาใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ําหนดในย่อหนา้ที ่11 และ 12 

 

เงือ่นไขการรบัรูร้ายการ 

 

11 การเข้าเง่ือนไขในการรับรู้รายการที่ถือปฏบิัติตามวิธีซ้ือน้ัน สนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสนิ 

ที่รับมาต้องเข้าคาํนิยามของสนิทรัพย์และหน้ีสนิตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงาน

ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ณ วันที่ซ้ือ ตัวอย่างเช่น ต้นทุนในอนาคตที่ผู้ซ้ือคาดว่าจะเกดิขึ้น

โดยไม่ได้มีภาระผูกพัน เน่ืองจากมีแผนการยกเลิกกิจกรรมบางส่วน การเลิกจ้างหรือโอนย้าย

พนักงานของผู้ถูกซ้ือจะไม่ถือเป็นหน้ีสนิ ณ วันที่ซ้ือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือไม่รับรู้ ต้นทุนดังกล่าวในการปฏบิัติ

ตามวิธีซ้ือ แต่ผู้ซ้ือรับรู้ ต้นทุนเหล่าน้ันในงบการเงินภายหลังการรวมกิจการตามที่กาํหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ 

12 นอกจากน้ี การเข้าเง่ือนไขในการรับรู้ รายการที่ถือปฏบิัติตามวิธีซ้ือ สนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ

หน้ีสนิที่รับมาต้องเป็นส่วนหน่ึงของรายการแลกเปล่ียนระหว่างผู้ซ้ือกบัผู้ถูกซ้ือ (หรือเจา้ของเดิม) 

ในการรวมธุรกจิ โดยมิได้เป็นผลจากรายการอื่นที่แยกต่างหาก ผู้ซ้ือต้องพิจารณาแนวปฏบิัติตาม

ย่อหน้าที่ 51 ถึง 53 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ที่ได้มาหรือหน้ีสินที่รับมาน้ันเป็นส่วนหน่ึงของ

รายการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือ หรือเป็นผลของรายการอื่นที่แยกจากกัน ซ่ึงต้องบันทึกบัญชี

ตามลักษณะของรายการและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง 

13 การถือปฏิบัติตามหลักการและเง่ือนไขในการรับรู้ รายการอาจส่งผลให้ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์และ

หน้ีสินบางรายการซ่ึงไม่เคยมีการรับรู้ ในงบการเงินของผู้ถูกซ้ือมาก่อน เช่น ผู้ซ้ือรับรู้ สินทรัพย์ 
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ไม่มีตัวตนที่ได้มาที่ระบุได้ เช่น ตราสนิค้า สทิธบิัตร หรือความสมัพันธก์บัลูกค้า ซ่ึงผู้ถูกซ้ือไม่เคยมี 

การรับรู้ สินทรัพย์ดังกล่าวในงบการเงินมาก่อนเน่ืองจากเป็นการพัฒนาขึ้ นเองและบันทึกต้นทุน 

ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นค่าใช้จ่าย 

14 ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข31 ถึง ข40 ได้กําหนดแนวทางในการรับรู้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

ย่อหน้าที่ 22 ถึง 28ข แสดงประเภทของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้นสาํหรับหลักการและเง่ือนไขในการรับรู้รายการไว้ 

 

การจดัประเภทหรือกาํหนดประเภทสินทรพัยที์ร่ะบุไดที้ไ่ดม้าและหน้ีสินทีร่บัมาจากการรวมธุรกิจ 

 

15 ณ วนัที่ซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งจัดประเภทหรือกําหนดประเภทสินทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้าและหนี้ สิน 

ที่รบัมาตามที่จําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ  

ในภายหลงั ผูซ้ื้อตอ้งจัดประเภทหรือกําหนดประเภทโดยพิจารณาจากเงื่อนไขในสญัญา 

สภาวะทางเศรษฐกิจ การดําเนินงานหรือนโยบายบัญชีของผู ้ซ้ือ และเงื่อนไขอ่ืนๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งทีมี่อยู่ ณ วนัทีซ้ื่อ 

16 ในบางสถานการณ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้แนวทางในการบันทกึบัญชีที่แตกต่างกนั

ขึ้ นอยู่กับว่ากิจการจัดประเภทหรือกาํหนดประเภทสินทรัพย์หรือหน้ีสินไว้อย่างไร ตัวอย่าง           

การจัดประเภทหรือกาํหนดประเภทซ่ึงผู้ซ้ือต้องคาํนึงถึงเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือ 

มีตัวอย่างซ่ึงรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพียงตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

16.1  การจัดประเภทรายการสนิทรัพย์และหน้ีสนิทางการเงินบางรายการเป็นสินทรัพย์หรือ

หน้ีสนิทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือราคาทุนตัด

จาํหน่าย หรือเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทาง

การเงิน  

16.2 การกําหนดตราสารอนุพันธ์เป็นเคร่ืองมือที่ ใช้ ป้องกันความเสี่ ยงตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และ 

16.3  การประเมินว่าต้องทําการแยกอนุพันธ์แฝงออกจากสัญญาหลักตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน หรือไม่ (เป็นประเดน็

เกี่ยวกบัการจัดประเภทตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี) 

17 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้กาํหนดข้อยกเว้นสาํหรับหลักการในย่อหน้าที่ 15      

ไว้สองประการดังน้ี 

17.1 การจัดประเภทสัญญาเช่าในกรณีที่ผู้ถูกซ้ือเป็นผู้ให้เช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือ

สญัญาเช่าเงินทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเชา่ และ 

17.2 การจัดประเภทของสญัญาเป็นสญัญาประกนัภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
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ผู้ซ้ือต้องจัดประเภทสัญญาข้างต้นโดยคาํนึงถึงเง่ือนไขในสัญญา และปัจจัยอื่น ๆ ณ วันเร่ิมต้น

สญัญา (หรือ หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสญัญา ทาํให้เกดิการเปล่ียนแปลงในการจัดประเภท

รายการ ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขซ่ึงอาจเป็นวันเดียวกนักบัวันที่ซ้ือ) 

 

หลกัการการวดัมูลค่า 

 

18 ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยที์ร่ะบุไดที้ไ่ดม้าและหนี้ สินทีร่บัมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีซ้ื่อ 

19 ในการรวมธุรกจิแต่ละคร้ัง ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือของส่วนที่เป็นส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในผู้ถูกซ้ือที่เป็นส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในปัจจุบันและที่ทาํให้ผู้ถือมีสิทธิได้รับ 

ส่วนแบ่งในสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการตามสดัส่วนที่ลงทุนในกรณทีี่มีการชาํระบัญชีด้วยวิธใีดวิธหีน่ึง

ดังต่อไปน้ี 

19.1  มูลค่ายุติธรรม หรือ 

19.2  มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซ้ือที่ ผู้ ซ้ือรับรู้ ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

ในปัจจุบัน 

สาํหรับองค์ประกอบอื่นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที่ซ้ือ เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกาํหนดให้ใช้เกณฑอ์ื่นในการวัดมูลค่า 

20 ย่อหน้าที่ 24 ถึง 31 ระบุประเภทของสนิทรัพย์ที่ระบุได้และหน้ีสนิซ่ึงรวมถึงรายการที่มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้นสาํหรับหลักการวัดมูลค่าไว้ 

 

ขอ้ยกเวน้สําหรบัหลกัการในการรบัรูร้ายการหรือการวดัมูลค่า 

 

21 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดข้อยกเว้นสาํหรับหลักการรับรู้ รายการและ 

การวัดมูลค่า ย่อหน้าที่ 22 ถึง 31 ได้กาํหนดประเภทและลักษณะของรายการที่มีการยกเว้น  

ผู้ซ้ือต้องบันทึกบัญชีสาํหรับรายการเหล่าน้ันตามวิธีที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 22 ถึง 31 ซ่ึงอาจ

ส่งผลให้กจิการ 

21.1 รับรู้บางรายการโดยใช้เง่ือนไขการรับรู้รายการนอกเหนือจากที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 11 

และ 12 หรือใช้หลักการรับรู้ รายการที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับอื่นซ่ึงผลที่ได้อาจแตกต่างไปจากการใช้หลักการรับรู้ รายการและเง่ือนไขตาม 

ที่กาํหนดในย่อหน้าดังกล่าว 

21.2 วัดมูลค่าบางรายการด้วยมูลค่าอื่นแทนที่จะใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ 

 

ขอ้ยกเวน้สาํหรบัหลกัการในการรบัรูร้ายการ 

 

หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

 

22 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึนและสินทรพัยที์อ่าจ

เกิดข้ึน ได้ให้คาํนิยามของหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นว่าหมายถงึ รายการข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 
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22.1 ภาระผูกพันที่ เป็นไปได้อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงความมีอยู่จริงของ 

ภาระผูกพันน้ันจะได้รับการยืนยันต่อเม่ือเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงยังมีความไม่แน่นอน

เหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณเ์กดิขึ้นหรือไม่เกดิขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าว

ต้องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกจิการ หรือ 

22.2 ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู้ เป็นหน้ีสิน

ได้เน่ืองจากเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 

22.2.1 ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพัน หรือ 

22.2.2 จาํนวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถอืเพียงพอ 

23 ข้อกาํหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น และ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ถือปฏิบัติในการพิจารณารับรู้หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ซ้ือ แต่ผู้ซ้ือ

ต้องรับรู้หน้ีสนิที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ือหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึง

เกดิขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือสามารถ

รับรู้ หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ นจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ ซ้ือถึงแม้ว่าจะมีความน่าจะเป็นที่กิจการจะ

สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายชําระภาระผูกพันอยู่ในระดับไม่ถึงความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ซ่ึงแตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37  

เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น ย่อหน้าที่ 56 ได้กาํหนด

แนวทางในการบันทกึบัญชีภายหลังจากการรวมธุรกจิสาํหรับหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น 

 

ขอ้ยกเวน้สาํหรบัหลกัการในการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่า 

 

ภาษีเงินได ้

 

24 ผู้ซ้ือต้องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากสินทรัพย์ 

ที่ได้มาและหน้ีสนิที่รับมาจากการรวมธุรกจิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ 

25 ผู้ซ้ือต้องบันทกึบัญชีสาํหรับผลกระทบทางภาษีที่อาจเกดิขึ้นจากผลแตกต่างช่ัวคราวและรายการ 

ยกไปของผู้ถูกซ้ือที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือหรือเป็นผลจากการซ้ือโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

 

ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 

26 ผู้ซ้ือต้องรับรู้และวัดมูลค่าหน้ีสิน (หรือสินทรัพย์ ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานของ 

ผู้ถูกซ้ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน  
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สินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการค้ําประกนั 

 

27 ในการรวมธุรกิจ ผู้ ขายอาจทําสัญญากับผู้ ซ้ือเพ่ือรับประกันผลของสิ่ งที่ อาจเกิดขึ้ นหรือ 

ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินบางประเภททั้งหมดหรือบางส่วน เช่น ผู้ขาย

อาจรับประกันผลขาดทุนส่วนที่เกินกว่าจํานวนหน้ีสินที่ระบุไว้อันเกิดจากความไม่แน่นอน 

บางประการ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ผู้ขายรับประกันว่าหน้ีสินของผู้ซ้ือจะไม่เกินกว่าจาํนวนที่

ระบุไว้ส่งผลให้ผู้ซ้ือมีสนิทรัพย์ที่เกดิจากการได้รับการคํา้ประกนั ผู้ซ้ือต้องรับรู้สนิทรัพย์ที่ได้มา

จากการคํา้ประกนัน้ีในเวลาเดียวกนักบัการรับรู้สิ่งที่ผู้ขายประกนัไว้และวัดมูลค่าด้วยหลักเกณฑ์

เดียวกันทั้งน้ีจะต้องมีการพิจารณาค่าเผื่อมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเกบ็ไม่ได้สาํหรับสินทรัพย์

ดังกล่าวด้วยดังน้ัน หากการคํา้ประกันเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ถูกรับรู้  และวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องรับรู้สนิทรัพย์ที่ได้มาจากการคํา้ประกนัด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ ซ้ือเช่นกัน สาํหรับสินทรัพย์ที่ได้มาจากการคํ้าประกันที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ผลกระทบของความไม่แน่นอนในกระแสเงินสดรับในอนาคตอนัเกิดจากการที่อาจเรียกเกบ็เงิน

ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว ดังน้ัน จึงไม่จาํเป็นต้องแยกพิจารณาค่าเผื่อมูลค่า 

ที่คาดว่าจะเรียกเกบ็ไม่ได้อีก (ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข41 ได้กาํหนดแนวทางในการปฏิบัติ 

ที่เกี่ยวข้องไว้) 

28 ในบางสถานการณ์ อาจมีการประกันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ได้รับการยกเว้นจาก

หลักเกณฑ์ในการรับรู้ รายการและวัดมูลค่า ตัวอย่างเช่น การประกันที่เกี่ยวเน่ืองกับหน้ีสิน 

ที่อาจเกิดขึ้นซ่ึงไม่มีการรับรู้ ณ วันที่ซ้ือเน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ในวันน้ัน หรือการประกันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เป็นผลมาจากผลประโยชน์ของ

พนักงานซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่าอื่นนอกเหนือจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือ ในสถานการณ์

ดังกล่าว ผู้ซ้ือต้องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาจากการคํา้ประกันด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน

กบัที่ใช้ในการวัดมูลค่าของสิ่งที่ผู้ขายประกนัไว้ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารต้องมีการประเมินความสามารถ

ในการเรียกเกบ็เงินจากสินทรัพย์ที่ได้มาจากการคํา้ประกันและข้อจาํกัดต่างๆ ตามสัญญาต่อ

จาํนวนที่จะได้รับการประกนั แนวทางในการบันทกึบัญชีภายหลังการรวมธุรกจิสาํหรับสนิทรัพย์ 

ที่ได้มาจากการคํา้ประกนักาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 57 

 

สญัญาเช่าในกรณีทีผู่ถู้กซ้ือเป็นผูเ้ช่า 

 

28ก ผู้ซ้ือต้องรับรู้สนิทรัพย์สทิธิการใช้และหน้ีสินตามสญัญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้เช่า ผู้ซ้ือไม่จาํเป็นต้องรับรู้

สนิทรัพย์สทิธกิารใช้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าสาํหรับ 

28ก.1 สญัญาเช่าที่มีอายุสญัญาเช่า (ตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16) 

สิ้นสดุภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ซ้ือ หรือ 
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28ก.2 สญัญาเช่าที่สนิทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ่า (ตามที่อธบิายไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข3 ถงึ 

ข8 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16) 

28ข ผู้ ซ้ือต้องวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ ยังไม่ได้จ่ายชําระ  

(ตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า) เสมือนว่าสญัญา

เช่าที่ได้มาน้ันเป็นสัญญาเช่าใหม่ ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยจาํนวน

เดียวกันกับหน้ีสินตามสัญญาเช่า และปรับปรุงเพ่ือให้สะท้อนถึงเง่ือนไขในสัญญาเช่าว่าเป็น

สญัญาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ซ้ือหรือไม่เม่ือเทยีบกบัเง่ือนไขในตลาด 

 

ขอ้ยกเวน้สาํหรบัหลกัการในการวดัมลูค่า 

 

สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 

 

29 ผู้ ซ้ือต้องวัดมูลค่าของสิทธิที่ได้รับคืนซ่ึงถูกรับรู้ เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยพิจารณาจาก

ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องคาํนึงว่าผู้ร่วมตลาดจะพิจารณาถึงโอกาส

ในการต่ออายุสัญญาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิที่ได้รับคืนดังกล่าวหรือไม่ ภาคผนวก ข  

ย่อหน้าที่ ข35 และ ข36 ได้กาํหนดแนวปฏบิัติที่เกี่ยวข้องไว้ 

 

รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 

30 ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าหน้ีสนิหรือตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกบั รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ของผู้ถูกซ้ือ หรือ รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ ผู้ ซ้ือออกแทนรายการของผู้ถูกซ้ือ  

ตามวิธีการที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑ ์(มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี อ้างถึงผลของวิธกีารดังกล่าวว่าเป็นการวัด

มูลค่าของรายการโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ)์ 

 

สินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 

31 ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มกิจการที่จะจําหน่าย) ที่ได้มา ซ่ึงได้จัด

ประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ณ วันที่ซ้ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  

เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการดําเนินงานทีย่กเลิก ด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขายตามย่อหน้าที่ 15 ถงึ 18 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว 

31ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าของค่าความนิยมหรือกําไรจากการซ้ือในราคาตํา่กว่ามูลค่า

ยติุธรรม 

 

32 ผูซ้ื้อตอ้งรบัรูค่้าความนยิม ณ วนัทีซ้ื่อดว้ยส่วนของมูลค่าในขอ้ 32.1 ทีม่ากกว่าขอ้ 32.2 
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32.1 ผลรวมของ 

32.1.1 สิง่ตอบแทนที่โอนใหที้ว่ดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบันี้ ซ่ึงโดยทัว่ไป กําหนดให้วดัมูลค่าสิ่งตอบแทนดงักล่าวดว้ย

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีซ้ื่อ (ดูย่อหนา้ที ่37) 

32.1.2 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผูถู้กซ้ือซ่ึงวดัมูลค่าตามที่กําหนด

ไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  และ 

32.1.3 มูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีซ้ื่อของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือ

ที่ผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ 

(ดูย่อหนา้ที ่41 และ 42) 

32.2 มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่ซ้ือของสินทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้าและหน้ีสินที่รบัมาซ่ึงวดัมูลค่า

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

33 ในการรวมธุรกิจที่ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ (หรือเจ้าของเดิม) มีการแลกเปล่ียนเฉพาะส่วนได้เสียใน 

ส่วนของเจ้าของ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซ้ืออาจ 

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือกว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ      

ของผู้ซ้ือ หากเป็นเช่นน้ัน ผู้ ซ้ือต้องพิจารณามูลค่าของค่าความนิยมโดยใช้มูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซ้ือแทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

ของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือ ในการพิจารณามูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดจาก 

การรวมธุรกจิซ่ึงไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ ผู้ซ้ือต้องคาํนวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

ของส่วนได้เสยีของผู้ซ้ือในผู้ถูกซ้ือแทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่โอนไป 

(ย่อหน้าที่ 32.1.1) ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข46 ถงึ ข49 ได้กาํหนดแนวปฏบิัติที่เกี่ยวข้องไว้ 

 

การซ้ือในราคาตํา่กว่ามูลค่ายติุธรรม 

 

34 ในบางคร้ัง ผู้ ซ้ือจะซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ซ่ึงส่งผลให้การรวมธุรกิจมีมูลค่าใน 

ย่อหน้าที่ 32.2 เกินกว่าผลรวมของมูลค่าที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 32.1 ถ้ามูลค่าส่วนเกินดังกล่าว

ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากการปฏิบัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 36 ผู้ซ้ือต้องรับรู้ ผลกาํไร 

ที่เกดิขึ้นดังกล่าวในกาํไรหรือขาดทุน ณ วันที่ซ้ือ โดยถอืเป็นผลกาํไรในส่วนของผู้ซ้ือ 

35 การซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมอาจเกดิขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่การรวมธุรกจิเป็นการบังคับขาย

ที่ผู้ขายต้องปฏบิัติตามคาํสั่งบังคับขาย อย่างไรกต็าม รายการบางรายการที่มีการยกเว้นให้รับรู้

และวัดมูลค่าตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 22 ถึง 31 อาจส่งผลให้มีการรับรู้กาํไรจากการซ้ือใน

ราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (หรือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าของกาํไรที่รับรู้) 

36 ก่อนที่จะรับรู้กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ซ้ือต้องทาํการประเมินความถูกต้อง

ของการระบุสนิทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสนิที่รับมาทั้งหมดอกีคร้ังหน่ึง ซ่ึงภายหลังการประเมินผู้ซ้ือ

ต้องทาํการรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ระบุได้จากการประเมินเพ่ิมเติม จากน้ัน ผู้ซ้ือต้องทบทวน
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กระบวนการวัดมูลค่าว่าเป็นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้ใช้เพ่ือ

รับรู้รายการต่อไปน้ี ณ วันที่ซ้ือ 

36.1 สนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสนิที่รับมา 

36.2 ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ (ถ้ามี) 

36.3 ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ผู้ซ้ือถืออยู่ในผู้ถูกซ้ือก่อนการรวมธุรกิจที่ดาํเนินการ 

สาํเรจ็จากการทยอยซ้ือ และ 

36.4 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ 

วัตถุประสงค์ในการทบทวน คือ เพ่ือให้ม่ันใจว่าในการวัดมูลค่าได้มีการพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่

ทั้งหมด ณ วันที่ซ้ืออย่างเหมาะสม 

 

สิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้

 

37 ในการรวมธุรกิจ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงคาํนวณจากผลรวม

ของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสนิทรัพย์ที่ผู้ซ้ือโอนไป หน้ีสนิที่ผู้ซ้ือก่อขึ้นเพ่ือจ่ายชาํระให้แก่

เจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือ และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยผู้ซ้ือ (อย่างไรก็ตาม 

สัดส่วนของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของผู้ซ้ือที่ใช้แลกเปล่ียนกับโครงการที่ถือโดย

พนักงานของผู้ถูกซ้ือซ่ึงรวมอยู่ในมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกิจต้องวัดมูลค่า

ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 30 แทนที่จะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม) ตัวอย่างของรปูแบบสิ่งตอบแทน

รวมถงึ เงินสด สนิทรัพย์อื่น หน่วยธุรกจิ หรือ บริษัทย่อยของผู้ซ้ือ ส่ิงตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ย 

หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ สิทธิซ้ือ ใบสาํคัญแสดงสิทธิ และส่วนของสมาชิกในกิจการหา

ผลประโยชนร่์วม 

38 สิ่งตอบแทนที่โอนให้อาจรวมถึง สินทรัพย์หรือหน้ีสินของผู้ซ้ือซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจาก

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ (ตัวอย่างเช่น สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือธุรกจิของผู้ซ้ือ) หากเป็น

เช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่โอนให้ใหม่เป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ 

และรับรู้ ผลต่างที่เกิดขึ้ นเป็นผลกาํไรหรือขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม บางคร้ัง

สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่โอนให้ยังคงอยู่ในกิจการที่เกิดจากการรวมกันภายหลังการรวมธุรกิจ 

(เพราะสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิถูกโอนไปให้ผู้ถูกซ้ือแทนที่จะโอนไปให้แก่เจ้าของเดิม) ส่งผลให้ผู้ซ้ือ

ยังคงมีอาํนาจควบคุมสินทรัพย์และหน้ีสินเหล่าน้ัน ในสถานการณ์เช่นน้ี ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของ

สนิทรัพย์และหน้ีสนิด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนวันที่ซ้ือ และต้องไม่รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนในกาํไร

หรือขาดทุนจากสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ผู้ซ้ือมีอาํนาจในการควบคุมทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกจิ 

 

ส่ิงตอบแทนทีต่อ้งจา่ยเมือ่เขา้เงือ่นไข 

 

39 สิ่งตอบแทนที่ผู้ซ้ือต้องโอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือรวมถึงสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ผู้ซ้ือคาดว่าจะต้องจ่าย

ชาํระตามข้อตกลง (ดูย่อหน้าที่ 37) ผู้ซ้ือต้องรับรู้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทน 

ที่ต้องจ่ายเม่ือเข้าเง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ 
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40 ผู้ซ้ือต้องจัดประเภทภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาํระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่เป็นไปตาม 

คาํนิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน ว่าเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของเจ้าของตามคาํนิยาม

ของตราสารทุนและหน้ีสนิทางการเงินที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 11 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

เร่ือง การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน ผู้ซ้ือต้องจัดประเภทสิทธิในการที่จะได้รับคืนสิ่ง

ตอบแทนที่ เคยโอนให้แ ก่ ผู้ ถูก ซ้ือ เป็นสินท รัพ ย์ ถ้ าเป็น ไปตาม เง่ือนไขที่ กําหนดไว้  

ย่อหน้าที่ 58 ได้กาํหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรวมธุรกิจสาํหรับสิ่งตอบแทน 

ที่คาดว่าจะต้องจ่าย 

 

แนวปฏิบติัเพิม่เติมสําหรบัการใชวิ้ธีซ้ือในการรวมธุรกิจบางประเภท 

 

การรวมธุรกิจทีด่ําเนนิการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ 

 

41 ในบางคร้ัง ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมผู้ถูกซ้ือโดยที่ผู้ซ้ือเคยมีส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ืออยู่ก่อนวันซ้ือแล้ว 

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

ไม่มีอาํนาจควบคุมในกิจการ ข ณ วันน้ัน กิจการ ก ซ้ือหุ้นกิจการ ข เพ่ิมอีกร้อยละ 40 และทาํให้

กิจการ ก มีอาํนาจควบคุมกิจการ ข มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ถือว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจที่ดาํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซ้ือ หรือบางคร้ังเรียกว่าเป็นการซ้ือ

แบบเป็นขั้น 

42 ในการรวมธุรกิจที่ดาํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซ้ือ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซ้ือถืออยู่

ในผู้ถูกซ้ือก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือ

ขาดทุนที่เกดิขึ้น (ถ้ามี) ในกาํไรหรือขาดทุนหรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามความเหมาะสม 

ผู้ซ้ืออาจเคยรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ในรอบระยะเวลาการรายงานงวดก่อนๆ ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ัน จาํนวนเงินที่เคยรับรู้ ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นต้องรับรู้ ด้วยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนว่าผู้ซ้ือได้จาํหน่ายส่วนได้เสยีที่เคยถอือยู่ดังกล่าว

ออกไป 

42ก  เม่ือผู้เข้าร่วมในการร่วมการงาน (ตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

เร่ือง การร่วมการงาน) ได้มีการควบคุมในธุรกิจซ่ึงเป็นการดาํเนินงานร่วมกัน (ตามนิยามของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11) และมีสทิธใินสนิทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสนิ

ที่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินงานร่วมกันน้ันทันทีก่อนวันที่ซ้ือ รายการดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจที่

ดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดของการรวมธุรกิจที่

ดาํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซ้ือ รวมถึงต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสยีที่ผู้ซ้ือถืออยู่ในการดาํเนินงาน

ร่วมกนัก่อนหน้าการรวมธุรกจิใหม่ตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ 42 กล่าวคือ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าส่วน

ได้เสยีทั้งหมดที่ผู้ซ้ือถอือยู่ในการดาํเนินงานร่วมกนัก่อนหน้าการรวมธุรกจิใหม่  
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การรวมธุรกิจทีด่ําเนนิการสําเร็จโดยไม่มีการโอนสิง่ตอบแทน 

 

43 ในบางคร้ัง ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมผู้ถูกซ้ือโดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ การบันทกึบัญชี

สาํหรับการรวมธุรกิจในกรณีดังกล่าวให้ใช้วิธีซ้ือ การรวมธุรกิจที่ดําเนินการสาํเร็จโดยไม่มี 

การโอนสิ่งตอบแทนรวมถงึ 

43.1 ผู้ถูกซ้ือซ้ือหุ้นที่ผู้ถูกซ้ือเป็นเจ้าของคืนในจาํนวนที่ทาํให้ผู้ลงทุนในปัจจุบัน (ผู้ซ้ือ) 

ได้รับอาํนาจในการควบคุม 

43.2 การที่สิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการคัดค้านไม่ให้ผู้ซ้ือได้รับอาํนาจในการควบคุม 

ผู้ถูกซ้ือ (แม้ผู้ซ้ือจะมีสทิธใินการออกเสยีงส่วนใหญ่) ได้หมดไป 

43.3 ผู้ ซ้ือและผู้ถูกซ้ือตกลงที่จะรวมธุรกิจตามสัญญาเพียงอย่างเดียว ผู้ ซ้ือไม่ต้องโอน 

สิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือเพ่ือที่จะได้รับอาํนาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ และไม่มีส่วนได้เสยี

ในส่วนทุนของกจิการของผู้ถูกซ้ือทั้ง ณ วันที่ซ้ือและก่อนวันที่ซ้ือ ตัวอย่างของการรวมธุรกจิ

ที่ดาํเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียวรวมถึงการนาํสองธุรกิจมารวมกันตามสัญญา

การรวมธุรกิจ (Stapling Arrangement) หรือการจัดตั้งหน่วยงานที่เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์สองแห่ง (Dual Listed Corporation) 

44 ในการรวมธุรกจิที่ดาํเนินการตามสญัญาเพียงอย่างเดียวน้ัน ผู้ซ้ือต้องปันส่วนมูลค่าของสนิทรัพย์สทุธิ

ของผู้ถูกซ้ือที่รับรู้ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้แก่เจ้าของเดิมของ

ผู้ถูกซ้ือ หรืออีกนัยหน่ึง ส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือที่ถือโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ซ้ือถือเป็นส่วนได้เสีย 

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในงบการเงินของผู้ซ้ือภายหลังการรวมธุรกจิ ถงึแม้ว่าการปฏบิัติดังกล่าวจะ

ส่งผลให้ส่วนได้เสยีทั้งหมดในผู้ถูกซ้ือถูกปันส่วนให้แก่ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมกต็าม 

 

ระยะเวลาในการวดัมูลค่า 

 

45 หากการบนัทึกบญัชีเมื่อเริ่มแรกสําหรบัการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานที่การรวมธุรกิจเกิดข้ึน ผูซ้ื้อตอ้งประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูล 

ทางบญัชียงัไม่สมบูรณเ์พือ่รายงานในงบการเงิน ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า ผูซ้ื้อ

ตอ้งปรบัยอ้นหลงัประมาณการที่เคยรบัรูไ้ว ้ณ วนัที่ซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมที่

ไดร้บัเกีย่วกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มทีมี่อยู่ ณ วนัทีซ้ื่อ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อ 

การวดัมูลค่าของจํานวนต่างๆ ที่เคยรบัรูไ้ว ้ณ วนัที่ซ้ือ นอกจากนี้  ระหว่างช่วงระยะเวลาใน 

การวดัมูลค่า ผูซ้ื้อตอ้งทําการรบัรูสิ้นทรพัย ์และหนี้ สินเพิ่มเติม หากไดร้บัขอ้มูลเพิ่มเติม 

ที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มที่มีอยู่ ณ วนัที่ซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว 

มีผลต่อการรบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนี้ สิน ณ วนัที่ซ้ือ ระยะเวลาในการวดัมูลค่าถือว่าส้ินสุดลง 

เมื่อผูซ้ื้อไดร้บัขอ้มูลที่ผูซ้ื้อตอ้งการซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้ม 

ที่มีอยู่ ณ วนัที่ซ้ือแลว้หรือ เมื่อทราบแน่ชดัว่าไม่สามารถหาขอ้มูลมากกว่าที่ไดร้บัมาแลว้ 

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการวดัมูลค่าตอ้งไม่เกินกว่าหนึง่ปีนบัจากวนัทีซ้ื่อ 
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46 ระยะเวลาในการวัดมูลค่า คือ ระยะเวลาภายหลังวันที่ซ้ือ ซ่ึงในระหว่างน้ัน ผู้ซ้ืออาจปรับปรุง

ประมาณการที่ได้เคยรับรู้ ไว้ในการรวมธุรกิจ ระยะเวลาในการวัดมูลค่ากาํหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้ซ้ือ  

มีเวลาเพียงพอที่จะได้รับข้อมูลที่จาํเป็นเพ่ือระบุและวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือของรายการต่อไปน้ี 

ให้เป็นไปตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

46.1 สนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสนิที่รับมา และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ 

46.2 สิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ (หรือมูลค่าอื่นที่ใช้ในการวัดมูลค่าค่าความนิยม) 

46.3 ส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือที่ ผู้ ซ้ือถืออยู่ก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจกรณีการรวมธุรกิจ 

ที่ดาํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซ้ือ และ 

46.4 ค่าความนิยมหรือกาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

47 ผู้ซ้ือต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการกาํหนดว่าข้อมูลที่ได้รับมาภายหลังวันที่ซ้ือน้ัน

เป็นข้อมูลที่ต้องนาํไปปรับปรุงประมาณการต่างๆ ที่ได้รับรู้ ไปแล้ว หรือเป็นข้อมูลซ่ึงเกิดจาก

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ซ้ือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึง วันที่ได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม และการที่ผู้ซ้ือ

สามารถที่จะระบุเหตุผลในการเปล่ียนแปลงประมาณการต่างๆ ได้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้รับเพ่ิมเติม

ภายหลังวันที่ซ้ือไม่นานจะสะท้อนสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือได้ดีกว่าข้อมูลที่ได้รับ

ภายหลังวันที่ซ้ือในหลายเดือนต่อมา เช่น ภายหลังวันที่ซ้ือไม่นานได้มีการขายสินทรัพย์ให้แก่

บุคคลภายนอก โดยราคาขายของสนิทรัพย์ดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมที่ได้เคยวัดมูลค่าไว้

อย่างมีนัยสาํคัญอาจเป็นข้อบ่งช้ีได้ว่าเกิดความผิดพลาดในการบันทึกประมาณการ ยกเว้นว่า 

จะสามารถอธบิายเหตุการณท์ี่ทาํให้มูลค่ายุติธรรมเกดิการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 

48 ผู้ซ้ือต้องรับรู้ มูลค่าของประมาณการที่เคยรับรู้สาํหรับสนิทรัพย์ (หน้ีสนิ) ที่ระบุได้ ที่เพ่ิมขึ้นหรือ

ลดลงโดยปรับค่าความนิยมลดลงหรือเพ่ิมขึ้น อย่างไรกต็าม ข้อมูลใหม่ที่ได้รับในช่วงระยะเวลา

การวัดมูลค่าอาจส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าของประมาณการที่เคยรับรู้สาํหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสนิมากกว่าหน่ึงรายการ ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ือคาดว่าจะมีหน้ีสนิที่ต้องจ่ายชาํระค่าเสยีหายจาก

อุบัติเหตุเกี่ยวกบัอุปกรณ์ของผู้ถูกซ้ือ โดยหน้ีสนิบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัย

ของผู้ถูกซ้ือ หากผู้ซ้ือได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ซ้ือของหน้ีสินดังกล่าว การปรับปรุงค่าความนิยมที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ของประมาณการที่รับรู้ สาํหรับหน้ีสินจากการจ่ายชําระค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ (ทั้งหมดหรือ

บางส่วน) จะบันทกึโดยหักกลบกบัการปรับปรุงค่าความนิยมที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ของประมาณการที่รับรู้สาํหรับลูกหน้ีค่าความเสยีหายจากบริษัทผู้รับประกนัภัย 

49 ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ือต้องรับรู้รายการปรับปรุงประมาณการต่างๆ เสมือนว่า

มีการบันทึกบัญชีสาํหรับการรวมธุรกิจอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ซ้ือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องปรับปรุง

ข้อมูลเปรียบเทียบที่นําเสนอในงบการเงินงวดก่อนๆ ตามที่จําเป็น ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุง 

ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาํหน่าย หรือรายได้อื่น ซ่ึงถูกรับรู้ ในการบันทกึบัญชีเม่ือเร่ิมแรกให้สมบูรณ ์

50 ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ือจะปรับปรุงการบันทกึบัญชีสาํหรับการรวมธุรกิจ 

ได้เฉพาะเพ่ือการแก้ไขข้อผิดพลาดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญช ี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด  
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การพจิารณาว่ารายการใดถอืเป็นส่วนหนึง่ของการรวมธุรกิจ 

 

51 ผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ืออาจมีความสมัพนัธก์นัอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ หรือมีการทําสญัญาอ่ืนๆ 

ระหว่างกนัก่อนที่การเจรจาเพือ่รวมธุรกิจจะเกิดข้ึน หรือผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ืออาจเขา้ทําสญัญา

แยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ ในระหว่างการเจรจาเพื่อรวมธุรกิจ ในสถานการณข์า้งตน้  

ผูซ้ื้อตอ้งระบุส่วนที่ผูซ้ื้อจ่ายใหแ้ก่ผูถู้กซ้ือ (หรือเจ้าของเดิมของผูถู้กซ้ือ) ซ่ึงไม่ถือเป็น 

การจ่ายชําระเพื่อการรวมธุรกิจ จํานวนดงักล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนกบั 

ผูถู้กซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งนาํวิธีซ้ือมาปฏิบติัเพือ่รบัรูมู้ลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนใหแ้ก่ผูถู้กซ้ือ และรบัรู ้

สินทรพัยที์ไ่ดม้าและหนี้ สินทีร่บัมาเพือ่แลกเปลีย่นกบัผูถู้กซ้ือเท่านั้น รายการที่แยกต่างหาก

จากการรวมธุรกิจตอ้งบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง 

52 รายการที่เกดิขึ้นก่อนการรวมธุรกจิที่ดาํเนินการโดยผู้ซ้ือหรือในนามของผู้ซ้ือ หรือรายการที่ผู้ซ้ือ

หรือกจิการที่เกดิจากการรวมกนัได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ แทนที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกซ้ือ 

(หรือเจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือ) มักจะเป็นรายการที่ต้องแยกต่างหาก ตัวอย่างดังต่อไปน้ีเป็น

รายการที่ต้องแยกต่างหากซ่ึงจะไม่ถูกรวมในการปฏบิัติตามวิธซ้ืีอ 

52.1 รายการที่มีผลทาํให้ความสมัพันธท์ี่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกจิระหว่างผู้ซ้ือกบัผู้ถูกซ้ือหมดไป 

52.2 รายการที่จ่ายเพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานหรือเจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือสาํหรับ

บริการที่จะได้รับในอนาคต และ 

52.3 รายการที่ผู้ซ้ือเรียกคืนจากผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือสาํหรับจ่ายชาํระต้นทุน             

ที่เกี่ยวข้องกบัการซ้ือ 

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข50 ถงึ ข62 ได้แสดงแนวการปฏบิัติที่เกี่ยวข้องไว้ 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซ้ือ 

 

53 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการซ้ือ คือ ต้นทุนที่เกดิขึ้นกบัผู้ซ้ือซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกจิ ต้นทุนเหล่าน้ี 

รวมถึง ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ผู้จัดหา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จ่ายให้แก่ที่ปรึกษาในการรวมธุรกิจ 

ที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี ผู้ประเมินราคา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ 

ต้นทุนในการบริหารทั่วไปซ่ึงรวมถึงต้นทุนของแผนกงานภายในที่ทาํหน้าที่ซ้ือธุรกิจ และต้นทุน

ในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหน้ี ผู้ซ้ือต้องบันทึกบัญชีสาํหรับต้นทุน 

ที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลารายงานที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้ นและได้รับ

บริการ ยกเว้นต้นทุนในการออกตราสารทุนและตราสารหน้ีต้องรับรู้ ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน   
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การบนัทึกบญัชีและการวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้มือ่เริม่แรก 

 

54 โดยทัว่ไป ภายหลงัการรวมธุรกิจ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าและบนัทึกบญัชีสําหรบัรายการสินทรพัย ์        

ที่ได้มา หนี้ สินที่ร ับมาหรือเกิดข้ึน และตราสารทุนที่ออกในการรวมธุรกิจตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการเหล่านั้นโดยข้ึนอยู่กับลกัษณะของ

รายการแต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ใหแ้นวทางสําหรบั

การวดัมูลค่าและบนัทึกรายการในภายหลงัสําหรบัสินทรพัยที์่ไดม้า หนี้ สินที่รบัมาหรือเกิดข้ึน 

และตราสารทุนทีอ่อกในการรวมธุรกิจ ดงัต่อไปนี้  

54.1 สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 

54.2 หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึนทีร่บัรู ้ณ วนัทีซ้ื่อ 

54.3 สินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการค้ําประกนั และ 

54.4 สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 

ภาคผนวก ข ย่อหนา้ที ่ข63 ไดก้ําหนดแนวทางในการปฏิบติัทีเ่กีย่วขอ้งไว ้

 

สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 

 

55 สิทธิที่ได้รับคืนที่ รับรู้ เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องตัดจําหน่ายตลอดอายุของสัญญาการให้ 

สิทธิที่เหลืออยู่ กรณีที่ในภายหลังผู้ซ้ือได้ขายสิทธิที่ได้รับคืนให้แก่บุคคลที่สาม ผู้ซ้ือต้องนํา 

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ในการคาํนวณผลกาํไรหรือขาดทุนจากการขาย 

 

หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

 

56 ภายหลังการรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกจนกระทั่งเม่ือหน้ีสินมีการจ่ายชาํระ ยกเลิก หรือหมดอายุ  

ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นจากการรวมธุรกจิด้วยจาํนวนเงินที่สงูกว่าระหว่าง 

56.1 จาํนวนเงินที่ต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิ

ที่อาจเกดิขึ้น และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น และ 

56.2 จาํนวนเงินที่รับรู้ เม่ือเร่ิมแรกหักด้วยจาํนวนเงินสะสมของรายได้ที่รับรู้ตามหลักการของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้  

ข้อกาํหนดดังกล่าวไม่ใช้สาํหรับสัญญาที่ปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

 

 สินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการค้ําประกนั 

 

57 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละคร้ังภายหลังจากการรวมธุรกจิ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์ที่มา

จากการคํา้ประกนัที่เคยรับรู้ ณ วันที่ซ้ือด้วยหลักเกณฑเ์ดียวกนักบัที่ใช้ในการวัดมูลค่าสนิทรัพย์หรือ

หน้ีสนิที่ถูกประกนัไว้ ยกเว้นว่ามีการจาํกดัมูลค่าตามสญัญาของสนิทรัพย์ที่จะได้มาจากการคํา้ประกนั 
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สาํหรับสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการคํา้ประกนัที่ไม่ได้วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหาร

ต้องทาํการประเมินความสามารถในการเรียกเกบ็เงินด้วย ผู้ซ้ือต้องตัดรายการสนิทรัพย์ที่ได้มา

จากการคํา้ประกนัออกจากบัญชีเม่ือได้รับเงินหรือขายสนิทรัพย์ หรือไม่มีสทิธใินสนิทรัพย์น้ัน 

 

สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 

 

58 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่ผู้ซ้ือรับรู้ภายหลังวันที่ซ้ือ

อาจเป็นผลมาจากการที่ ผู้ซ้ือได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อม 

ที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าตาม 

ย่อหน้าที่ 45 ถึง 49 อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นภายหลัง 

วันที่ ซ้ือ เช่น ผลกาํไรที่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ ราคาหุ้นสูงขึ้ นถึงที่กาํหนดไว้ หรือโครงการวิจัยและ

พัฒนาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ถือเป็นการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า ผู้ซ้ือต้อง

บันทึกบัญชีการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายโดยไม่ถือเป็น 

การปรับปรงุในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า โดยให้บันทกึดังน้ี 

58.1 สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องไม่มี 

การวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทกึการจ่ายชาํระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ 

58.2 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายอื่นซ่ึง 
58.2.1 อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ใน 

งบการเงิน และให้รับรู้ การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาํไรหรือขาดทุน 

ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน  

58.2.2 ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ใน

งบการเงิน และให้รับรู้ การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกําไรหรือ

ขาดทุน 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

59 ผูซ้ื้อต้องเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินลกัษณะและผลกระทบ 

ทางการเงินจากการรวมธุรกิจทีเ่กิดข้ึนไม่ว่าจะ 

59.1 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบนั หรือ 

59.2 ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวนัทีอ่นุมติัใหอ้อกงบการเงิน 

60 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 59 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ใน 

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข64 ถงึ ข66 
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61 ผูซ้ื้อตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจาก

รายการปรบัปรุงที่รบัรูใ้นรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบนัซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ 

ทีเ่กิดข้ึนในรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบนัหรือรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนๆ 

62 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 61 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ใน

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข67 

63 หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีและมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 59 และ 61 

ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามความจาํเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เหล่าน้ัน 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

วนัถอืปฏิบติั 

 

64 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ที่ปรับปรุงในปี 2552) เร่ือง การรวมธุรกจิ ให้ถือ

ปฏบิัติโดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป สาํหรับการรวมธุรกจิซ่ึงวันที่ซ้ือเกดิขึ้นในรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนําไปใช้ก่อนวันที่มีผล

บังคับใช้ หากกจิการถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่

มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 27 (ที่ปรับปรุงในปี 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในเวลา

เดียวกนั 

64ก    (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

64ข     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ค    (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ง      (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

64จ      (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ฉ     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ช กิจการทีด่ําเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ที่ปรับปรุงในปี 2558) เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  

(ที่ปรับปรงุในปี 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีในกจิการอื่น และ มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 27 (ที่ปรับปรุงในปี 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทาํให้เกิดการปรับปรุง 
ย่อหน้าที่ 7 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 2ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการต้องถือ

ปฏิบั ติต ามการป รับปรุงดั งก ล่าวสําห รับรอบระยะเวลาบัญ ชีที่ เ ร่ิมในห รือหลังวันที่  

1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกจิการ
ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้องถือปฏิบัติตามการ

ปรับปรงุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบักิจการทีด่าํเนินธุรกิจดา้นการลงทนุพร้อมกนั 

64ซ (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 
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64ฌ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ที่ปรับปรุงในปี 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้มี 

การปรับปรุงย่อหน้าที่ 40 และ 58 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 67ก และช่ือหัวข้อของย่อหน้าที่ 67ก 

กจิการต้องถือปฏบิัติตามการปรับปรุงน้ันโดยใช้วิธีการเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปสาํหรับการรวมธุรกิจ

ซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดขึ้ นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

ทั้งน้ี อนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการที่ถือปฏบิัติตามการปรับปรุงก่อน

วันที่มีผลบังคับใช้ต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ที่ปรับปรุงในปี 2558)  

เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ นไปพร้อมกัน  

หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

64ญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ที่ปรับปรุงในปี 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้มี 

การปรับปรุงย่อหน้าที่ 2ก กจิการต้องถือปฏบิัติตามการปรับปรุงดังกล่าวโดยใช้วิธีเปล่ียนทนัที

เป็นต้นไป สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  

ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุง

ดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

64ฎ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ ทาํให้เกดิการ

ปรับปรุงย่อหน้าที่ 56 กจิการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเม่ือกิจการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้  

64ฏ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ทาํให้เกิดการปรับปรุง

ย่อหน้าที่ 16 42 53 56 58 และ ข41 และตัดย่อหน้าที่ 64ก 64ง และ64ซ กิจการต้องถือ

ปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเม่ือกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน    

64ฐ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า ทาํให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 

14 17 ข32 และ ข42 และตัดย่อหน้าที่ ข28 ถึง ข30 และช่ือหัวข้อของย่อหน้าที่ ข28 ถึง ข30 

และเพ่ิมเติมย่อหน้าที่ 28ก ถึง 28ข และช่ือหัวข้อของย่อหน้าที่ 28ก ถึง 28ข กิจการต้องถือ

ปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเม่ือกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

64ฑ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ฒ การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจาํปี (ที่ปรับปรุงในปี 2562) ทาํให้เพ่ิมเติม

ย่อหน้าที่ 42ก กจิการต้องถือปฏบิัติกบัการปรับปรุงดังกล่าวกบัการรวมธุรกจิซ่ึงวันที่ซ้ือเกดิขึ้น

ในหรือหลังวันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ี 

อนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกจิการถือปฏบิัติตามการปรับปรุงน้ีสาํหรับ

งวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

65 กจิการต้องไม่ปรับปรุงรายการสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกดิขึ้นจากการรวมธุรกจิซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดขึ้น

ก่อนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ 

65ก     ยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงเกิดจากการรวมธุรกิจที่มีวันที่ซ้ือก่อนวันที่

กจิการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ที่ปรับปรุงในปี 2552) เร่ือง การรวมธุรกจิ 

มาใช้เป็นคร้ังแรกจะต้องไม่ถูกปรับปรุงเม่ือกจิการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมา

ใช้เป็นคร้ังแรกแต่ให้นาํวิธีปฏิบัติทางบัญชีตามย่อหน้าที่ 65ข ถึง 65จ มาใช้แทน วิธีปฏิบัติทาง

บัญชีตามย่อหน้าที่ 65ข ถึง 65จ จะไม่นาํไปใช้กบัยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้อง

จ่ายซ่ึงเกิดจากการรวมธุรกิจที่มีวันที่ ซ้ือในหรือหลังจากวันที่ที่กิจการนํามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ที่ปรับปรุงในปี 2552) เร่ือง การรวมธุรกจิ มาใช้เป็นคร้ังแรก ย่อหน้าที่ 

65ข ถึง 65จ น้ีจะเกี่ยวข้องเฉพาะกบัการรวมธุรกจิที่มีวันที่ซ้ือเกดิก่อนวันที่กจิการนาํมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ที่ปรับปรงุในปี 2552) เร่ือง การรวมธุรกจิ มาใช้เท่าน้ัน 

65ข     ข้อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อกาํหนดให้สามารถทาํการปรับปรุงต้นทุนในการรวมธุรกิจ 

โดยขึ้นอยู่กบัเหตุการณ์ที่จะเกดิขึ้นในอนาคต ในกรณีน้ีผู้ซ้ือต้องนาํการปรับปรุงดังกล่าวไปรวม

ไว้ในต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ ซ้ือด้วย หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่การปรับปรุง

ดังกล่าว จะเกดิขึ้นและกจิการสามารถวัดมูลค่าการปรับปรงุได้อย่างน่าเช่ือถอื 

65ค     ข้อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อกาํหนดให้สามารถทาํการปรับปรุงต้นทุนในการรวมธุรกิจได้ 

หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์เกิดขึ้ นในอนาคต เช่น การปรับปรุง 

ที่ขึ้นอยู่กับระดับผลกาํไรที่จะต้องดาํรงไว้หรือต้องทาํให้ได้ในอนาคต หรือขึ้นอยู่กับราคาตลาด

ของตราสารทางการเงินที่ออก โดยปกติการประมาณจํานวนเงินของการปรับปรุงดังกล่าว  

ณ ขณะที่บันทึกรายการสําหรับการรวมกิจการเม่ือเร่ิมแรกน้ันสามารถทําได้โดยไม่ทําให้ 

ความน่าเช่ือถือของข้อมูลสญูเสยีไปแม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่กต็าม หากเหตุการณ์ตามที่

คาดไม่ได้เกิดขึ้ นจริงในอนาคต หรือมีความจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงจํานวนที่ประมาณการ 

กจิการต้องปรับปรงุต้นทุนการรวมธุรกจิให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงน้ัน 

65ง     ถึงแม้ว่าข้อตกลงในการรวมธุรกิจจะมีข้อกาํหนดให้สามารถปรับปรุงต้นทุนในการรวมธุรกิจได้ 

กิจการจะไม่นํารายการปรับปรุงน้ันไปรวมกับต้นทุนในการรวมธุรกิจเม่ือเร่ิมแรก หากไม่มี 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เหตุการณ์น้ันจะเกดิขึ้น หรือไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ต่อมาในภายหลังหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่และสามารถวัดมูลค่าการปรับปรุงได้ 

อย่างน่าเช่ือถอื จาํนวนสิ่งตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นน้ันจะถอืเป็นรายการปรับปรงุต้นทุนการรวมธุรกจิ 

65จ     ในบางสถานการณ์ ผู้ซ้ืออาจถูกกาํหนดให้ต้องจ่ายชําระให้แก่ผู้ขายเพ่ิมเติมในภายหลังเพ่ือ

ชดเชยการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ที่จ่ายให้ ตราสารทุนที่ออกให้ หรือหน้ีสินที่เกิดขึ้นหรือ 

รับโอนมาโดยผู้ซ้ือ เพ่ือแลกเปล่ียนกับการได้มาซ่ึงอาํนาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ เช่น ผู้ซ้ือ

รับประกันราคาตลาดของตราสารทุนหรือตราสารหน้ีที่ ผู้ซ้ือออกให้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุน 

การรวมธุรกิจและผู้ซ้ือจําเป็นต้องออกตราสารทุนหรือตราสารหน้ีเพ่ิมเติมเพ่ือทาํให้ต้นทุน 
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การรวมธุรกิจมีจํานวนเท่ากับจํานวนที่กําหนดกันไว้แต่แรก ในกรณี เช่นน้ีจะไม่ถือว่ามี 

การเพ่ิมขึ้นในต้นทุนการรวมธุรกจิ ดังน้ัน ในกรณีของตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน

ที่ออกให้เพ่ิมเติมจะถูกหักกลบด้วยมูลค่าที่ลดลงของตราสารทุนที่ออกให้ในคร้ังแรก และใน

กรณีของตราสารหน้ี การจ่ายเพ่ิมเติมจะถือเป็นการหักส่วนเพ่ิม (หรือเป็นการเพ่ิมของส่วนลด) 

ของตราสารหน้ีที่ออกให้ในคร้ังแรก 

66 กิจการบางกิจการ เช่น กิจการหาผลประโยชน์ร่วมซ่ึงไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกจิ และมีการรวมธุรกจิซ่ึงบันทกึบัญชีด้วยวิธซ้ืีอ ต้องปฏบิัติ

ในช่วงเปล่ียนแปลงน้ีตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข68 และ ข69 

 

ภาษีเงินได ้

 

67 ผู้ ซ้ื อ ต้องปฏิบั ติ ตาม ข้อกําหนดในย่อหน้ าที่  68 ของมาตรฐานการบัญ ชี  ฉบับที่  12  

เร่ือง ภาษีเงินได้ ซ่ึงปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ที่ปรับปรุงในปี 

2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป สาํหรับการรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือ

เกดิขึ้นก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดงักล่าวมีผลบังคบัใช้ หมายความว่า ผู้ซ้ือ

จะต้องไม่ปรับปรุงการบันทกึบัญชีสาํหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เคยรับรู้สาํหรับ

การรวมธุรกจิคร้ังก่อนๆ อย่างไรกต็าม นับจากวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผล

บังคับใช้ ผู้ซ้ือต้องรับรู้ การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ันในกาํไรหรือ

ขาดทุน (หรืออาจไม่รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน หากเป็นไปตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้) 

 

การอา้งอิงถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน  

 

67ก หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี แต่ยังไม่ได้ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน การอ้างองิถึงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน  

 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัเดิม 

 

68 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรงุ 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
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ภาคผนวก ก 

 

คํานยิาม 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ผูถู้กซ้ือ หมายถงึ ธุรกจิหรือกลุ่มธุรกจิซ่ึงผูซ้ื้อได้อาํนาจการควบคุมจากการรวมธุรกิจ 

 

ผูซ้ื้อ หมายถงึ กจิการที่ได้อาํนาจการควบคุมผูถู้กซ้ือ 

 

วนัทีซ้ื่อ หมายถงึ วันที่ผูซ้ื้อได้อาํนาจการควบคุมผูถู้กซ้ือ 

 

ธุรกิจ 

 

 

หมายถงึ กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่นํามาบริหารและดําเนินงานเพ่ือ

ประสงค์ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ต้นทุนที่ตํ่ าลง หรือ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่ นแก่ ผู้ลงทุน เจ้าของ สมาชิกหรือ 

ผู้มีส่วนร่วม 

 

การรวมธุรกิจ หมายถงึ รายการหรือเหตุการณ์อื่นใดซ่ึงทําให้ผูซ้ื้อได้มีการควบคุมธุรกิจ 

หรือกลุ่มธุรกิจ รายการซ่ึงเป็นการควบรวมจริง หรือเทียบเท่า 

การควบรวม ถือเป็นการรวมธุรกิจตามที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีด้วยเช่นกนั 

 

สิง่ตอบแทนทีต่อ้ง

จ่ายเมือ่เขา้เงือ่นไข 

หมายถงึ โดยทั่วไป สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเม่ือเข้าเง่ือนไข หมายถึง ภาระที่ 

ผูซ้ื้อจะต้องโอนสนิทรัพย์หรือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของให้แก่

เจ้าของเดิมของผูถู้กซ้ือเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับอํานาจใน 

การควบคุมผู้ถูกซ้ือ หากเหตุการณ์ในอนาคตที่ระบุไว้เกิดขึ้ น 

หรือเป็นไปตามเง่ือนไข อย่างไรก็ตาม ส่ิงตอบแทนที่ต้องจ่าย 

เมื่อเขา้เงือ่นไขอาจเป็นในกรณีที่ผู้ซ้ือมีสิทธิได้รับคืนสิ่งตอบแทน 

ที่เคยโอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาํหนด 

 

ส่วนไดเ้สียในส่วนของ

เจา้ของ 

 

หมายถงึ ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี หมายถึง ส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของในกิจการของผู้ลงทุนและส่วนได้เสียของเจ้าของสมาชิก 

หรือผู้มีส่วนได้เสยีในกิจการหาผลประโยชนร่์วม 
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มูลค่ายติุธรรม 

 

หมายถงึ มลูค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสนิทรัพย์ หรือ

จะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่าง 

ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม) 

 

ค่าความนยิม 

 

 

หมายถงึ สนิทรัพย์ที่แสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับ

จากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถระบุและ

รับรู้ เป็นรายการแยกออกมาให้ชัดเจนได้ 

 

สามารถระบุได ้ หมายถงึ สนิทรัพย์จะสามารถระบุไดถ้้า 

  ก)   สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่ง

ออกมาจากกิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า 

หรือแลกเปล่ียนได้อย่างเป็นเอกเทศ หรือโดยรวมกบัสญัญา 

สินทรัพย์ที่ ระบุได้หรือหน้ีสินที่ เกี่ ยวข้อง โดยไม่คํานึง 

ว่ากจิการมีความตั้งใจที่จะทาํเช่นน้ันหรือไม่ หรือ 

  ข)   ได้มาจากการทําสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ โดย 

ไม่คาํนึงว่าสทิธเิหล่าน้ันจะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยก

จากกจิการ หรือจากสทิธแิละภาระผูกพันอื่นๆ 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หมายถงึ สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุไดแ้ละไม่มีรปูร่าง 

 

กิจการหา 

ผลประโยชนร่์วม 

 

 

 

หมายถงึ กิจการที่ไม่ได้มีผู้ลงทุนเป็นเจ้าของ ซ่ึงเป็นกิจการที่ให้เงินปันผล  

ทาํให้ต้นทุนตํ่าลงหรือให้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ โดยตรงแก่

เจ้าของ สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัยร่วม 

(mutual insurance company) สหภาพสินเช่ือ (credit union) 

และสหกรณ ์(co-operative entity) 

 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มี

อํานาจควบคุม 

หมายถงึ ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยซ่ึงไม่ใช่ส่วนของบริษัทใหญ่ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 

 

เจา้ของ หมายถงึ เจ้าของตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับน้ี หมายถึง ผู้ถือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจ้าของในกิจการ 

ที่ ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของ และเจ้าของหรือสมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม 

ในกิจการหาผลประโยชนร่์วม 
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ภาคผนวก ข 

 

แนวทางปฏิบติั 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่2.3) 

 

ข1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ถอืปฏบิัติกบัการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซ่ึงกิจการหรือธุรกจิทั้งหมดที่นาํมา

รวมกันอยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กิจการ กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มกิจการเดียวกัน 

ทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกจิ และการควบคุมน้ันไม่เป็นการควบคุมช่ัวคราว 

ข2 กลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงต้องถอืว่ามีการควบคุมกจิการตามผลของสญัญาได้กต่็อเม่ือมีอาํนาจ

ในการกาํหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของ

กิจการ ดังน้ัน การรวมกิจการที่กลุ่มบุคคลเดิมได้รับอํานาจสูงสุดตามผลของสัญญาใน 

การกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของแต่ละกจิการที่มารวมกันเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ประโยชน์จากกจิกรรมของกจิการเหล่าน้ันและการควบคุมสงูสดุน้ันไม่ได้เป็นการควบคุมช่ัวคราว 

ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ข3 กจิการอาจถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทาํการร่วมกนัภายใต้ข้อตกลงตามสญัญา  

และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลน้ันไม่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานทางการเงินตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังน้ัน จึงไม่จาํเป็นที่กิจการที่มารวมกันจะเคยถูกรวมเป็น 

ส่วนหน่ึงในงบการเงินรวมเดียวกนัในการที่จะถอืว่าเป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

ข4 ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของแต่ละกจิการที่มารวมกนัทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกจิไม่ได้ 

เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจน้ันเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

หรือไม่ ในทํานองเดียวกัน การที่กิจการที่มารวมกันเป็นบริษัทย่อยที่ มิได้ถูกนํามารวมใน 

การจัดทาํงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ กไ็ม่ได้เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจน้ัน

เป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนัหรือไม่ 

 

การระบุการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่3) 

 

ข5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้คาํนิยามการรวมธุรกจิว่าเป็นรายการหรือเหตุการณอ์ื่นใด

ซ่ึงทาํให้ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมธุรกจิหรือกลุ่มธุรกจิ ผู้ซ้ืออาจดาํเนินการในหลายรูปแบบเพ่ือให้ได้

มีการควบคุมจากผู้ถูกซ้ือ ตัวอย่างเช่น 

ข5.1 โดยการโอนเงินสด รายการเทยีบเท่าเงินสด หรือสินทรัพย์อื่น (รวมถึงสนิทรัพย์สุทธ ิ

ที่ประกอบกนัเป็นธุรกจิ) 

ข5.2 โดยการก่อหน้ีสนิ 
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ข5.3 โดยการออกส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ 

ข5.4 โดยการให้สิ่งตอบแทนมากกว่าหน่ึงรปูแบบ หรือ 

ข5.5 โดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ ซ่ึงรวมถึง การรวมธุรกจิที่ดาํเนินการตามสญัญาเพียง 

อย่างเดียว (ดูย่อหน้าที่ 43) 

ข6 การจัดโครงสร้างการรวมธุรกจิอาจมีได้หลายรูปแบบเพ่ือวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย วัตถุประสงค์

ทางภาษี หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ซ่ึงรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพียงรายการดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

ข6.1 ธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจซ่ึงกลายมาเป็นบริษัทย่อยของผู้ซ้ือ หรือสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจ

หรือกลุ่มธุรกจิถูกควบรวมกนัตามกฎหมายให้เป็นส่วนหน่ึงของผู้ซ้ือ 

ข6.2 กิจการที่มารวมกันกิจการหน่ึงโอนสินทรัพย์สุทธิ หรือเจ้าของกิจการโอนส่วนได้เสีย 

ในส่วนของเจ้าของของตนไปให้อกีกจิการที่มารวมกนัหรือเจ้าของกจิการน้ัน 

ข6.3 กจิการทั้งหมดที่มารวมกนัทาํการโอนสนิทรัพย์สทุธ ิหรือเจ้าของกจิการโอนส่วนได้เสยี

ในส่วนของเจ้าของให้แก่กิจการใหม่ที่ตั้ งขึ้ น (บางคร้ังเรียกรายการลักษณะน้ีว่า  

การบังคับรวมธุรกิจขนาดเล็กที่ เหมือนกันเข้าด้วยกัน (roll-up or put-together 

transaction)) หรือ 

ข6.4 กลุ่มของเจ้าของเดิมของกิจการที่มารวมกันกิจการใดกิจการหน่ึงได้มีการควบคุม

กจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

 

นยิามของคําว่าธุรกิจ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่3) 

 

ข7 ธุรกิจประกอบด้วย ปัจจัยนาํเข้า ผ่านกระบวนการและทาํให้เกดิผลผลิต ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว 

ธุรกจิจะต้องมีผลผลิต แต่ผลผลิตไม่ได้ถูกกาํหนดให้เป็นปัจจัยของความเป็นธุรกจิ องค์ประกอบ

ของธุรกจิทั้ง 3 ประเภทมีคาํนิยามดังน้ี 

ข7.1 ปัจจัยนําเขา้ หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เม่ือนาํไปผ่านกระบวนการหน่ึงหรือ

มากกว่าหน่ึงกระบวนการแล้วจะทําให้เกิดหรือมีความสามารถทาํให้เกิดผลผลิต  

ซ่ึงตัวอย่างของปัจจัยนําเข้าน้ันรวมไปถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (รวมถึงสินทรัพย์ 

ไม่ มีตั วตนหรือสิทธิในการใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน) สินทรัพย์ทางปัญญา 

ความสามารถในการเข้าถงึวัตถุดิบหรือสทิธทิี่จาํเป็นและพนักงาน 

ข7.2 กระบวนการ หมายถึง ระบบ มาตรฐาน วิธีการ ระเบียบแบบแผน หรือกฎเกณฑ ์ 

ซ่ึงเม่ือนําไปใช้กับปัจจัยนําเข้าอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง จะทาํให้เกิดหรือ 

มีความสามารถทําให้ เกิด เป็นผลผลิต  เช่น  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ์

กระบวนการในการดําเนินงาน และกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากร 

โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการเหล่าน้ีจะถูกบันทกึไว้เป็นเอกสาร แต่แรงงานที่เป็นระบบ 

มีทักษะและประสบการณ์ที่จําเป็นตามกฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนจะสามารถ

ปฏบิัติตามกระบวนการที่จาํเป็นเพ่ือทาํให้สิ่งที่นาํเข้ากลายเป็นผลผลิตได้ (โดยทั่วไปแล้ว 
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ระบบบัญชี ระบบการวางบิล ระบบเงินเดือน และระบบการบริหารงานอื่นๆ ไม่ถอืเป็น

กระบวนการที่ทาํให้เกดิผลผลิต) 

ข7.3 ผลผลิต หมายถึง ผลลัพธ์ของปัจจัยนําเข้าที่ ผ่านกระบวนการ ซ่ึงทําให้เกิดหรือ 

มีความสามารถในการทาํให้เกิดผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ต้นทุนที่ตํ่าลง หรือ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิอื่นโดยตรงแก่ผู้ลงทุน เจ้าของอื่น สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม 

ข8 เพ่ือให้การดาํเนินงานและบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้ กลุ่มของกจิกรรมและ

สินทรัพย์จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่จําเป็น 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า และ

กระบวนการที่จะนําไปใช้กับปัจจัยนําเข้าน้ัน ซ่ึงเม่ือนํามารวมกันจะทําให้เกิดเป็นผลผลิต   

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไม่จําเป็นต้องรวมปัจจัยนําเข้าหรือกระบวนการทั้งหมดที่ ผู้ขายใช้ใน         

การดําเนินธุรกิจหากผู้ร่วมตลาดสามารถซ้ือธุรกิจและสร้างผลผลิตต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น  

การรวมธุรกจิน้ันเข้ากบัปัจจัยนาํเข้าและกระบวนการเดิมที่ตนมีอยู่ 

ข9 ลักษณะองค์ประกอบของธุรกิจจะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมและโครงสร้างใน 

การบริหารงานหรือกิจกรรมของกิจการ รวมไปถึงระดับขั้นการพัฒนาของกิจการ ธุรกิจที่ถูก

จัดตั้งขึ้ นอยู่เดิมแล้วน้ันมักมีปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิตหลายประเภท ในขณะที่ 

ธุรกจิที่เกิดขึ้นใหม่มักจะมีปัจจัยนาํเข้า และกระบวนการน้อยกว่า และบางคร้ังจะมีผลผลิตหรือ

สนิค้าเพียงหน่ึงอย่างเท่าน้ัน ธุรกจิเกอืบทุกประเภทจะมีหน้ีสนิแต่ธุรกิจกไ็ม่จาํเป็นต้องมีหน้ีสิน

เสมอไป 

ข10 กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอาจไม่ก่อให้เกิดผลผลิต ซ่ึงถ้า 

ไม่มีผลผลิตเกิดขึ้ นผู้ซ้ือจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรม

และสนิทรัพย์น้ันถอืเป็นธุรกจิหรือไม่ ปัจจัยดังกล่าวรวมถงึ การที่กลุ่มของกจิกรรมและสนิทรัพย์

เป็นไปตามตัวอย่างดังต่อไปน้ีหรือไม่ 

ข10.1 เร่ิมดาํเนินกจิกรรมหลักตามแผนที่ได้วางไว้ 

ข10.2 มีพนักงาน สนิทรัพย์ทางปัญญาและปัจจัยนาํเข้าและกระบวนการอื่นที่สามารถนาํไปใช้

กบัปัจจัยนาํเข้าที่มีอยู่ 

ข10.3 กาํลังดาํเนินการตามแผนเพ่ือผลิตผลผลิต และ 

ข10.4 จะสามารถเข้าถงึกลุ่มลูกค้าที่จะซ้ือผลผลิตน้ัน 

ในการระบุว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาถือเป็นธุรกิจหรือไม่น้ัน   

ไม่จาํเป็นต้องมีทุกปัจจัยที่กล่าวข้างต้น 

ข11 การกาํหนดว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ใดเป็นธุรกิจหรือไม่น้ันต้องอ้างอิงจากการที่ 

ผู้ร่วมตลาดสามารถใช้กลุ่มของกิจกรรมหรือสินทรัพย์ดังกล่าวในการดําเนินงานและบริหาร 

ธุรกิจได้หรือไม่ ดังน้ัน ในการประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ถือเป็นธุรกิจหรือไม่  

จึงไม่ได้ขึ้ นอยู่กับว่าผู้ขายใช้กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์น้ันในการดําเนินธุรกิจและไม่ได้

ขึ้นอยู่กบัว่าผู้ซ้ือตั้งใจที่จะใช้กลุ่มของกจิกรรมและสนิทรัพย์น้ันในการดาํเนินธุรกจิหรือไม่ 

ข12 กลุ่มของกจิกรรมและสนิทรัพย์ใดซ่ึงมีค่าความนิยมจะถือเป็นธุรกจิ หากไม่มีหลักฐานมาหักล้าง 

อย่างไรกต็าม ธุรกจิไม่จาํเป็นต้องมีค่าความนิยม 
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การระบุผูซ้ื้อ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่6 และ 7) 

 

ข13 ในการระบุ ผู้ ซ้ือต้องใช้แนวปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 เร่ือง  

งบการเงินรวม ซ่ึงผู้ซ้ือคือกิจการที่ได้อาํนาจควบคุมผู้ถูกซ้ือ หากการรวมธุรกิจเกิดขึ้ นและไม่

สามารถระบุผู้ซ้ือได้อย่างชัดเจนตามแนวปฏิบัติที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม ต้องพิจารณาปัจจัยที่กาํหนดในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข14 ถึง  

ข18 ประกอบ 

ข14 ในการรวมธุรกิจที่ มีการโอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นหรือโดยการก่อหน้ีสิน กิจการที่ เป็น 

ผู้จ่ายเงินสดหรือโอนสนิทรัพย์อื่นให้ หรือกจิการที่เป็นผู้ก่อหน้ีมักจะเป็นผู้ซ้ือ 

ข15 ในการรวมธุรกจิที่มีการแลกเปล่ียนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ กจิการที่ออกตราสารทุนใหม่

มักจะเป็นผู้ซ้ือ อย่างไรกต็าม กรณีของการรวมธุรกิจที่เรียกว่า การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ 

กิจการที่ออกตราสารทุนใหม่จะกลายเป็นผู้ถูกซ้ือ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข19 ถึง ข27  

ได้กําหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีสําหรับการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับไว้ การระบุผู้ ซ้ือ 

ในการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปล่ียนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ ต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและ

สถานการณแ์วดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบ ดังต่อไปน้ี 

ข15.1 สิทธิออกเสียงในกิจการทีเ่กิดจากการรวมกนัภายหลงัการรวมธุรกิจ โดยทั่วไป ผู้ซ้ือ 

คือ กจิการใดกจิการหน่ึงที่มารวมกนัซ่ึงกลุ่มของเจ้าของในกจิการน้ันได้รับหรือมีสทิธิ

ออกเสยีงส่วนใหญ่ในกจิการที่เกดิจากการรวมกนั ในการพิจารณาว่ากลุ่มของเจ้าของใด

ที่ได้รับหรือมีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ กิจการต้องพิจารณาว่ามีข้อตกลงหรือสิทธิใน 

การใช้สิทธิออกเสยีง ใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพได้ที่ไม่

ปกติหรือเป็นพิเศษหรือไม่ 

ข15.2 กลุ่มผูมี้สิทธิออกเสียงส่วนนอ้ยทีเ่มื่อรวมกันแลว้เป็นกลุ่มใหญ่ในกิจการทีเ่กิดจาก 

การรวมกันในกรณีทีกิ่จการนัน้ไม่มีเจา้ของหรือกลุ่มของเจา้ของที่มีสิทธิออกเสียง      

ส่วนใหญ่ โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกจิการใดกจิการหน่ึงที่มีเจ้าของหรือกลุ่มของเจ้าของ

ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงส่วนน้อยที่เม่ือรวมกันแล้วเป็นกลุ่มใหญ่ในกิจการที่เกิดจาก      

การรวมกนั 

ข15.3 คณะกรรมการของกิจการทีเ่กิดจากการรวมกนั โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกจิการที่เจ้าของ

มีอาํนาจในการเลือก แต่งตั้ง ถอดถอนสมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการของกิจการ 

ที่เกดิจากการรวมกนั 

ข15.4 คณะผูบ้ริหารระดับสูงของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกิจการ 

ที่ผู้บริหาร (หรือผู้บริหารเดิม) เป็นผู้มีอาํนาจครอบงาํคณะผู้บริหารของกจิการที่เกิดจาก    

การรวมกนั 

ข15.5 เงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนตราสารทุน โดยทั่วไป ผู้ ซ้ือมักเป็นกิจการที่ เป็นผู้จ่าย

ส่วนเกนิของมูลค่ายุติธรรมก่อนการรวมธุรกจิในตราสารทุนของอกีกจิการหน่ึง (หรือ

กลุ่มกจิการ) 
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ข16 โดยปกติ ผู้ซ้ือ คือ กจิการซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่ากจิการอื่นที่มารวมกนัอย่างมีนัยสาํคัญ (ขนาดของ

กจิการอาจวัดจากสนิทรัพย์ รายได้ หรือกาํไร เป็นต้น) 

ข17 สาํหรับการรวมธุรกจิที่มีกจิการที่เกี่ยวข้องมากกว่าสองกจิการขึ้นไป ในการระบุว่า กจิการใดเป็น 

ผู้ซ้ือต้องคาํนึงว่ากิจการใดเป็นผู้ริเร่ิมการรวมธุรกิจ โดยพิจารณาร่วมกับขนาดของกิจการที่มา

รวมกนั 

ข18 ผู้ซ้ือไม่จาํเป็นต้องเป็นกจิการที่ตั้งขึ้นใหม่จากการรวมธุรกจิ หากมีการจัดตั้งกจิการใหม่เพ่ือออก

ตราสารทุนสาํหรับการรวมธุรกจิ กิจการใดกจิการหน่ึงที่ปรากฏอยู่ก่อนการรวมธุรกิจจะถูกระบุ

ให้เป็นผู้ซ้ือโดยใช้แนวทางที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข13 ถึง ข17 ในทางกลับกัน 

กิจการที่ตั้ งขึ้ นใหม่ที่ เป็นผู้จ่ายเงินสด หรือโอนสินทรัพย์อื่นให้ หรือเป็นผู้ก่อหน้ีเพ่ือจ่าย          

สิ่งตอบแทนกอ็าจถูกพิจารณาให้เป็นผู้ซ้ือ 

 

การซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั 

 

ข19 การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับเกิดขึ้นเม่ือกิจการที่ออกหลักทรัพย์ (ผู้ซ้ือทางกฎหมาย) ถูกระบุว่า

เป็นผู้ถูกซ้ือในทางบญัชีตามหลักเกณฑท์ี่กาํหนดในแนวทางปฏบิัติตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข13 

ถึง ข18 โดยกิจการที่ตราสารทุนถูกซ้ือไป (ผู้ถูกซ้ือทางกฎหมาย) จะเป็นผู้ซ้ือทางบัญชีสาํหรับ

รายการที่ถือเป็นการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ ตัวอย่างเช่น บางคร้ัง การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ

เกดิขึ้นเม่ือบริษัทจาํกดัต้องการเป็นบริษัทมหาชนโดยไม่ต้องการนาํหลักทรัพย์ของตนเองเข้าไป

จดทะเบียนจึงให้บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าถือหุ้นของตนเพ่ือ

แลกเปล่ียนกับหุ้นของบริษัทน้ัน จากตัวอย่างข้างต้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ถือเป็นผูซ้ื้อทางกฎหมาย เพราะเป็นผู้ออกตราสารทุนเพ่ือจ่ายชาํระ และบริษัทจาํกัดถือเป็น 

ผูถู้กซ้ือทางกฎหมาย เพราะตราสารทุนของตนถูกซ้ือไป อย่างไรกต็าม การใช้แนวทางปฏิบัติ

ตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข13 ถงึ ข18 จะทาํให้ระบุได้ว่า 

ข19.1 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นผูถู้กซ้ือทางบัญชี และ 

ข19.2 บริษัทจาํกดัเป็นผูซ้ื้อทางบัญชี 

ผู้ถูกซ้ือทางบัญชีจะต้องเป็นไปตามคํานิยามของธุรกิจสาํหรับรายการที่ถือเป็นการซ้ือธุรกิจ 

แบบย้อนกลับ และให้ใช้หลักการการรับรู้ รายการและการวัดมูลค่าตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซ่ึงรวมถงึการกาํหนดให้มีการรับรู้ ค่าความนิยมด้วย 

 

การวดัมูลค่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้

 

ข20 ในการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ โดยทั่วไปผู้ซ้ือทางบัญชีจะไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ  

แต่ผู้ถูกซ้ือทางบัญชีจะเป็นผู้ออกตราสารทุนให้แก่เจ้าของของผู้ซ้ือทางบัญชี ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่โอนให้โดยผู้ซ้ือทางบัญชีเพ่ือแลกเปล่ียนกับส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือ

ทางบัญชีต้องคาํนวณจากจาํนวนของตราสารทุนที่บริษัทย่อยตามกฎหมายต้องออกเพ่ือทาํให้

เจ้าของของบริษัทใหญ่ตามกฎหมายมีส่วนได้เสียในกิจการที่เกิดจากการรวมกันในสัดส่วน
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เดียวกันกับส่วนได้เสียที่เป็นผลจากการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน 

ที่คาํนวณได้ดังกล่าวจะถอืว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ 

 

การจดัทําและการเปิดเผยงบการเงินรวม 

 

ข21 งบการเงินรวมที่จัดทาํสาํหรับการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับจะจัดทาํภายใต้ช่ือของบริษัทใหญ่ 

ตามกฎหมาย (ผู้ ถูกซ้ือทางบัญชี) แต่ต้องอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่ามี 

การปรับปรุงงบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) รวมทั้งมีการปรับปรุง

ย้อนหลังสาํหรับส่วนทุนตามกฎหมายของผู้ซ้ือทางบัญชีเพ่ือสะท้อนส่วนทุนตามกฎหมายของ 

ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี รายการปรับปรุงดังกล่าวจัดทาํขึ้นเพ่ือแสดงให้เหน็ถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่

ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) นอกจากน้ี ต้องมีการปรับปรุงย้อนหลังสําหรับข้อมูล 

ที่นาํเสนอเปรียบเทยีบในงบการเงินรวมเพ่ือแสดงให้เหน็ถงึส่วนทุนของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย 

(ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ด้วยเช่นกนั 

ข22 เน่ืองจากงบการเงินรวมเป็นการนาํเสนอข้อมูลต่อเน่ืองจากงบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย 

ยกเว้นในส่วนโครงสร้างทุน งบการเงินรวมจึงสะท้อนถงึ 

ข22.1 สินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) ที่ถูกรับรู้ และ 

วัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการรวมกจิการ 

ข22.2 สินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ที่ถูกรับรู้และ 

วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ข22.3 กาํไรสะสมและยอดคงเหลือของส่วนของเจ้าของส่วนอื่นของบริษัทย่อยตามกฎหมาย  

(ผู้ซ้ือทางบัญชี) ก่อนการรวมธุรกจิ 

ข22.4    มูลค่าตราสารทุนที่ออกและรับรู้ ในงบการเงินรวมจะต้องรวมตราสารทุนที่บริษัทย่อย

ตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) มีอยู่ก่อนการรวมธุรกจิเข้ากบัมูลค่ายุติธรรมของบริษัทใหญ่

ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) อย่างไรกต็าม โครงสร้างของส่วนของเจ้าของใน 

งบการเงินรวม (เช่น จํานวนและประเภทของตราสารทุนที่ออก) ต้องแสดงถึง

โครงสร้างในส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) รวมถึง

ตราสารทุนที่บริษัทใหญ่ตามกฎหมายออกเพ่ือการรวมกิจการ ดังน้ัน โครงสร้าง 

ส่วนของเจ้าของของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) จะถูกปรับย้อนหลังโดย

ใช้อัตราการแลกเปล่ียนที่ระบุในสัญญาซ้ือเพ่ือสะท้อนถึงจํานวนหุ้นที่ออกโดย 

บริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ในการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ 

ข22.5 มูลค่าตามบัญชีของกําไรสะสมและส่วนของเจ้าของส่วนอื่นๆ ตามสัดส่วนของ 

ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อยตามกฎหมายก่อนการรวมธุรกิจ 

ตามที่กล่าวไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข23 และ ข24 
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ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม 

 

ข23 ในการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ เจ้าของบางรายของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ ซ้ือทางบัญชี)  

อาจไม่ได้แลกเปล่ียนตราสารทุนที่ตนถืออยู่กับบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) 

เจ้าของเหล่าน้ันถือเสมือนเป็นส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในงบการเงินรวมภายหลังการซ้ือ

ธุรกิจแบบย้อนกลับ เน่ืองจากเจ้าของของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายที่ไม่ได้แลกเปล่ียนตราสารทุน

ของตนกบัตราสารทุนของผู้ซ้ือตามกฎหมาย จะมีส่วนได้เสยีในผลการดาํเนินงานและสนิทรัพย์สทุธิ

เฉพาะของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายเท่าน้ัน ไม่มีส่วนได้เสียในผลการดาํเนินงานและสนิทรัพย์สุทธิ

ของกจิการที่เกดิจากการรวมกนั ในทางกลับกนั แม้ว่าผู้ซ้ือตามกฎหมายจะเป็นผู้ถูกซ้ือในทางบัญชี 

เจ้าของของผู้ซ้ือตามกฎหมายกยั็งคงมีส่วนได้เสียในผลการดาํเนินงานและสินทรัพย์สุทธิของ

กจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

ข24 สนิทรัพย์และหน้ีสนิของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายต้องรับรู้และวัดมูลค่าในงบการเงินรวมด้วยมูลค่า

ตามบัญชีก่อนการรวมกจิการ (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข22.1) ดังน้ัน ในการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมต้องแสดงด้วยสัดส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิก่อนการรวมกิจการของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย ถึงแม้ว่า 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในการซ้ืออื่นๆ จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือกต็าม 

 

กําไรต่อหุน้ 

 

ข25 ตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข22.4 โครงสร้างส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวมของการซ้ือธุรกจิ 

แบบย้อนกลับต้องแสดงถึงโครงสร้างส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี)  

ซ่ึงรวมทั้งตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซ้ือตามกฎหมายเพ่ือให้เกดิการรวมธุรกจิ 

ข26 ในการคาํนวณจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักที่คงเหลือ (ตัวหารในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น) 

ในระหว่างงวดที่มีการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ 

ข26.1 จาํนวนหุ้นสามัญคงเหลือตั้งแต่ต้นงวดถึงวันที่ซ้ือต้องคาํนวณด้วยจาํนวนหุ้นสามัญ 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนักในระหว่างงวดของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) คูณด้วย

อตัราส่วนการแลกเปล่ียนที่ระบุในสญัญาการรวมกจิการ และ 

ข26.2 จาํนวนหุ้นสามัญคงเหลือตั้งแต่วันที่ซ้ือถึงวันสิ้นงวดต้องใช้จาํนวนหุ้นสามัญคงเหลือ

ที่มีอยู่จริงของผู้ซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ที่คงเหลืออยู่ในระหว่างงวด 

ข27 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานในแต่ละงวดก่อนวันที่ซ้ือที่แสดงเปรียบเทยีบในงบการเงินรวมตามวิธซ้ืีอธุรกจิ

แบบย้อนกลับต้องคาํนวณโดยการหาร 

ข27.1 กาํไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญในแต่ละงวดด้วย 

ข27.2 จาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายที่คงเหลืออยู่ในระหว่าง

งวดน้ันคูณด้วยอตัราส่วนการแลกเปล่ียนที่ระบุในสญัญาซ้ือกจิการ 
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การรบัรูร้ายการสินทรพัยที์ไ่ดม้าและหนี้ สินทีร่บัมา (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่10 ถงึ 13) 

 

ข28 – ข30 (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

ข31 ผู้ซ้ือต้องรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ได้มาจากการรวมธุรกจิแยกต่างหากจากค่าความนิยม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือว่าระบุได้ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงคือสามารถแยกเป็น

เอกเทศได้หรือเป็นไปตามข้อกาํหนดทางกฎหมายในสญัญา 

 

ข32 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อกาํหนดทางกฎหมายในสญัญาจะถอืว่าระบุได้ถงึแม้ว่าสนิทรัพย์

น้ันจะไม่สามารถโอนหรือแยกเป็นเอกเทศจากผู้ถูกซ้ือหรือจากสทิธแิละภาระผูกพันอื่น เช่น 

ข32.1 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ข32.2 ผู้ถูกซ้ือเป็นเจ้าของและดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ใบอนุญาตที่ให้สิทธิ

ในการดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อกาํหนดทาง

กฎหมายในสัญญาและต้องรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ว่า 

ผู้ซ้ือจะไม่สามารถขายหรือโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นโดยแยกจากโรงไฟฟ้าได้ 

ผู้ซ้ืออาจรับรู้ มูลค่ายุติธรรมของใบอนุญาตในการดาํเนินธุรกิจและมูลค่ายุติธรรมของ

โรงไฟฟ้ารวมเป็นสินทรัพย์รายการเดียวกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานทาง

การเงินถ้าสนิทรัพย์เหล่าน้ันมีอายุการใช้ประโยชน์เท่ากนั 

ข32.3 ผู้ถูกซ้ือเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในเทคโนโลยีและให้สิทธิแก่ผู้อื่นเพ่ือนําไปใช้ในตลาด

ต่างประเทศโดยแลกเปล่ียนกับการได้สิ่งตอบแทนเป็นอัตราร้อยละที่กาํหนดของ

รายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต สิทธิบัตรในเทคโนโลยีและสญัญาให้สิทธ ิ

ที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อกาํหนดทางกฎหมายใน

สญัญาและต้องรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ว่าในทางปฏบิัติ

จะไม่สามารถขายหรือแลกเปล่ียนสทิธบิัตรและสญัญาให้สทิธทิี่เกี่ยวข้องแยกจากกนัได้ 

ข33 เง่ือนไขในการแยกเป็นเอกเทศได้ หมายถึง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาน้ันสามารถแยกหรือ

แบ่งจากผู้ถูกซ้ือ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปล่ียนได้อย่างเป็นเอกเทศ 

หรือโดยรวมกบัสญัญาหรือสนิทรัพย์ที่ระบุได้ หรือหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ผู้ซ้ือ

สามารถขาย ให้สิทธิ หรือแลกเปล่ียนกับมูลค่าของสิ่งตอบแทนอื่นถือว่าเข้าเง่ือนไขการแยก 

เป็นเอกเทศได้ถึงแม้ว่าผู้ซ้ือจะไม่มีความตั้งใจที่จะขาย ให้สิทธิหรือแลกเปล่ียนสินทรัพย์น้ัน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาถือว่าเข้าเง่ือนไขการแยกเป็นเอกเทศได้ถ้ามีหลักฐานแสดงว่า 

มีรายการแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่คล้ายกัน ถึงแม้ว่ารายการเหล่าน้ัน 

จะไม่ได้เกดิขึ้นบ่อย และไม่คาํนึงว่าผู้ซ้ือมีส่วนเกี่ยวข้องกบัรายการดังกล่าวหรือไม่ ตัวอย่างเช่น 

รายช่ือลูกค้าและรายช่ือสมาชิกมักมีการให้สทิธิในการนาํไปใช้ประโยชน์จึงถือว่าเข้าเง่ือนไขของ

การแยกเป็นเอกเทศได้ แม้ว่าผู้ถูกซ้ือจะเช่ือว่ารายช่ือลูกค้าของตนมีลักษณะแตกต่างจากรายช่ือ
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ลูกค้าอื่นๆ แต่การที่ตามปกติรายช่ือลูกค้ามักมีการให้สิทธิก็ถือได้ว่ารายช่ือลูกค้าที่ได้มา 

เข้าเง่ือนไขการแยกเป็นเอกเทศได้แล้ว อย่างไรกต็าม รายช่ือลูกค้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ

อาจจะไม่เข้าเง่ือนไขของการแยกเป็นเอกเทศได้ ถ้าเง่ือนไขในสัญญาระบุห้ามไม่ให้กิจการขาย 

ให้เช่าหรือแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกบัลูกค้า 

ข34 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่สามารถแยกเป็นเอกเทศจากผู้ถูกซ้ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกัน 

ถอืว่าเข้าเง่ือนไขของการแยกเป็นเอกเทศได้ถ้าสนิทรัพย์น้ันสามารถแยกเป็นเอกเทศได้เม่ือนาํไป

รวมกบัสญัญา สนิทรัพย์ที่ระบุได้หรือหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ข34.1 ผู้ร่วมตลาดแลกเปล่ียนหน้ีสินเงินรับฝากและความสัมพันธ์กับลูกค้าเงินรับฝากซ่ึงเป็น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเป็นรายการที่พบได้ทั่วไป ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้ ความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าเงินรับฝากซ่ึงเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม 

ข34.2 ผู้ถูกซ้ือมีเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนสําหรับการผลิตสินค้าชนิดหน่ึงแต่ไม่ได้ 

จดทะเบียนสิทธิบัตรในความชํานาญด้านเทคโนโลยีที่ ใช้ในการผลิต ในการโอน 

ความเป็นเจ้าของในเคร่ืองหมายการค้า ผู้เป็นเจ้าของเดิมจะต้องโอนทุกอย่างที่จาํเป็น

ให้แก่เจ้าของใหม่ เพ่ือให้เจ้าของใหม่สามารถผลิตสนิค้าหรือให้บริการได้โดยไม่แตกต่าง

ไปจากเดิม เน่ืองจากความชาํนาญด้านเทคโนโลยีที่ไม่ได้จดสทิธิบัตรจะถูกแบ่งแยกจาก 

ผู้ถูกซ้ือหรือกจิการที่เกิดจากการรวมกันและจะถูกขายถ้าเคร่ืองหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง

ถูกขายออกไป จึงถือว่าความชาํนาญด้านเทคโนโลยีที่ไม่ได้จดสทิธิบัตรน้ันสามารถแยก

เป็นเอกเทศได้ 

 

สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 

 

ข35 ในการรวมธุรกจิ ผู้ซ้ืออาจได้รับคืนสทิธทิี่เคยให้แก่ผู้ถูกซ้ือเพ่ือใช้สนิทรัพย์ของผู้ซ้ือ ทั้งสนิทรัพย์ 

ที่เคยรับรู้ และไม่เคยรับรู้ ในงบการเงินมาก่อน ตัวอย่างของสิทธิดังกล่าวรวมถึงสิทธิในการใช้ 

ช่ือทางการค้าของผู้ซ้ือภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ หรือสิทธิในการใช้เทคโนโลยีของผู้ซ้ือภายใต้

สัญญาให้สิทธิในการใช้เทคโนโลยี สิทธิที่ได้รับคืนน้ีถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ผู้ซ้ือ

ต้องรับรู้ แยกต่างหากจากค่าความนิยม ย่อหน้าที่ 29 กาํหนดแนวทางในการวัดมูลค่าของสิทธ ิ

ที่ได้รับคืน และย่อหน้าที่ 55 กาํหนดแนวทางในการบันทกึบัญชีภายหลังจากการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรก

สาํหรับสทิธทิี่ได้รับคืน 

ข36 ผู้ซ้ือต้องรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที่เกดิจากการที่เง่ือนไขในสญัญาที่เกี่ยวข้องกบัสทิธิที่ได้รับคืน 

เม่ือเทียบกับเง่ือนไขในตลาดสาํหรับรายการที่มีลักษณะเดียวกันให้ผลประโยชน์กับผู้ซ้ือหรือ 

ทาํให้ผู้ซ้ือเสียผลประโยชน์ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข52 กาํหนดแนวทางในการวัดมูลค่าของ 

ผลกาํไรหรือขาดทุนดังกล่าว 
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กลุ่มของแรงงานและรายการอ่ืนๆ ทีไ่ม่สามารถระบุได ้

 

ข37 ผู้ซ้ือต้องรวมมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาที่ไม่สามารถระบุได้ ณ วันที่ ซ้ือเข้าเป็น 

ส่วนหน่ึงของค่าความนิยม ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ืออาจกาํหนดมูลค่าของกลุ่มของแรงงานที่มีอยู่  

ซ่ึงหมายถึง กลุ่มของพนักงานที่มีอยู่ซ่ึงทาํให้ผู้ซ้ือสามารถดาํเนินงานและบริหารธุรกิจที่ซ้ือมา

ต่อไปจากวันที่ ซ้ือได้ กลุ่มของแรงงานไม่รวมถึงพนักงานของผู้ถูกซ้ือที่มีทักษะความชํานาญ

พิเศษที่ต้องนาํความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏบิัติงาน เน่ืองจากกลุ่มของแรงงานไม่ใช่

สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่จะสามารถรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยมได้ มูลค่าของ 

กลุ่มของแรงงานจึงถูกรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าความนิยม 

ข38 ผู้ซ้ือต้องรวมมูลค่าของรายการที่ไม่เข้าเง่ือนไขการเป็นสนิทรัพย์ ณ วันที่ซ้ือเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ

ค่าความนิยม เช่น ผู้ซ้ืออาจกาํหนดมูลค่าของสัญญาที่ ผู้ถูกซ้ือกาํลังเจรจาต่อรองกับลูกค้า 

รายใหม่ ณ วันที่ซ้ือ แต่เน่ืองจากสัญญาดังกล่าวยังไม่สามารถถือเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ือได้ 

ผู้ซ้ือจึงไม่สามารถรับรู้ สัญญาดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ผู้ซ้ือต้อง 

ไม่จัดประเภทใหม่ในภายหลังสาํหรับมูลค่าของสัญญาเหล่าน้ันโดยแสดงแยกจากค่าความนิยม

สาํหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นหลังจากวันที่ ซ้ือ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ือต้องประเมินข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์แวดล้อมที่เกดิขึ้นไม่นานหลังวันที่ซ้ือเพ่ือพิจารณาว่ามีสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถ

รับรู้ เป็นรายการแยกต่างหากอยู่ ณ วันที่ซ้ือหรือไม่ 

ข39 ภายหลังการรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรก ผู้ซ้ือต้องบันทึกบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการ

รวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรพัย์ไม่มีตัวตน  อย่างไรกต็าม ตามที่

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน กาํหนดให้ใช้

วิธีการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้ รายการเมื่อเร่ิมแรกสาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

ข40 เง่ือนไขของการระบุได้ใช้ในการพิจารณาว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสามารถรับรู้ เป็นรายการ 

แยกต่างหากจากค่าความนิยมได้หรือไม่ อย่างไรกต็าม เง่ือนไขดังกล่าวไม่ได้กาํหนดแนวทาง 

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และไม่ได้กําหนดข้อจํากัดของข้อสมมติ 

ที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ือพิจารณาใช้ข้อสมมติ

เดียวกันกับที่ผู้ร่วมตลาดในการกาํหนดราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น การพิจารณาโอกาส 

ในการต่อสัญญาในอนาคตในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญา ซ่ึงการต่ออายุได้หรือไม่น้ัน 

ไม่จําเป็นต้องเข้าเง่ือนไขการระบุได้ (อย่างไรก็ตาม ย่อหน้าที่ 29 ได้กล่าวถึงข้อยกเว้น 

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสิทธิที่ได้รับคืนที่รับรู้ ในการรวมธุรกิจ) ย่อหน้าที่ 36 และ 37 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38  เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน กาํหนดแนวทางสาํหรับการพิจารณาว่า

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนควรจะรับรู้ รวมเป็นหน่วยเดียวกับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นหรือสินทรัพย์ที่มี

ตัวตนหรือไม่ 
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การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์่ระบุไดบ้างรายการและส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอํานาจ

ควบคุมในผูถู้กซ้ือ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่18 และ 19) 

 

สินทรพัยที์ก่ระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน (ค่าเผือ่มูลค่า) 

 

ข41 ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้ ค่าเผื่อมูลค่าสาํหรับสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกจิที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือเป็นรายการแยกต่างหาก เพราะผลกระทบของความไม่แน่นอนเกี่ยวกบั

กระแสเงินสดเกี่ยวกับอนาคตได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว เช่น มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีกําหนดให้ ผู้ ซ้ือวัดมูลค่าของลูกหน้ีที่ ได้มาซ่ึงรวมถึงเงินให้ กู้ ยืมด้วย 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือในการบันทกึบัญชีสาํหรับการรวมธุรกิจ ดังน้ัน ณ วันดังกล่าวผู้ซ้ือต้อง

ไม่รับรู้ ค่าเผื่อมูลค่าแยกต่างหากสาํหรับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเรียกเกบ็ไม่ได้ตามสัญญาในวัน

น้ันหรือค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

 

สินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าดําเนนิงานซ่ึงผูถู้กซ้ือเป็นผูใ้หเ้ช่า 

 

ข42 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือของสินทรัพย์ เช่น อาคารหรือสิทธิภายใต้สัญญาเช่า

ดาํเนินงานซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้ให้เช่า ผู้ซ้ือต้องพิจารณาเง่ือนไขตามสัญญาเช่าในการบันทึกบัญชี 

หรืออีกนัยหน่ึงผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้ รายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินแยกต่างหากจากการที่เง่ือนไขใน

สญัญาเช่าดาํเนินงานน้ันให้ประโยชน์หรือไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้ซ้ือเม่ือเทยีบกบัเง่ือนไขในตลาด  

 

สินทรพัยที์ผู่ซ้ื้อตั้งใจจะไม่ใชห้รือใชใ้นรูปแบบทีแ่ตกต่างไปจากผูร่้วมตลาด 

 

ข43     เพ่ือปกป้องความสามารถในการแข่งขันหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ผู้ซ้ืออาจตั้งใจไม่ใช้สินทรัพย์ 

ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้มาอย่างจริงจัง หรืออาจไม่ตั้งใจที่จะใช้สินทรัพย์ในแบบที่เป็น 

การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด เช่น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นงานวิจัยและพัฒนาที่

ได้มาที่ผู้ซ้ือวางแผนที่จะใช้สินทรัพย์โดยการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้ใช้ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ือต้อง 

วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินโดยสมมติว่าจะใช้

ประโยชน์ในแบบที่เป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดที่ผู้ร่วมตลาดจะใช้ประกอบกับ 

ข้อสมมติในการประเมินมูลค่าทั้ ง ณ  จุดเร่ิมต้นและเม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน 

การจาํหน่ายสาํหรับการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง 

 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ 

 

ข44 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้ผู้ซ้ือวัดมูลค่าส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

ในผู้ถูกซ้ือด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ บางคร้ังผู้ซ้ืออาจสามารถวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมได้โดยใช้ราคาเสนอซ้ือเสนอขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง

สาํหรับหุ้นทุนที่ไม่ได้ถือโดยผู้ซ้ือ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือเสนอขาย
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ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยใช้

เทคนิคการวัดมูลค่าอื่น 

ข45    มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นของส่วนของผู้ซ้ือและส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซ้ืออาจ

แตกต่างกัน ผลต่างโดยส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ที่จะรวมส่วนเพ่ิมในมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น 

ที่ผู้ซ้ือมีในผู้ถูกซ้ือจากการที่ได้การควบคุม (control premium) หรือในทางกลับกนั มูลค่ายุติธรรม

ต่อหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมได้รวมส่วนลดจากการขาดการควบคุม (ส่วนลดของ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม (non-controlling interest discount)) หากผู้ร่วมตลาดจะมี 

การนาํส่วนเพ่ิมและส่วนลดน้ีมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

การวดัมูลค่าค่าความนยิมหรือกาํไรจากการซ้ือในราคาตํา่กว่ามูลค่ายติุธรรม 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ซ้ือของส่วนของผูซ้ื้อในงบการเงินของผูถู้กซ้ือโดยใชเ้ทคนิค

การวดัมูลค่า (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่33) 

 

ข46 ในการรวมธุรกิจที่ ไม่ มีการโอนสิ่ งตอบแทนให้  ผู้ ซ้ือต้องใช้มูลค่ายุติธรรม  ณ  วันที่ ซ้ือ 

ของส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการวัด 

มูลค่าค่าความนิยมหรือกาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 32 ถงึ 34) 

 

ขอ้ควรพิจารณาเพิ่มเติมในการใชวิ้ธีซ้ือกบัการรวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชนร่์วม 

(แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่33) 

 

ข47 เม่ือกิจการหาผลประโยชน์ร่วมสองแห่งมารวมกัน มูลค่ายุติธรรมของส่วนของเจ้าของหรือ 

ส่วนของสมาชิกในผู้ถูกซ้ือ (หรือมูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซ้ือ) อาจเป็นมูลค่าที่วัดได้อย่างน่าเช่ือถือ

กว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนของสมาชิกที่ ผู้ ซ้ือได้โอนไป ในสถานการณ์เช่นน้ัน ย่อหน้าที่ 33 

กาํหนดให้ผู้ซ้ือต้องประเมินมูลค่าของค่าความนิยมโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วน 

ของเจ้าของของผู้ถูกซ้ือแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือที่ถูกโอนไป 

นอกจากน้ีผู้ซ้ือในการรวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้องรับรู้สินทรัพย์สุทธิของ 

ผู้ถูกซ้ือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินไม่ให้รับรู้ เข้ากาํไรสะสม ซ่ึงเป็นไป

ตามที่กาํหนดสาํหรับธุรกจิประเภทอื่นๆ ในการบันทกึบัญชีการรวมธุรกจิด้วยวิธซ้ืีอ 

ข48 กจิการหาผลประโยชน์ร่วมมีความเหมือนกับธุรกจิอื่นๆ ในหลายด้านแต่มีข้อแตกต่างที่เด่นชัด  

คือ มีสมาชิกเป็นทั้งลูกค้าและเจ้าของ โดยทั่วไปสมาชิกของกจิการหาผลประโยชน์ร่วมคาดหวัง  

จะได้รับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกในรูปแบบของการลดค่าสินค้าหรือค่าบริการหรือเงินปันผล                 

เงินปันผลมักจะถูกปันส่วนให้กับสมาชิกแต่ละคนตามสัดส่วนของมูลค่าทางธุรกิจที่สมาชิก         

ทาํให้กบักจิการในระหว่างปี 

ข49 การวัดมูลค่ายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้องรวมข้อสมมติที่ผู้ร่วมตลาดจะใช้ใน 

การพิจารณาเกี่ยวกับผลประโยชน์ในอนาคตของสมาชิกประกอบกับข้อสมมติอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ที่ ผู้ร่วมตลาดจะทาํกับกิจการหาผลประโยชน์ร่วม เช่น วิธีมูลค่าปัจจุบันอาจเป็นสิ่งที่ใช้ใน 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ร่วม กระแสเงินสดที่ใช้ในประมาณการ

ดังกล่าวต้องอ้างอิงมาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับของกจิการหาผลประโยชน์ร่วมซ่ึงเป็น

กระแสเงินสดหลังหักผลประโยชน์ที่คืนให้แก่สมาชิกในรปูของการลดค่าสนิค้าหรือบริการ เป็นต้น 

 

การพิจารณารายการที่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 51 

และ 52) 

 

ข50 ผู้ ซ้ือต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปน้ี เพ่ือพิจารณาว่ารายการที่ เกิดขึ้ นถือเป็นส่วนหน่ึงของ 

การแลกเปล่ียนกับผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกิจหรือถือเป็นรายการแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ

โดยไม่จาํเป็นที่ปัจจัยทั้งหมดน้ีต้องเกดิขึ้นร่วมกนัทุกข้อ 

ข50.1 เหตุผลของการเกิดรายการ – การทาํความเข้าใจถึงเหตุผลที่แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน 

การรวมธุรกจิ (ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ เจ้าของ กรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนของผู้ซ้ือและ 

ผู้ถูกซ้ือ) เข้าทาํรายการหรือข้อตกลงรายการหน่ึงน้ันอาจช้ีให้เหน็ว่ารายการดังกล่าว

เป็นส่วนหน่ึงของการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือเพ่ือแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์ที่

ได้มาและหน้ีสนิที่รับมาหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการที่เกดิขึ้นทาํให้ผู้ซ้ือหรือกจิการ

ที่เกดิจากการรวมกนัได้รับผลประโยชน์มากกว่าผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกจิ 

ต้นทุนที่จ่ายสาํหรับรายการดังกล่าว (รวมถงึสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง) ไม่น่าจะ

เป็นส่วนหน่ึงของรายการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องบันทึกบัญชี

สาํหรับจาํนวนดังกล่าวแยกต่างหากจากการรวมธุรกจิ 

ข50.2 ผูริ้เริ่มใหเ้กิดรายการ – การทาํความเข้าใจว่ากิจการใดเป็นผู้ริเร่ิมให้เกิดรายการ 

อาจช้ีให้เห็นว่ารายการดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือ

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น รายการหรือเหตุการณ์อื่นที่ริเร่ิมโดยผู้ซ้ือจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

เกดิประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตแก่ผู้ซ้ือหรือกจิการที่เกดิจากการรวมกนั มากกว่า

ที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน 

รายการหรือข้อตกลงที่ริเร่ิมโดยผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมจะไม่ได้ทาํเพ่ือประโยชน์ของ 

ผู้ซ้ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกัน ซ่ึงรายการดังกล่าวมักถือเป็นส่วนหน่ึงของ

รายการรวมธุรกจิ 

ข50.3 จังหวะเวลาของการเกิดรายการ – จังหวะเวลาของการเกิดรายการอาจช้ีให้เห็นว่า

รายการดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการแลกเปล่ียนที่ ให้แก่ ผู้ ถูก ซ้ือหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น รายการระหว่างผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือที่เกิดขึ้ นในระหว่างการเจรจาต่อรอง

เง่ือนไขการรวมธุรกิจอาจทาํให้การรวมธุรกิจน้ันเกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตแก่ผู้ซ้ือหรือกิจการที่ เกิดจากการรวมกัน หากเป็นเช่นน้ัน ผู้ ถูกซ้ือหรือ 

เจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกจิอาจไม่ได้รับหรือได้รับผลประโยชน์จากรายการดังกล่าว
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เพียงเลก็น้อย ยกเว้นผลประโยชน์ที่ได้รับในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของกจิการที่เกดิจาก

การรวมกนั 

 

การทําให้ความสมัพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ือที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป (แนวทาง 

ปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่52.1) 

 

ข51 ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ืออาจมีความสัมพันธ์กันก่อนการเจรจาตกลงรวมธุรกิจกัน ซ่ึง ณ ที่น้ีจะเรียกว่า 

“ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ” ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือที่มีอยู่ก่อน 

การรวมธุรกิจอาจอยู่ในรูปแบบของสัญญา เช่น สัญญาระหว่างผู้ขายกับลูกค้า หรือสัญญา

ระหว่างผู้ให้สทิธกิบัผู้ใช้สทิธ ิหรืออาจไม่อยู่ในรปูแบบของสญัญากไ็ด้ เช่น โจทกก์บัจาํเลย 

ข52 ถ้าการรวมธุรกจิมีผลทาํให้ความสมัพันธร์ะหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกจิหมดไป 

ให้ผู้ซ้ือรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนโดยวัดมูลค่าตามที่กาํหนดดังต่อไปน้ี 

ข52.1 ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมสาํหรับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนหน้าการรวมธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ใน

รปูแบบของสญัญา เช่น คดีความฟ้องร้อง 

ข52.2 ให้ใช้มูลค่าที่น้อยกว่าระหว่างภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข52.2.1 กับ ข52.2.2 สาํหรับ

ความสมัพันธท์ี่มีอยู่ก่อนหน้าการรวมธุรกจิที่อยู่ในรปูแบบของสญัญา 

ข52.2.1 มูลค่าของสัญญาส่วนที่ได้ประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าในมุมมองของ 

ผู้ซ้ือ เม่ือเทียบกับเง่ือนไขของรายการที่มีลักษณะเหมือนกันในตลาด 

ในปัจจุบัน (สัญญาที่ให้ประโยชน์น้อยกว่า หมายถึง น้อยกว่าในแง่

ข้อกาํหนดตามสญัญาเม่ือเทยีบกบัข้อกาํหนดในตลาดทั่วไปซ่ึงไม่จาํเป็น

ว่าสัญญาน้ันต้องเป็นสัญญาที่สร้างภาระซ่ึงมีค่าใช้จ่ายตามข้อกาํหนดใน

สญัญาที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้เกนิกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่จะได้รับจาก

สญัญาน้ัน) 

ข52.2.2 จาํนวนที่ระบุในเง่ือนไขของสัญญาที่ต้องมีการจ่ายชาํระระหว่างคู่สัญญา

เม่ือมีคนใดคนหน่ึงได้รับประโยชน์น้อยกว่า 

ถ้ามูลค่าตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข52.2.2 น้อยกว่า ข52.2.1 ให้บันทึกผลต่าง 

ที่เกดิขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของการรวมธุรกจิ 

มูลค่าของผลกาํไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ บางส่วนขึ้ นอยู่กับว่าผู้ซ้ือเคยรับรู้ สินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ดังน้ัน ผลกาํไรหรือขาดทุนที่แสดงในงบการเงินอาจแตกต่างไปจากมูลค่า 

ที่คาํนวณได้โดยใช้ข้อกาํหนดข้างต้น 

ข53 ความสมัพันธท์ี่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกจิอาจเป็นสญัญาที่ผู้ซ้ือรับรู้ เป็นสทิธทิี่ได้รับคืน ถ้าสญัญามี

เง่ือนไขที่ให้ประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าเม่ือเทียบกับมูลค่ารายการที่มีลักษณะเหมือนกัน 

ในตลาด ผู้ซ้ือต้องรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการทาํให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่หมดไปน้ันเป็น

รายการแยกต่างหากจากการรวมธุรกจิและวัดมูลค่าตามที่กล่าวไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข52 
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ขอ้ตกลงการจ่ายชําระที่อาจเกิดข้ึนแก่พนกังานหรือผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น (แนวทาง 

ปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่52.2) 

 

ข54 ข้อตกลงการจ่ายชําระที่อาจเกิดขึ้ นแก่พนักงานหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นจะเป็น 

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการรวมธุรกจิ หรือเป็นรายการแยกต่างหากขึ้นอยู่กบัลักษณะ

ของข้อตกลง การทาํความเข้าใจเหตุผลของการรวมข้อตกลงการจ่ายชาํระที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ใน

สญัญาซ้ือธุรกจิ ทาํความเข้าใจว่าใครเป็นผู้ริเร่ิมข้อตกลง และช่วงเวลาที่คู่สญัญาเข้าทาํข้อตกลง

จะช่วยในการประเมินลักษณะของข้อตกลงได้ 

ข55 ถ้าไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าข้อตกลงการจ่ายชาํระแก่พนักงานหรือผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น 

ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือหรือถือเป็นรายการแยกต่างหาก         

จากการรวมธุรกจิ ผู้ซ้ือต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปน้ีประกอบ 

ข55.1 การจา้งงานต่อ – หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นกาํหนดเง่ือนไขในข้อตกลงให้มี 

การจ้างงานต่อและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นกลายมาเป็นพนักงานในระดับที่มี

ความสาํคัญอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเข้าเง่ือนไขเป็นข้อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะ 

ต้องจ่าย เง่ือนไขในการจ้างงานต่ออาจรวมอยู่ในสญัญาจ้างงาน สัญญาซ้ือกจิการหรือ

เอกสารอื่นๆ ข้อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่การจ่ายชาํระจะถูกริบโดย

ปริยายหากไม่มีการจ้างงานอกีต่อไปถือเป็นผลตอบแทนพนักงานสาํหรับการบริการที่

ได้รับหลังการรวมกิจการ ในขณะที่ ข้อตกลงซ่ึงการจ่ายชําระสิ่งตอบแทนที่คาดว่า

จะต้องจ่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบหากไม่มีการจ้างงานอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าการจ่ายชาํระที่

คาดว่าจะต้องจ่ายน้ันเป็นการจ่ายสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการรวมธุรกิจ 

ไม่ใช่ค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.2 ระยะเวลาการจา้งงานต่อ - ถ้าระยะเวลาการจ้างงานต่อเป็นช่วงเดียวกันหรือยาวกว่า

ระยะเวลาการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเน้ือหาของการจ่ายชาํระ 

ที่คาดว่าจะเกดิขึ้นถอืเป็นค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.3 ระดับของค่าตอบแทนพนักงาน – ในสถานการณ์ที่ค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงาน

นอกเหนือจากการจ่ายชําระที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นอยู่ในระดับที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับ

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานสาํคัญคนอื่นๆ ในกิจการที่เกดิจากการรวมกันอาจเป็น 

ข้อบ่งช้ีว่าการจ่ายชําระที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นถือเป็นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายในการรวม

ธุรกจิ ไม่ใช่ค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.4 เงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงาน – หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นที่ไม่ได้กลายเป็น

พนักงานได้รับการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหุ้นน้อยกว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขาย

หุ้นที่กลายเป็นพนักงานของกจิการที่เกดิจากการรวมกนั อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเงินที่จ่ายเพ่ิม

ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นที่กลายเป็นพนักงานของกิจการน้ัน เป็นค่าตอบแทน

พนักงาน 
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ข55.5 จํานวนหุ ้นที่ถือ – จํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นซ่ึงยังคงเป็น

พนักงานสาํคัญ อาจเป็นข้อบ่งช้ีเน้ือหาสาระของข้อตกลงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้อง

จ่ายชาํระ ตัวอย่างเช่น หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ใน 

ผู้ถูกซ้ือยังคงเป็นพนักงานสาํคัญ อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าข้อตกลงน้ีเป็นข้อตกลงการแบ่ง 

ผลกาํไรซ่ึงมีจุดประสงค์ที่จะให้ค่าตอบแทนพนักงานสาํหรับบริการที่ได้รับหลังการรวม 

ธุรกิจในทางกลับกัน หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นซ่ึงยังคงเป็นพนักงานสาํคัญน้ัน

ถือหุ้นเพียงเล็กน้อยในผู้ถูกซ้ือและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นทุกคนได้รับ 

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายต่อหุ้นในจาํนวนที่เท่าๆ กนั อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าการจ่าย

ชําระที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นน้ันเป็นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระเพ่ิมเติมใน 

การรวมธุรกจิ สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นก่อน 

การรวมธุรกิจต้องนาํมาพิจารณาด้วย เช่น สมาชิกในครอบครัวเดียวกันซ่ึงยังคงเป็น

พนักงานสาํคัญ 

ข55.6 ความเชื ่อมโยงกับการวดัมูลค่า – หากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ ต้องจ่ายในเบื้ องต้น 

ณ วันซ้ือองิจากระดับที่ตํ่าของการวัดมูลค่าผู้ถูกซ้ือและเกณฑก์ารคาํนวณการจ่ายชาํระ

ที่คาดว่าจะเกดิขึ้นมีความเกี่ยวข้องกบัวิธีที่ใช้ในการวัดมูลค่า อาจเป็นไปได้ว่าการจ่าย

ชําระที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นถือเป็นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายชําระเพ่ิมเติม อย่างไรกต็าม  

หากเกณฑ์การคาํนวณการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสอดคล้องกับข้อตกลงการแบ่ง

ผลกาํไรก่อนการรวมธุรกิจอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าข้อตกลงน้ันเป็นการจ่ายค่าตอบแทน

พนักงาน 

ข55.7 สตูรในการกาํหนดค่าตอบแทน – สตูรที่ใช้กาํหนดการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะเกดิขึ้นอาจมี

ประโยชน์ในการประเมินเน้ือหาของข้อตกลง ตัวอย่างเช่น หากการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นคาํนวณตามเกณฑต์ัวคูณกาํไรอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าภาระผูกพันน้ันเป็นสิ่งตอบแทน 

ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาํระในการรวมธุรกจิและสตูรดังกล่าวน้ันกาํหนดข้ึนเพ่ือใช้คาํนวณ

หรือพิสูจน์มูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซ้ือ ในทางกลับกันหากการจ่ายชําระที่คาดว่าจะ

เกดิขึ้นคาํนวณโดยใช้อตัราร้อยละของกาํไรอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย

ให้แก่พนักงานน้ันเป็นข้อตกลงการแบ่งผลกาํไรสาํหรับตอบแทนบริการที่ได้รับจาก

พนักงาน 

ข55.8 ขอ้ตกลงและประเด็นอื่นๆ – เง่ือนไขที่กําหนดในข้อตกลงอื่นๆ ที่ทํากับผู้ถือหุ้น 

ที่ประสงค์จะขายหุ้น (เช่น ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขัน สัญญาในการดําเนินงาน สัญญา 

ที่ปรึกษา และสญัญาเช่าทรัพย์สิน) และวิธีปฏบิัติสาํหรับภาษีเงินได้ของการจ่ายชาํระที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะเกดิขึ้นน้ันไม่ใช่สิ่งตอบแทน 

ที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกซ้ือ เช่น ในการซ้ือธุรกจิ ผู้ซ้ืออาจเข้าทาํสญัญาเช่าทรัพย์สนิกบัผู้ถอืหุ้น

ที่ประสงค์จะขายหุ้นรายสาํคัญรายหน่ึง ถ้าพบว่าอตัราค่าเช่าตามสญัญาเช่าน้ันตํ่ากว่า

อัตราตลาดอย่างมีนัยสาํคัญ อาจทาํให้การจ่ายชาํระที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เช่า (ผู้ถือหุ้นที่

ประสงค์จะขายหุ้น) ตามข้อตกลงเพ่ิมเติมน้ันมีเน้ือหาเป็นการจ่ายชาํระเพ่ือประโยชน์
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ของสินทรัพย์ที่เช่าที่ ผู้ซ้ือต้องรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหากในงบการเงินภายหลัง 

การรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน ถ้าสัญญาเช่าระบุให้ค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป 

ข้อตกลงในการจ่ายชาํระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นน้ีอาจเป็น

ส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่จะต้องจ่ายในการรวมธุรกจิ 

 

การออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ของผูซ้ื้อเพื่อแลกเปลี่ยนกบัโครงการที่พนกังาน 

ของผูถู้กซ้ือถอือยู่ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่52.2) 

 

ข56      ผู้ ซ้ืออาจแลกเปล่ียนโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
1 
(share-based payment awards) 

(โครงการทดแทน) ของตนกบัโครงการที่พนักงานของผู้ถูกซ้ือถืออยู่ การแลกเปล่ียนสทิธซ้ืิอหุ้น

หรือโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อื่นๆ ที่เกิดจากการรวมธุรกิจให้บันทึกบัญชีโดยถือเป็น 

การปรับปรุงโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑต์ามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ หากผู้ซ้ือมีโครงการทดแทนโครงการของผู้ถูกซ้ือ  

ผู้ซ้ือต้องรวมโครงการทดแทนของผู้ซ้ือที่วัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ทั้งหมดหรือ

บางส่วนในการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกจิ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 

ข57 ถึง ข62 เป็นแนวทางการปันส่วนของการวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่

โครงการเดิมของผู้ถูกซ้ือมีผลสิ้นสดุลงจากผลของการรวมธุรกจิ และถ้าผู้ซ้ือได้ออกโครงการเพ่ือ

ทดแทนโครงการที่มีผลสิ้นสดุลงโดยไม่มีภาระผูกพันในการทาํเช่นน้ัน ให้รับรู้ โครงการทดแทนที่

ออกให้ตามการวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์เป็นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงิน

ภายหลังการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้ 

หุ้นเป็นเกณฑ ์หรือกล่าวได้ว่าไม่ให้นาํมูลค่าค่าตอบแทนดังกล่าวไปรวมเป็นส่วนหน่ึงในการวัดมูลค่า 

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ือถือได้ว่ามีภาระผูกพันในการทดแทนโครงการของ 

ผู้ถูกซ้ือหากผู้ถูกซ้ือหรือพนักงานของผู้ถูกซ้ือมีความสามารถในการบังคับให้เกดิการแลกเปล่ียน 

ตัวอย่างในการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดข้างต้น เช่น ผู้ซ้ือถือว่ามีภาระผูกพันในการทดแทน

โครงการของผู้ถูกซ้ือหากการทดแทนน้ันถูกกาํหนดโดย 

ข56.1 เง่ือนไขในสญัญาซ้ือธุรกจิ 

ข56.2 เง่ือนไขตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนเดิมของผู้ถูกซ้ือ หรือ 

ข56.3 กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ข57 ในการพิจารณาว่าส่วนใดของโครงการทดแทนเป็นสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือและส่วนใด  

ถือเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายสาํหรับบริการที่ได้รับภายหลังการรวมธุรกจิ ให้ผู้ซ้ือวัดมูลค่าโครงการ 

ทั้งที่ออกโดยผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ ณ วันที่ ซ้ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  

เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ส่วนของโครงการทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาด ซ่ึงเป็น

                                                 
1
  ในย่อหน้าที่ ข56 ถึง ข62 คาํศัพท์ “โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” (“share-based payment awards”) อ้างถึง

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ได้รับสทิธหิรือมิได้รับสทิธ ิ

 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 86/2562 ลงวันที่ 3 ตลุาคม 2562       43 

 

ส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือจะเท่ากบัโครงการค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือในส่วนที่

จ่ายเพ่ือบริการที่ได้รับก่อนการรวมธุรกจิ 

ข58 ส่วนของโครงการทดแทนซ่ึงเป็นส่วนที่จ่ายเพ่ือบริการที่ได้รับก่อนการรวมธุรกิจ คือ โครงการ

ค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดคูณด้วยอตัราส่วนของระยะเวลาการได้รับสทิธ ิ

ที่ผ่านมาแล้วของผู้ถูกซ้ือต่อระยะเวลาที่มากกว่าระหว่าง ระยะเวลาการได้รับสิทธิทั้งหมดกับ

ระยะเวลาการได้รับสิทธิของตราสารเดิมของโครงการผลตอบแทนของผู้ถูกซ้ือ ระยะเวลา 

การได้รับสิทธิ คือ ช่วงเวลาที่เง่ือนไขการได้รับสิทธิทั้งหมดเป็นไปตามที่ระบุไว้ คาํนิยามของ 

คําว่าเง่ือนไขการได้ รับสิทธิ กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  2  

เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 

ข59 ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่ได้รับสิทธิที่เป็นส่วนของบริการที่ได้รับภายหลังการรวมธุรกิจ

และรับรู้ เป็นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ต้องเท่ากับโครงการ

ทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดหักด้วยมูลค่าของโครงการทดแทนซ่ึงเป็นของบริการที่ได้รับ

ก่อนการรวมธุรกิจ ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้ ส่วนเกินระหว่างโครงการทดแทนซ่ึงออกและวัดมูลค่า

ตามราคาตลาดกับโครงการของผู้ถูกซ้ือที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดเป็นค่าตอบแทนพนักงานใน

งบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ือต้องรับรู้ ส่วนของโครงการทดแทนสาํหรับบริการที่ได้รับ

ภายหลังการรวมธุรกิจถ้ามีการกําหนดว่าต้องมีการให้บริการ ทั้งน้ีไม่คํานึงว่าพนักงานได้

ให้บริการทั้งหมดตามที่กาํหนดไว้ในโครงการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือก่อนวันที่ซ้ือธุรกิจ

หรือไม่ 

ข60 ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่เป็นสทิธิขาดซ่ึงเกี่ยวข้องกบับริการที่ได้รับก่อนและหลังการรวม

ธุรกจิต้องแสดงถึงประมาณการที่ดีที่สดุของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้สทิธ ิตัวอย่างเช่น 

ถ้าส่วนของโครงการทดแทนซ่ึงเป็นของบริการที่ได้รับก่อนการรวมธุรกิจที่วัดมูลค่าตามตลาดมี

มูลค่าเท่ากบั 100 บาท และผู้ซ้ือคาดว่าจะมีการใช้สทิธเิพียงร้อยละ 95 ของผลตอบแทนทั้งหมด 

ดังน้ัน มูลค่าที่นาํไปรวมคาํนวณสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกจิจะเท่ากบั 95 บาท 

การเปล่ียนแปลงประมาณการจาํนวนของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้สิทธิจะต้องแสดง

เป็นค่าตอบแทนสาํหรับงวดที่เกิดการเปล่ียนแปลงหรืองวดที่มีการริบคืนสิทธิ โดยไม่นําไป

ปรับปรุงกับสิ่งตอบแทนที่ โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกิจ ในทํานองเดียวกัน ผลจาก

เหตุการณ์อื่นๆ เช่น การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของโครงการหรือค่าตอบแทนที่จะได้รับจาก

โครงการในที่สุดซ่ึงกาํหนดโดยเงื่อนไขผลงาน ที่เกิดขึ้ นภายหลังวันที่ซ้ือ ให้บันทึกบัญชีตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณา

ค่าตอบแทนที่บันทกึสาํหรับงวดที่เกดิเหตุการณด์ังกล่าวขึ้น 

ข61 ข้อกาํหนดในการแบ่งโครงการทดแทนเป็นของบริการที่ได้รับก่อนและหลังการรวมธุรกิจใช้

ข้อกาํหนดเดียวกันไม่ว่าโครงการทดแทนจะถูกจัดประเภทเป็นหน้ีสินหรือตราสารทุนตามที่

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์และ

ให้รับรู้ การเปล่ียนแปลงภายหลังวันที่ ซ้ือของค่าตอบแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดซึ่งจัด
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ประเภทเป็นหน้ีสินและผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องในงบการเงินภายหลังการรวม

ธุรกจิของผู้ซ้ือในงวดที่เกดิการเปล่ียนแปลง 

ข62 ผลกระทบทางภาษีของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ออกให้ทดแทนต้องรับรู้ตามที่กาํหนด

ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ชํ่าระดว้ยตราสารทุนของผูถู้กซ้ือ 

 

ข62ก   ผู้ถูกซ้ืออาจมีรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่คงเหลืออยู่โดยผู้ซ้ือไม่ได้ทาํการแลกเปล่ียนกับ 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของตน ในกรณีที่ได้รับสิทธิแล้ว การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของ     

ผู้ถูกซ้ือน้ีถอืเป็นส่วนหน่ึงของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือและต้องถูกวัดมูลค่าโดย

ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสิทธิ รายการน้ีจะถูกวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาด   

เป็นเกณฑเ์สมือนหน่ึงว่าวันที่ซ้ือเป็นวันที่ให้สทิธติามย่อหน้าที่ 19 และ 30 

ข62ข   การวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ยังเหลืออยู่จะถูก     

ปันส่วนเป็นส่วนได้เสียที่ ไม่มีอํานาจควบคุมตามอัตราส่วนของระยะเวลาการได้รับสิทธ ิ

ที่ผ่านมาแล้วต่อระยะเวลาที่มากกว่าระหว่าง ระยะเวลาการได้รับสิทธิทั้งหมดกับระยะเวลา 

การได้รับสิทธิของตราสารเดิมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ยอดที่เหลือถือเป็นส่วนของ

บริการที่ได้รับภายหลังการรวมธุรกจิ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนที่กําหนดแนวทางในการบนัทึกบญัชีและวดัมูลค่า

ภายหลงัการรบัรูเ้มือ่เริม่แรก (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่54) 

 

ข63 ตัวอย่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่กาํหนดแนวทางในการบันทกึบัญชีและ 

วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกสาํหรับสนิทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสนิที่รับมาหรือเกดิขึ้นจาก 

การรวมธุรกจิมีดังน้ี 

ข63.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กาํหนดวิธีการบันทึกบัญชี

สาํหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ โดยผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่า 

ค่าความนิยมด้วยจาํนวนที่รับรู้  ณ วันที่ ซ้ือหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ กาํหนดวิธีการบันทึก

บัญชีสาํหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ข63.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สญัญาประกนัภัย กาํหนดแนวทางใน

การบันทกึบัญชีภายหลังการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกสาํหรับสญัญาประกนัภัยที่ได้มาจากการรวม

ธุรกจิ 

ข63.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ กาํหนดแนวทางในการบันทึกบัญชี

ภายหลังการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกสาํหรับสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่

ได้มาจากการรวมธุรกิจ (รวมถึงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ ใน 

งบการเงิน) 
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ข63.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กาํหนด

แนวทางในการวัดมูลค่าและการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกสาํหรับส่วน

ของโครงการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกโดยผู้ซ้ือเพ่ือทดแทน

บริการที่จะได้รับจากพนักงานในอนาคต 

ข63.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม กาํหนดแนวทางใน

การบันทกึบัญชีสาํหรับการเปล่ียนแปลงส่วนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยภายหลังได้มี

การควบคุม 

 

การเปิดเผยขอ้มูล (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่59 และ 61) 

 

ข64 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 59 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลสาํหรับการรวมธุรกจิที่เกดิขึ้น

ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานดังต่อไปน้ี 

ข64.1 ช่ือและรายละเอยีดของผู้ถูกซ้ือ 

ข64.2 วันที่ซ้ือ 

ข64.3 สดัส่วนของตราสารทุนที่มีสทิธอิอกเสยีงที่ได้มา 

ข64.4 เหตุผลหลักในการรวมธุรกจิและคาํอธบิายว่าผู้ซ้ือได้อาํนาจควบคุมผู้ถูกซ้ือโดยวิธใีด 

ข64.5 คาํอธิบายเชิงคุณภาพถึงปัจจัยที่ทาํให้เกิดการรับรู้ ค่าความนิยม เช่น ประโยชน์จาก 

การรวมที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการรวมการปฏิบัติงานของผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือเข้าด้วยกัน 

ปัจจัยที่ทาํให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหาก หรือ

ปัจจัยอื่นๆ 

ข64.6 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่

ซ้ือของสิ่งตอบแทนแต่ละประเภท เช่น 

ข64.6.1 เงินสด 

ข64.6.2  สินทรัพย์ที่มีตัวตนอื่นหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น รวมถึงธุรกิจหรือ

บริษัทย่อยของผู้ซ้ือ 

ข64.6.3 หน้ีสนิที่เกดิขึ้น เช่น หน้ีสนิจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย และ 

ข64.6.4 ส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือ รวมถึง จํานวนเคร่ืองมือทางการเงินหรือ 

ส่วนได้เสียใดๆ ที่ได้ออกหรืออาจจะออกและวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงินหรือส่วนได้เสยีเหล่าน้ัน 

ข64.7 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายตามข้อตกลงและสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการคํา้ประกนั 

ข64.7.1 จาํนวนที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ือ 

ข64.7.2 คาํอธิบายข้อตกลงและหลักเกณฑ์ในการกาํหนดมูลค่าที่จะต้องจ่ายชาํระ 

และ 

ข64.7.3 ประมาณการผลลัพธ์ในลักษณะเป็นช่วงจาํนวนเงินมากที่สุดถึงน้อยที่สุด 

(ไม่คิดลดมูลค่า) หรือถ้าไม่สามารถประมาณได้ ให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงและ
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เหตุผลของการที่ไม่สามารถประมาณช่วงได้ รวมทั้งเปิดเผยข้อเทจ็จริงกรณี

ที่มูลค่าสงูสดุของการจ่ายชาํระมีมูลค่าไม่จาํกดั 

ข64.8 ลูกหน้ีที่ได้รับมา 

ข64.8.1 มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ี 

ข64.8.2 มูลค่าของลูกหน้ีตามสญัญา (ยอดรวมก่อนสทุธ)ิ และ 

ข64.8.3 ประมาณการที่ดีที่สดุ ณ วันที่ซ้ือของกระแสเงินสดตามสญัญาที่คาดว่าจะ

ไม่สามารถเรียกเกบ็ได้ 

การเปิดเผยข้อมูลต้องแยกตามประเภทของลูกหน้ีที่สาํคัญ ได้แก่ เงินให้กู้ยืม สญัญาเช่า

เงินทุนและลูกหน้ีอื่น 

ข64.9 มูลค่าที่ รับรู้  ณ วันที่ ซ้ือสําหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่ รับมาแต่ละประเภท 

ที่สาํคัญ 

ข64.10 สาํหรับหน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้นแต่ละรายการที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 23 ให้เปิดเผยข้อมูลตามที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 85 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ืองประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที ่อาจเกิดข้ึน ถ้าหากไม่ได้รับรู้ หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น

เน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถอื ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

ข64.10.1 ข้อมูลที่ กําหนดไว้ในย่อหน้าที่  86 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37  

เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น 

และ 

ข64.10.2  เหตุผลที่ไม่สามารถประมาณการหน้ีสนิได้อย่างน่าเช่ือถอื 

ข64.11 มูลค่าของค่าความนิยมทั้งหมดที่คาดว่าจะสามารถนาํไปหักเพ่ือใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ 

ข64.12 รายการที่มีการรับรู้แยกต่างหากจากการซ้ือสนิทรัพย์และการก่อหน้ีสนิในการรวมธุรกจิ

ตามย่อหน้าที่ 51 

ข64.12.1 คาํอธบิายสาํหรับแต่ละรายการ 

ข64.12.2 การบันทกึบัญชีสาํหรับแต่ละรายการ 

ข64.12.3 มูลค่าที่รับรู้ สาํหรับแต่ละรายการและระบุว่าแสดงอยู่ในรายการใดใน 

งบการเงิน และ 

ข64.12.4 ถ้ารายการเป็นการทาํให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป  

ให้เปิดเผยวิธทีี่ใช้ในการประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าว 

ข64.13 การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่ รับรู้ แยกต่างหากตามที่กําหนดในภาคผนวก ข  

ย่อหน้าที่ ข64.12 ต้องเปิดเผยมูลค่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือแยกต่างหากโดย

เปิดเผยมูลค่าของต้นทุนที่รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายและระบุว่าได้แสดงเป็นรายการใดใน 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ รวมทั้งต้องเปิดเผยมูลค่าของต้นทุนที่ไม่ได้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่าย

และวิธกีารรับรู้ ต้นทุนดังกล่าว 

ข64.14 กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 34 ถงึ 36) 
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ข64.14.1 มูลค่าผลกาํไรที่รับรู้ตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 34 และระบุว่าแสดง

เป็นรายการใดในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และ 

ข64.14.2  คาํอธบิายเหตุผลของการเกดิกาํไรจากรายการซ้ือธุรกจิ 

ข64.15 การรวมธุรกิจแต่ละรายการซ่ึงผู้ซ้ือถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100 ในส่วนของเจ้าของ 

ของผู้ถูกซ้ือ ณ วันที่ซ้ือ 

ข64.15.1  มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือที่รับรู้  ณ วันที่ซ้ือ และ 

หลักเกณฑท์ี่ใช้ในการวัดมูลค่า และ 

ข64.15.2  เทคนิคการวัดมูลค่าและข้อมูลสาํคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนได้เสยี

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือแต่ละรายการที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ข64.16 การรวมธุรกจิที่ดาํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซ้ือ 

ข64.16.1  มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือซ่ึงผู้ซ้ือถืออยู่ก่อน 

วันที่ซ้ือ และ 

ข64.16.2  มูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของส่วนได้ เสียใน ผู้ ถูก ซ้ือ ซ่ึงผู้ ซ้ือถืออ ยู่ ก่อนการรวมธุรกิจใหม่  

(ดูย่อหน้าที่ 42) และระบุว่าได้แสดงเป็นรายการใดในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ 

ข64.17 ข้อมูลต่อไปน้ี 

ข64.17.1  รายได้และกําไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซ้ือตั้ งแต่วันที่ ซ้ือซ่ึงรวมอยู่ใน 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรับรอบระยะเวลารายงาน และ 

ข64.17.2  รายได้และกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ เกิดจากการรวมกันสําหรับ 

รอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบันโดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการที่

เกิดขึ้ นในระหว่างปีน้ันได้เกิดขึ้ นตั้ งแต่วันต้นงวดของรอบระยะเวลา

รายงาน 

หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดในย่อหน้าน้ีไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติ ผู้ซ้ือต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลที่ไม่สามารถทาํได้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับน้ีใช้คําจาํกัดความของคําว่า “ไม่สามารถทาํได้ในทางปฏิบัติ” เช่นเดียวกับที่ใช้ 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด 

ข65 สาํหรับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้ นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานที่แต่ละรายการไม่มีสาระสาํคัญ 

แต่เม่ือนาํมารวมกันแล้วมีสาระสาํคัญ ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ข       

ย่อหน้าที่ ข64.5 ถงึ ข64.17 โดยแสดงเป็นยอดรวมของทุกรายการ 

ข66 หากวันที่ซ้ือธุรกจิเกิดขึ้นหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน  

ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข64 เว้นแต่การบันทึกบัญชี

เม่ือเร่ิมแรกสําห รับการรวมธุรกิจยังไม่ เสร็จสิ้ นภายในวันที่ อนุ มัติ ให้ออกงบการเงิน  
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ในสถานการณ์เช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องอธิบายว่าข้อมูลในเร่ืองใดที่ทาํให้ไม่สามารถเปิดเผยได้ รวมถึง

เหตุผลของการที่ทาํให้ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

ข67 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 61 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีสาํหรับ 

การรวมธุรกจิแต่ละรายการที่มีสาระสาํคัญ หรือเปิดเผยเป็นยอดรวมสาํหรับการรวมธุรกจิแต่ละ

รายการที่ไม่มีสาระสาํคัญแต่เม่ือนาํมารวมกนัแล้วมีสาระสาํคัญ 

ข67.1 หากการบันทึกบัญชีเม่ือเร่ิมแรกสาํหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ (ดูย่อหน้าที่ 45) 

สาํหรับการรับรู้สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม หรือ สิ่งตอบแทนอื่น 

ดังน้ัน มูลค่าของรายการดังกล่าวที่รับรู้ ในงบการเงินสาํหรับการรวมธุรกจิจึงเป็นเพียง

การประมาณขึ้นมา 

ข67.1.1 เหตุผลที่ทาํให้การบันทกึบัญชีเม่ือเร่ิมแรกของการรวมธุรกจิไม่เสรจ็สิ้น 

ข67.1.2 สนิทรัพย์ หน้ีสนิ ส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ หรือ รายการของสิ่งตอบแทน

ซ่ึงการบันทกึบัญชีเม่ือเร่ิมแรกยังไม่เสรจ็สิ้น และ 

ข67.1.3 ลักษณะและมูลค่าของรายการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า 

ที่รับรู้ระหว่างรอบระยะเวลารายงานตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 49 

ข67.2 สาํหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงานภายหลังวันที่ ซ้ือจนกระทั่งถึงวันที่กิจการได้รับ  

ขายหรือสญูเสยีสทิธใินการที่จะได้รับสิ่งตอบแทนจากสนิทรัพย์ที่คาดว่าจะเกดิขึ้น หรือ

จนกระทั่งถึงวันที่กิจการจ่ายชาํระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายสาํหรับหน้ีสินหรือ 

หน้ีสนิน้ันถูกยกเลิกหรือหมดอายุ 

ข67.2.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่เคยรับรู้  รวมถึงผลต่างที่เกิดขึ้นจากการจ่าย

ชาํระ 

ข67.2.2 การเปล่ียนแปลงในผลลัพธ์ที่แสดงเป็นช่วงของจํานวนเงิน (มูลค่า 

ที่ไม่คิดลด) และเหตุผลของการเปล่ียนแปลงน้ัน และ 

ข67.2.3 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้อมูลหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทน 

ที่คาดว่าจะต้องจ่าย 

ข67.3 สําหรับหน้ีสินที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นที่ รับรู้ ในการรวมธุรกิจ ผู้ ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูล

ประมาณการหน้ีสินแต่ละประเภทตามที่กําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 84 และ 85 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และ

สนิทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น  

ข67.4 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมระหว่างวันต้นงวดกับวันสิ้ นงวด 

รอบระยะเวลารายงาน โดยแสดงแต่ละรายการดังต่อไปน้ีแยกจากกนั 

ข67.4.1 ค่าความนิยมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ณ วันต้นงวดรอบระยะเวลา

รายงาน 

ข67.4.2 ค่าความนิยมที่รับรู้ เพ่ิมในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ยกเว้นค่าความนิยม

ของกลุ่มธุรกิจที่จะจาํหน่ายและเข้าเกณฑ์จาํแนกประเภทเป็นสินทรัพย์ 
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ที่ถือไว้เพ่ือขาย ณ วันซ้ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

เร่ือง สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนทีถื่อไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลิก  

ข67.4.3 รายการปรับปรุงจากการรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลัง 

การรับรู้ มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกที่ รับรู้ ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

ตามย่อหน้าที่ 67 

ข67.4.4 ค่าความนิยมของกลุ่มธุรกิจที่จะจาํหน่ายและจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ ถือไว้เพ่ือขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  5  

เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการดาํเนินงานที่ยกเลิก 

รวมถึงค่าความนิยมที่ ถูกตัดออกจากบัญชีในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน โดยค่าความนิยมดังกล่าวไม่เคยถูกรวมไว้ในธุรกิจที่จะจาํหน่าย

และจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย 

ข67.4.5 ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ รับรู้ ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานตาม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ (มาตรฐาน

การบัญชีฉบับดังกล่าวกาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่าที่คาดว่าจะ

ได้รับคืนและค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมเพ่ิมเติมจากข้อกาํหนดน้ี) 

ข67.4.6 ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิที่ เกิดขึ้ นในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

ข67.4.7 การเปล่ียนแปลงอื่นๆ ในมูลค่าตามบัญชีที่เกดิขึ้นระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน 

ข67.4.8 ค่าความนิยมและค่าเผื่ อการด้อยค่าสะสม ณ  วันสิ้ นงวดของรอบ

ระยะเวลารายงาน 

ข67.5 จาํนวนเงินและคาํอธิบายรายการผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ในรอบระยะเวลารายงาน

งวดปัจจุบัน 

ข67.5.1 ที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาหรือหน้ีสนิรับมาจากการรวมธุรกจิ

ซ่ึงมีผลกระทบในรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบัน และรอบระยะเวลา

รายงานงวดก่อนหน้า และ 

ข67.5.2 ที่มีขนาด ลักษณะ หรือเหตุการณ์ซ่ึงการเปิดเผยข้อมูลจะช่วยทาํให้มี

ความเข้าใจงบการเงินของกจิการที่นาํมารวมกนัมากขึ้น 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงสาํหรบัการรวมธุรกิจทีเ่กิดจากกิจการหาผลประโยชนร่์วมหรือ

การรวมธุรกิจทีด่าํเนนิการตามสญัญาเพยีงอย่างเดียว (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่66) 

 

ข68 ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 64 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติสาํหรับ      

การรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดขึ้ นในหรือหลังวันแรกของรอบระยะเวลารายงานที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป 

ข69 การกาํหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยใช้วิธีเปล่ียนทันท ี     

เป็นต้นไป  สําหรับการรวมธุรกิจที่ เกิดจากกิจการหาผลประโยชน์ร่วมหรือการรวมธุรกิจ 

ที่ดําเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียว หากวันที่ ซ้ือเกิดก่อนวันที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน        

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี จะมีผลกระทบดังต่อไปน้ี 

ข69.1 การจดัประเภทรายการ - กิจการยังคงต้องจัดประเภทการรวมธุรกิจคร้ังก่อนตาม

นโยบายการบัญชีเดิมของกจิการสาํหรับการรวมธุรกจิ 

ข69.2 ค่าความนิยมที่เคยรับรู  ้- ณ วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐาน         

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ให้แสดงมูลค่าของค่าความนิยมที่เกดิจาก  

การรวมธุรกจิคร้ังก่อนด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ ณ วันน้ันตามนโยบายการบัญชีเดิม

ของกจิการ โดยกจิการต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของค่าตัดจาํหน่ายค่าความนิยม

สะสมและลดมูลค่าค่าความนิยมและต้องไม่มีรายการปรับปรุงอื่นอีกสาํหรับมูลค่า 

ตามบัญชีที่เหลืออยู่ของค่าความนิยม 

ข69.3 ค่าความนิยมทีเ่คยรบัรูเ้ป็นรายการหักจากส่วนของเจา้ของ – นโยบายการบัญชีเดิม

ของกิจการอาจให้รับรู้ ค่าความนิยมที่ เกิดขึ้ นจากการรวมธุรกิจก่อนที่มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ 

ในสถานการณ์เช่นน้ัน กิจการจะต้องไม่รับรู้ ค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ ณ วันเร่ิมต้น

รอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีผลบังคับใช้ 

นอกจากน้ี กจิการต้องไม่รับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากค่าความนิยมน้ันเม่ือมีการขายธุรกจิ

ทั้งหมดหรือบางส่วนซ่ีงมีค่าความนิยมน้ันเกี่ยวข้องหรือเม่ือหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิ

รายได้ซ่ึงมีค่าความนิยมน้ันเกี่ยวข้องเกดิการด้อยค่า 

ข69.4 การบันทึกบัญชีค่าความนิยมภายหลังการรับรู ้เมื่อเร่ิมแรก – จากวันเร่ิมต้นรอบ 

ระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ กจิการต้อง

หยุดตัดจําหน่ายค่าความนิยมที่ เกิดจากการรวมธุรกิจก่อนหน้าวันที่มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ และให้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 

ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์  

ข69.5 ค่าความนิยมติดลบทีเ่คยรบัรู ้– กิจการที่เคยบันทึกบัญชีสาํหรับการรวมธุรกิจที่เกิด

ก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้โดยปฏบิัติตามวิธซ้ืีอ

อาจเคยรับรู้ มูลค่าของส่วนได้เสยีในมูลค่ายุติธรรมสทุธขิองสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ระบุได้

ของผู้ถูกซ้ือที่มากกว่าต้นทุนในการจ่ายซ้ือ (บางคร้ังเรียกว่าค่าความนิยมติดลบ) 
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เป็นรายการตั้งพัก ถ้าเป็นเช่นน้ัน ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ให้กิจการตัดรายการค่าความนิยมติดลบ

น้ันออกจากบัญชีโดยทาํการปรับปรงุกบัยอดกาํไรสะสมต้นงวด 

 


