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คู่มือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ
บทนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ กาหนดหลักการและข้ อกาหนดสาหรับผู้ซ้ ือในการรับรู้
และวัดมูลค่าสินทรัพย์ทได้
ี่ มาที่ ระบุได้ หนี้สินที่ รับมาและส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ รับรู้
และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่ เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจหรือกาไรจากการซื้อในราคาต่า กว่ามูลค่ายุติธรรม
พร้ อมทั้งการกาหนดข้ อมูลที่ ต้ องเปิ ดเผยเพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบ
ทางการเงินจากการรวมธุรกิจ
การบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจจะต้ องปฏิบัติตามวิธซี ้ อื 1 ซึ่ งต้ องระบุได้ ว่าบุคคลหรือกิจการใด
เป็ นผู้ซ้ ือ ซึ่ งผู้ซ้ ือ คือ กิจการที่ ได้ อานาจในการควบคุมในผู้ถูกซื้อ การรวมกันในลักษณะของการร่วมค้ า
หรือการซื้อสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ซงไม่
ึ่ ก่อให้ เกิดเป็ นธุรกิจไม่ถือเป็ นการรวมธุรกิจ
หลักการสาคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดให้ ผ้ ูซ้ ือธุรกิจรับรู้สินทรัพย์ที่
ได้ มาและหนี้สนิ ที่ รับมาด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ อื ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อที่ เป็ นส่วน
ได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในปัจจุบันและที่ ทาให้ ผ้ ูถือมีสิทธิได้ รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการตาม
สัดส่วนที่ ลงทุนในกรณีทมีี่ การชาระบัญชีต้องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่
ระบุได้ ของผู้ถู กซื้อ ที่ ผู้ซ้ ือรับ รู้ตามสัดส่วนความเป็ นเจ้ าของในปั จจุ บัน สาหรับ ส่วนได้ เสียที่ ไม่มี อานาจ
ควบคุ ม ส่ วนอื่ นให้ วั ด มู ล ค่ าด้ วยมู ล ค่ ายุ ติ ธรรม ณ วัน ที่ ซื้ อ เว้ น แต่ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน
จะกาหนดให้ ใช้ เกณฑ์อนื่ ในการวัดมูลค่า2
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่ คาดว่า
จะต้ องจ่าย) ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ อื ของหุ้นในส่วนที่ ผ้ ซู ้ ือ
ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (กรณีการรวมธุรกิจที่ ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ) กับ สินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุ
ได้ ทไี่ ด้ มา จะถูกรับรู้เป็ นค่าความนิยม หรือกาไรจากการซื้อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม
ในการรวมธุร กิจ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลเพื่ อให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงิน สามารถประเมิ น ลัก ษณะและ
ผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจที่ เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบันหรือภายหลัง
วันที่ ในงบการเงินแต่ก่อนวันที่ งบการเงินได้ รับการอนุมัติให้ ออก ภายหลังการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผย
รายการปรับปรุงที่ รับรู้ในงวดปั จจุ บันซึ่ งเป็ นผลจากการรวมธุรกิจที่ เกิดขึ้นในรอบระยะเวลารายงานงวด
ปัจจุบันหรือรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนๆ

1

2

ยกเว้ นในกรณีทเี่ ป็ นการรวมกิจการหรือธุรกิจที่ อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ให้ ปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับ
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน”
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดข้ อยกเว้ นสาหรับหลักการในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า ซึ่ งสามารถ
พิจารณาในรายละเอียดได้ ในย่อหน้ า 22-31
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สรุปการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 มีการเปลี่ ยนแปลงที่ สาคัญ คือแก้ ไขให้ ชัดเจนขึ้นอัน
เนื่ องจากการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
โดยผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่ ผ้ ูถูกซื้อเป็ นผู้
เช่า เสมือนว่าสัญญาเช่าที่ ได้ มานั้นเป็ นสัญญาเช่าใหม่ ณ วันที่ ซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้ ซ้ ือสามารถใช้ ข้อยกเว้ นที่ จะ
ไม่ รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้ สินตามสัญญาเช่ าสาหรับสัญญาเช่ าระยะสั้นหรือสัญญาเช่ าที่ สินทรัพย์
อ้ างอิงมีมูลค่าต่า
นอกจากนี้ ยังแก้ ไขให้ ชัดเจนขึ้นสาหรับกรณีทผี่ ้ ูเข้ าร่วมในการร่วมการงานได้ มีการควบคุมในธุรกิจซึ่ ง
เป็ นการดาเนินงานร่วมกัน (Joitnt operation) กิจการต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียเดิมทั้งหมดที่ มีอยู่ ใน
การดาเนินงานร่วมกันใหม่
การระบุการรวมธุรกิจ
กิจการต้ องประเมินว่า รายการหรือเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นถือเป็ นการรวมธุรกิจหรือไม่ การรวมธุรกิจ
คือ รายการหรือเหตุการณ์ อื่นใดซึ่ งทาให้ ผ้ ูซ้ ือได้ อานาจในการควบคุมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิ จซึ่ งผู้ซ้ ืออาจ
ดาเนินการในหลายรูปแบบเพื่ อให้ ได้ อานาจในการควบคุมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจจากผู้ถูกซื้อ3 อย่างไรก็ตาม
หากสินทรัพย์ทได้
ี่ มาไม่ใช่หน่วยธุรกิจ กิจการที่ นาเสนอรายงานต้ องบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ดังกล่าว
เป็ นการซื้อสินทรัพย์
ในการพิจารณาว่า มีการรวมธุรกิจ หรือไม่ ให้ พิจารณาที่ นิยามของคาว่า ธุรกิจ เป็ นสาคัญว่า สิ่งที่
ผู้ซ้ ื อได้ รั บ มานั้ น ประกอบด้ วย ปั จ จั ยน าเข้ า ผ่ านกระบวนการและท าให้ เกิด ผลผลิ ต หรื อ ไม่ กล่ า วคื อ
มีก ารน าปั จ จั ยน าเข้ านั้ น รวมถึ งสิน ทรั พ ย์ ไม่ ห มุ น เวียนทั้งที่ มี ตัวตนและไม่ มี ตั วตน หรื อ สิท ธิในการใช้
สิน ทรั พ ย์ไม่ หมุน เวียน สิน ทรัพ ย์ทางปั ญ ญา ความสามารถในการเข้ าถึงวัตถุดิบ หรือสิทธิที่จาเป็ นและ
พนักงาน
ผ่านกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการในการดาเนินงาน4 และกระบวนการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ จาเป็ นเพื่ อทาให้ ส่ งิ ที่ นาเข้ ากลายเป็ นผลผลิต ผลผลิตดังกล่าวทาให้ เกิดหรือมีความสามารถใน
การทาให้ เกิดผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ต้ นทุนที่ ตา่ ลง หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่ นโดยตรงแก่
ผู้ ล งทุ น เจ้ า ของอื่ น สมาชิ ก หรื อ ผู้ มี ส่ ว นร่ วม อย่ า งไรก็ต ามธุ ร กิจ ไม่ จ าเป็ นต้ อ งรวมปั จ จัย น าเข้ า หรื อ
กระบวนการทั้งหมดที่ ผ้ ขู ายใช้ ในการดาเนินธุรกิจหากผู้ร่วมตลาดสามารถซื้อธุรกิจและสร้ างผลผลิตต่อไปได้
ตัวอย่างเช่น การนามารวมเข้ ากับปัจจัยนาเข้ าและกระบวนการเดิมที่ ตนมีอยู่
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ตัวอย่างของการดาเนินการของผู้ซ้ ือ ได้ แก่ การโอนเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือสินทรัพย์อนื่ (รวมถึงสินทรัพย์สทุ ธิ ที่
ประกอบกันเป็ นธุรกิจ) การก่อหนี้สนิ การออกส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ การให้ สงิ่ ตอบแทนมากกว่าหนึ่ งรูปแบบ หรือโดย
ไม่มีการโอนสิ่ งตอบแทนให้ ซึ่ งรวมถึงการรวมธุรกิจที่ ดาเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียว
โดยทั่วไปแล้ ว ระบบบัญชี ระบบการวางบิล ระบบเงินเดือน และระบบการบริหารงานอื่ นๆ ไม่ถือเป็ นกระบวนการที่ ทาให้
เกิดผลผลิต
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ตัวอย่างที่ 1

บริษัท ก จากัด รับโอนที่ ดินและอาคารบนที่ ดิน ที่ ยังไม่ได้ มีการพัฒนาจากบริษัท ข จากัด
ในการโอนสินทรัพย์ดังกล่าว ไม่ได้ มีการโอนพนักงานหรือสินทรัพย์อนใดนอกเหนื
ื่
อจากที่
กล่าวมาข้ างต้ น รายการนี้ถือว่าเป็ นการรวมธุรกิจหรือไม่
ข้ อพิจารณา การพิจารณาว่าเป็ นการรวมธุรกิจหรือไม่ จาเป็ นต้ องพิจารณาว่า ผู้รับโอนสินทรัพย์น้ันมี
อานาจในการควบคุมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจหรือไม่ ซึ่ งองค์ประกอบของธุรกิจต้ องประกอบ
ไปด้ วย
ปัจจัยนาเข้ า ที่ ดินและอาคารบนที่ ดินที่ ยังไม่ได้ มีการพัฒนา
กระบวนการ ไม่มี
ผลผลิต
ไม่มี
ข้ อสรุป
ไม่ถือว่าเป็ นการรวมธุรกิจ เนื่ องจากบริษัท ก จากัด ไม่ได้ มีการรับโอนกระบวนการจาก
บริษัท ข จากัด
ตัวอย่างที่ 2

บริษั ท ก จากัด รับ โอนอาคารโรงแรมที่ อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การจากบริ ษั ท ข จากัด
ในการโอนสินทรัพย์ดังกล่าว มีการโอนพนักงานของโรงแรม สัญญาแฟรนไชส์ทเกี่
ี่ ยวข้ อง
ระบบการจองห้ อ งพั ก ตลอดจนกระบวนการจัด การฝ่ ายสนั บ สนุ น ทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้ อ ง
รายการนี้ถือว่าเป็ นการรวมธุรกิจหรือไม่
ข้อพิจารณา การพิจารณาว่าเป็ นการรวมธุรกิจหรือไม่ จาเป็ นต้ องพิจารณาว่า ผู้รับโอนสินทรัพย์น้ันมีอานาจ
ในการควบคุมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจหรือไม่ ซึ่ งองค์ประกอบของธุรกิจต้ องประกอบไปด้ วย
ปัจจัยนาเข้ า

อาคารโรงแรมที่ อยู่ระหว่างการดาเนินการ สัญญาแฟรนไชส์ทเี่ กี่ ยวข้ อง และพนักงานของ
โรงแรม
กระบวนการ กระบวนการจัดการทรัพยากรและการดาเนินงานทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินงานโรงแรม
ผลผลิต
รายได้ จากการดาเนินงานโรงแรม
ข้ อสรุป
ถือว่าเป็ นการรวมธุรกิจ เนื่ องจากบริษัท ก จากัด มีการรับโอนกลุ่มของปั จจัยนาเข้ าและ
กระบวนการจากบริษัท ข จากัด เพื่ อก่อให้ เกิดผลผลิต
วิธีซื้อ
กิจการต้ องบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธซี ้ อื ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การระบุผ้ ซู ้ อื
2. การกาหนดวันที่ ซ้ อื
3. การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ ที่ได้ มา หนี้สินที่ รับมาและส่วนได้ เสียที่ ไม่มี
อานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และ
4. การรับรู้และการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือกาไรจากการซื้อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1. การระบุผูซ้ ื้ อ
ผู้ ซ้ ื อ คื อ กิ จ การที่ ได้ อ านาจในการควบคุ ม ผู้ ถู ก ซื้ อตามค านิ ย ามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม ในกรณีทไี่ ม่สามารถระบุผ้ ูซ้ ือได้ อย่างชัดเจนตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ให้ ใช้ ปัจจัยแวดล้ อมที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น ในการรวมธุรกิจที่ มีการโอน
เงินสดหรือ สินทรัพ ย์อื่นหรือโดยการก่อ หนี้ สิน กิจการที่ เป็ นผู้จ่ายเงินสดหรือโอนสินทรัพย์อื่นให้ หรือ
กิจการที่ เป็ นผู้ก่อหนี้มักจะเป็ นผู้ซ้ ือ หรือในการรวมธุรกิจที่ มีการแลกเปลี่ ยนส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ
กิจการที่ ออกตราสารทุนใหม่มักจะเป็ นผู้ซ้ ือ 5 หรือกิจการซึ่ งมีขนาดใหญ่กว่ากิจการอื่ นที่ มารวมกันอย่างมี
นัยสาคัญโดยปกติจะเป็ นผู้ซ้ อื ซึ่ งขนาดของกิจการอาจวัดจาก สินทรัพย์ รายได้ หรือกาไร เป็ นต้ น
สาหรับการรวมธุรกิจที่ มีกิจการที่ เกี่ ยวข้ องมากกว่าสองกิจการขึ้นไป ในการระบุว่า กิจการใดเป็ น
ผู้ซ้ อื ต้ องคานึงว่ากิจการใดเป็ นผู้ริเริ่ มการรวมธุรกิจ โดยพิจารณาร่วมกับขนาดของกิจการที่ มารวมกัน
2. การกาหนดวันที่ซื้อ
วันที่ ซื้อเป็ นวันที่ ผู้ซ้ ือได้ อานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อ ซึ่ งก็คือ วันที่ ผู้ซ้ ือได้ โอนสิ่งตอบแทนให้ แก่
ผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย และได้ มาซึ่ งสินทรัพย์และรั บมาซึ่ งหนี้สินจากผู้ถูกซื้อตามกฎหมายซึ่ งถือเป็ นวันที่
สิ้นสุดของรายการซื้อขายกิจการ อย่างไรก็ตาม ผู้ซ้ อื อาจได้ อานาจในการควบคุมก่อนหน้ าหรือภายหลังวันที่
สิ้น สุด ของรายการซื้ อขายกิจ การ เช่ น วัน ที่ ซื้ ออาจเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นวั น ที่ สิ้ น สุด ของรายการซื้ อขายกิจ การ
หากเงื่ อนไขในสัญ ญากาหนดให้ วันที่ ผู้ซ้ ือได้ อานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อเป็ นวันที่ ก่อนวันที่ สิ้นสุดของ
รายการซื้อขายกิจการ ดังนั้น ในการกาหนดวันที่ ซ้ ือ ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อม
ที่ เกี่ ยวข้ องทั้งหมด
3. การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้ สินที่รบั มาและส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
หลักการและเงื่ อนไขในการรับรู้รายการ
ณ วัน ที่ ซื้อ ผู้ซ้ ือ ต้ อ งรับ รู้สิน ทรั พ ย์ที่ระบุ ได้ ที่ ได้ ม า หนี้ สิน ที่ รับ มาและส่วนได้ เสียที่ ไม่ มีอานาจ
ควบคุม ในผู้ถู ก ซื้อแยกต่ างหากจากค่ าความนิ ยม สิน ทรัพ ย์ที่ระบุได้ ที่ได้ มาและหนี้ สิน ที่ รับ มาต้ องเข้ า
คานิยามของสินทรัพย์และหนี้สินตามที่ ระบุไว้ ในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน ณ วันที่ ซ้ ือ
และเป็ นส่วนหนึ่ งของรายการแลกเปลี่ ยนระหว่ างผู้ซ้ ือกับ ผู้ถูกซื้อ (หรือเจ้ าของเดิม ) ในการรวมธุรกิจ
โดยมิได้ เป็ นผลจากรายการอื่ นที่ แยกต่างหากซึ่ งต้ องบันทึกบัญชีแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ
การปฏิบัติตามหลักการและเงื่ อนไขในการรับ รู้รายการอาจส่งผลให้ ผ้ ูซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สินบางรายการซึ่ งไม่เคยมีการรับรู้ในงบการเงินของผู้ถูกซื้อมาก่อน เช่น ผู้ซ้ ือรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
ได้ มาที่ ระบุได้ เช่น ตราสินค้ า สิทธิบัตร หรือความสัมพันธ์กับลูก ค้ า ซึ่ งผู้ถูกซื้อไม่เคยมีการรับรู้สินทรัพย์
ดังกล่าวในงบการเงินมาก่อนเนื่ องจากเป็ นการพัฒนาขึ้นเองและบันทึกต้ นทุนที่ เกี่ ยวข้ องไว้ เป็ นค่าใช้ จ่าย
5

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ กิจการที่ออกตราสารทุนใหม่จะกลายเป็ นผู้ถูกซื้อ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หลักการและเงื่ อนไขในการวัดมูลค่า
ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ผู้ซ้ อื ต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ มาและหนี้สนิ ที่ รับมาด้ วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือ และวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อที่ เป็ นส่วนได้ เสียในความเป็ น
เจ้ าของในปัจจุบันและที่ ทาให้ ผ้ ูถือมีสิทธิได้ รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจ การตามสัดส่วนที่ ลงทุนใน
กรณีทมี่ ีการชาระบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิทรี่ ะบุได้ ของผู้ถูกซื้อที่ ผ้ ูซ้ อื รับรู้ตาม
สัดส่วนความเป็ นเจ้ าของในปัจจุบัน ส่วนองค์ประกอบอื่ นของส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมต้ องวัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ อื
ตัวอย่างการรับรู้รายการสินทรัพย์ทไี่ ด้ มาและหนี้สนิ ที่ รับมา
ก.

สัญญาเช่า
ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ซึ่ งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้เช่า ผู้ซ้ ือไม่จาเป็ นต้ องรับรู้สิน ทรัพย์สิทธิการใช้ และ
หนี้สินตามสัญ ญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่ มีอายุสัญ ญาเช่าสิ้นสุดภายใน 12 เดือนนั บจากวันที่ ซื้อ
หรือสัญญาเช่าที่ สนิ ทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตา่
ผู้ซ้ อื ต้ องวัดมูลค่าหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าด้ วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ ยังไม่ได้ จ่ายชาระ (ตามนิยาม
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า) เสมือนว่าสัญญาเช่าที่ ได้ มานั้น
เป็ นสัญ ญาเช่ าใหม่ ณ วัน ที่ ซื้อ ผู้ซ้ ือต้ องวัด มูลค่ าสิน ทรัพ ย์สิทธิการใช้ ด้ วยจานวนเดียวกัน กับ
หนี้ สิน ตามสัญ ญาเช่ า และปรั บ ปรุงเพื่ อให้ ส ะท้ อ นถึ งเงื่ อนไขในสัญ ญาเช่ า ว่ า เป็ นสัญ ญาที่ ให้
ประโยชน์แก่ผ้ ซู ้ อื หรือไม่เมื่ อเทียบกับเงื่ อนไขในตลาด

ข.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ระบุได้ ทได้
ี่ มาจากการรวมธุรกิจแยกต่างหากจากค่าความนิยม
ซึ่ งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือว่าระบุได้ ถ้าสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ หรือเป็ นไปตามข้ อกาหนดทาง
กฎหมายในสัญญา

ค.

สิทธิทไี่ ด้ รับคืน(Reacquired rights)
ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ืออาจได้ รับคืนสิทธิทเคยให้
ี่
แก่ผ้ ูถูกซื้อเพื่ อใช้ สินทรัพย์ของผู้ซ้ ือ ทั้งสินทรัพย์
ที่ เคยรับรู้และไม่เคยรับรู้ในงบการเงินมาก่อน โดยสิทธิทไี่ ด้ รับคืนนี้ถือเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่
ระบุได้ ทผี่ ้ ซู ้ อื ต้ องรับรู้แยกต่างหากจากค่าความนิยมและต้ องรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนที่ เกิดจากการ
ที่ เงื่ อนไขในสัญ ญาที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ สิท ธิที่ ได้ รั บ คื น ให้ ผ ลประโยชน์ กับ ผู้ ซ้ ื อหรื อท าให้ ผ้ ู ซ้ ื อเสีย
ผลประโยชน์เมื่ อเทียบกับเงื่ อนไขในตลาดสาหรับรายการที่ มีลักษณะเดียวกัน

ง.

กลุ่มของแรงงานและรายการอื่ นๆ ที่ ไม่สามารถระบุได้
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผู้ซ้ ือต้ องรวมมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ มาที่ ไม่สามารถระบุได้ และมูลค่าของรายการที่ ไม่
เข้ าเงื่ อนไขการเป็ นสินทรัพย์ ณ วันที่ ซ้ ือเข้ าเป็ นส่วนหนึ่ งของค่าความนิยม เช่น กลุ่มของพนักงาน
ที่ มีอยู่ซึ่งทาให้ ผ้ ูซ้ ือสามารถดาเนินงานและบริหารธุรกิจที่ ซื้อมาต่อไปจากวันที่ ซื้อได้ แต่เนื่ องจาก
กลุ่มของแรงงานไม่ใช่ สินทรัพย์ที่ระบุได้ ที่จะสามารถรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความ
นิยมได้ มูลค่าของกลุ่มของแรงงานดังกล่าวจึงถูกรวมเป็ นส่วนหนึ่ งของค่าความนิยม หรือ ผู้ซ้ ืออาจ
กาหนดมูลค่าของสัญ ญาที่ ผู้ถูกซื้อกาลังเจรจาต่อรองกับลูกค้ ารายใหม่ ณ วันที่ ซื้อ แต่เนื่ องจาก
สัญญาดังกล่าวยังไม่สามารถถือเป็ นสินทรัพย์ ณ วันที่ ซ้ อื ได้ ผู้ซ้ ือจึงไม่สามารถรับรู้สัญญาดังกล่าว
เป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ผู้ซ้ ือต้ องไม่จัดประเภทใหม่ในภายหลังสาหรับมูลค่า
ของสัญ ญาเหล่ านั้น โดยแสดงแยกจากค่ าความนิ ยมสาหรับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น หลังจากวัน ที่ ซื้อ
อย่างไรก็ตาม ผู้ซ้ ือต้ องประเมินข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมที่ เกิดขึ้นไม่นานหลังวันที่ ซื้อ
เพื่ อพิจารณาว่ามีสนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ สามารถรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากอยู่ ณ วันที่ ซ้ อื หรือไม่

ตัวอย่างการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ บางรายการและส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ
ก.

สินทรัพย์ทกี่ ระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน
ณ วันที่ ซื้อ ผู้ซ้ ือต้ องไม่รับรู้ค่าเผื่อมูลค่าสาหรับสินทรัพย์ทได้
ี่ มาจากการรวมธุรกิจที่ วัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือเป็ นรายการแยกต่างหาก เพราะผลกระทบของความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับ
กระแสเงินสดเกี่ ยวกับอนาคตได้ รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ ว

ข.

สินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานซึ่ งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้ให้ เช่า
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ อื ของสินทรัพย์ เช่น อาคารหรือสิทธิภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน
ซึ่ งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้ให้ เช่า ผู้ซ้ อื ต้ องพิจารณาเงื่ อนไขตามสัญญาเช่าในการบันทึกบัญชี

ค.

สินทรัพย์ทผี่ ้ ซู ้ อื ตั้งใจจะไม่ใช้ หรือใช้ ในรูปแบบที่ แตกต่างไปจากผู้ร่วมตลาด
เพื่ อปกป้ องความสามารถในการแข่งขันหรือด้ วยเหตุผลอื่ นๆ ผู้ซ้ อื อาจตั้งใจไม่ใช้ สินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่
สินทรัพย์ทางการเงินที่ ได้ มาอย่างจริงจัง หรืออาจไม่ต้ังใจที่ จะใช้ สินทรัพย์ในแบบที่ เป็ นการใช้ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและดีทสุี่ ด เช่น สินทรัพย์ทไม่
ี่ มีตัวตนที่ เป็ นงานวิจัยและพัฒนาที่ ได้ มาที่ ผู้ซ้ ือ
วางแผนที่ จะใช้ สนิ ทรัพย์โดยการป้ องกันไม่ให้ ผ้ ูอนได้
ื่ ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินโดยสมมติว่าจะใช้ ประโยชน์ในแบบที่ เป็ นการ
ใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและดีทสี่ ุดที่ ผู้ร่วมตลาดจะใช้ ประกอบกับข้ อสมมติในการประเมินมูลค่า
ทั้ง ณ จุดเริ่ มต้ นและเมื่ อวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการจาหน่ายสาหรับการทดสอบการด้ อยค่า
ในภายหลัง

ง.

ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ
ผู้ซ้ ือสามารถวัดมูลค่ าส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วัน ที่ ซื้อ
โดยในบางครั้ง ผู้ซ้ ืออาจสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ โดยใช้ ราคาเสนอซื้อเสนอขายในตลาดซื้อขาย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า6

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คล่องสาหรับหุ้นทุนที่ ไม่ได้ ถือโดยผู้ซ้ ือ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทไม่
ี่ สามารถหาราคาเสนอซื้อเสนอ
ขายในตลาดซื้อขายคล่องได้ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ เทคนิคการวัดมูลค่าอื่ น อย่างไรก็
ตาม มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นของส่วนของผู้ซ้ ือและส่ วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้ออาจ
แตกต่างกัน ผลต่างโดยส่วนใหญ่มีความเป็ นไปได้ ทจี่ ะรวมส่วนเพิ่ มในมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นที่ ผ้ ูซ้ ือ
มีในผู้ถูกซื้อจากการที่ ได้ การควบคุม (control premium) หรือในทางกลับกัน มูลค่ายุติธรรมต่อ
หุ้นของส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมได้ รวมส่วนลดจากการขาดการควบคุม (ส่วนลดของส่วนได้
เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม (non-controlling interest discount)) หากผู้ร่วมตลาดจะมีการนาส่วน
เพิ่ มและส่วนลดนี้มาพิจารณาในการกาหนดราคาของส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม
ข้ อยกเว้ นในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
ก.

หนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้น
ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้หนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้นที่ รับมาจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ ซ้ ือหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่ อถือถึงแม้ ว่าจะมีความน่าจะ
เป็ นที่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่ อจ่ายชาระภาระผูกพันอยู่ในระดับไม่
ถึ งความเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ างแน่ ณ วั น ที่ ซื้ อ ซึ่ งแตกต่ างจากหลั กเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น

ข.

ภาษีเงินได้
ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ทได้
ี่ มา
และหนี้สินที่ รับมาจากการรวมธุรกิจ และต้ องบันทึกบัญชีสาหรับผลกระทบทางภาษีทอาจเกิ
ี่
ดขึ้น
จากผลแตกต่างชั่วคราวและรายการยกไปของผู้ถูกซื้อที่ มีอยู่ ณ วัน ที่ ซื้อหรือเป็ นผลจากการซื้อ
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้

ค.

ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้และวัดมูลค่าหนี้สิน (หรือสินทรัพย์ ถ้ ามี) ที่ เกี่ ยวกับผลประโยชน์พนักงานของผู้ถูก
ซื้อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ง.

สินทรัพย์ทไี่ ด้ มาจากการคา้ ประกัน(Indemnification assets)
ผู้ขายอาจทาสัญญากับผู้ซ้ ือเพื่ อรับประกันผลของสิ่งที่ อาจเกิดขึ้นหรือความไม่แน่นอนที่ เกี่ ยวข้ อง
กับสินทรัพย์หรือหนี้สินบางประเภททั้งหมดหรือบางส่วน เช่น ผู้ขายอาจรับประกันผลขาดทุนส่วน
ที่ เกินกว่าจานวนหนี้สินที่ ระบุไว้ อันเกิดจากความไม่แน่นอนบางประการ หรือผู้ขายรับประกันว่า
หนี้สินของผู้ซ้ ือจะไม่เกินกว่าจานวนที่ ระบุไว้ ซึ่ งส่งผลให้ ผ้ ูซ้ อื มีสินทรัพย์ทเี่ กิดจากการได้ รับการคา้
ประกัน ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์ทได้
ี่ มาจากการค้า ประกันนี้ในเวลาเดียวกันกับการรับรู้ส่ ิงที่ ผู้ขาย
ประกันไว้ และวัดมูลค่าด้ วยหลักเกณฑ์เดียวกัน หากการคา้ ประกันเกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ที่ ถูกรับรู้ และวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อ ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์ที่ได้ มาจากการค้า
ประกันด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ อื เช่นกัน
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า7

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จ.

สิทธิทไี่ ด้ รับคืน (Reacquired right)
ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าของสิทธิทไี่ ด้ รับคืนซึ่ งถูกรับรู้เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยพิจารณาจากระยะเวลา
ที่ เหลืออยู่ของสัญญาที่ เกี่ ยวข้ อง โดยไม่ต้องคานึงว่าผู้ร่วมตลาดจะพิจารณาถึงโอกาสในการต่ออายุ
สัญญาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิทไี่ ด้ รับคืนดังกล่าวหรือไม่ ตัวอย่างของสิทธิดังกล่าวรวมถึง
สิทธิในการใช้ ชอทางการค้
ื่
าของผู้ซ้ อื ภายใต้ สญ
ั ญาแฟรนไชส์ หรือสิทธิในการใช้ เทคโนโลยีของผู้ซ้ ือ
ภายใต้ สญ
ั ญาให้ สทิ ธิในการใช้ เทคโนโลยี

ฉ.

รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ณ วันที่ ซ้ อื ผู้ซ้ อื ต้ องวัดมูลค่าหนี้สนิ หรือตราสารทุนที่ เกี่ ยวข้ องกับ รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ของผู้ถูกซื้อ หรือรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทผี่ ้ ูซ้ ือออกแทนรายการของผู้ถูกซื้อ โดยใช้ ราคา
ตลาดเป็ นเกณฑ์ ในการวัด มูลค่ าของรายการดังกล่ าว ตามวิธีที่การกาหนดไว้ ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ช.

สินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย
ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หรือกลุ่มกิจการที่ ยกเลิ กที่ ได้ มา ซึ่ งได้ จัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย ณ วันที่ ซ้ อื ด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย

การจัดประเภทหรือกาหนดประเภทสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ มาและหนี้สนิ ที่ รับมาจากการรวมธุรกิจ
ผู้ซ้ ือต้ องจัดประเภทหรือกาหนดประเภทสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ มาและหนี้สินที่ รับมาตามที่ จาเป็ น
โดยผู้ซ้ อื ต้ องพิจารณาจากเงื่ อนไขในสัญญา สภาวะทางเศรษฐกิจ การดาเนินงานและนโยบายบัญชีของผู้ซ้ ือ
และเงื่ อนไขอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งที่ มี อ ยู่ ณ วัน ที่ ซื้ อ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ก าหนด
ข้ อยกเว้ นไว้ สาหรับการจัดประเภทสัญญาเช่า ในกรณีทผูี่ ้ ถูกซื้อเป็ นผู้ให้ เช่า เป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือ
สัญญาเช่าเงินทุนและการจัดประเภทของสัญญาเป็ นสัญญาประกันภัยซึ่ งผู้ซ้ อื ต้ องจัดประเภทสัญญาข้ างต้ น
โดยคานึงถึงเงื่ อนไขในสัญญา และปัจจัยอื่ นๆ ณ วันเริ่ มต้ นสัญญา หรือ หากมีการเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขใน
สัญญา ทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงในการจัดประเภทรายการ ณ วันที่ มีการเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขซึ่ งอาจเป็ น
วันเดียวกันกับวันที่ ซ้ อื
ตัวอย่างการจัดประเภทหรือกาหนดประเภทซึ่ งผู้ซ้ อื ต้ องคานึงถึงเงื่ อนไขที่ เกี่ ยวข้ องที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซ้ ือ
เช่น การจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน บางรายการเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่ วัด
มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน หรือราคาทุนตัดจาหน่ าย หรือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทที่ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น การกาหนดประเภทตราสารอนุพันธ์
เป็ นเครื่ องมือ ป้ องกัน ความเสี่ยง หรื อการประเมิ น ว่ าต้ องทาการแยกอนุ พัน ธ์แ ฝงออกจากสัญ ญาหลัก
หรือไม่ เป็ นต้ น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4. การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือกาไรจากการซื้ อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม
ค่าความนิยมหรือกาไรจากการซื้อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม คือผลต่างระหว่าง
ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่งตอบ
แทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย) ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ อื ของ
หุ้นในส่วนที่ ผ้ ซู ้ ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (กรณีการ
รวมธุรกิจที่ ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ)
(ก)

สินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ที่
ได้ รับมา

และ
(ข)

ถ้ าผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ ณ วันซื้อ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย)6 ส่วนได้ เสียที่ ไม่มี
อานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อของหุ้ นในส่วนที่ ผู้ซ้ ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
(กรณี ก ารรวมธุรกิจ ที่ ดาเนิ น การสาเร็จ จากการทยอยซื้อ ) มากกว่ า สิน ทรั พ ย์สุท ธิที่ระบุ ได้ ที่ได้ รับ มา
ผลต่างดังกล่าวจะเป็ น ค่าความนิยม
ในทางกลับกัน ถ้ าผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ จ่ ายไป ณ วันซื้อ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่ าย)
ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อของหุ้นในส่วนที่ ผู้ซ้ ื อถืออยู่ก่อน
การรวมธุรกิจ (กรณีการรวมธุรกิจที่ ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ) น้อยกว่า สินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ที่
ได้ รับมาจะเกิดกาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ซึ่ งก่อนที่ จะรับรู้กาไรจากการต่อรองราคาซื้อ
ผู้ซ้ อื ต้ องทาการประเมินความถูกต้ องของการระบุสนิ ทรัพย์ทไี่ ด้ มาและหนี้สนิ ที่ รับมาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ ง ซึ่ ง
ภายหลังการประเมิน ผู้ซ้ ืออาจจะต้ องทาการรับ รู้สินทรัพย์หรือหนี้สิน ที่ ระบุได้ จากการประเมินเพิ่ มเติม
จากนั้นผู้ซ้ อื จะต้ องทบทวนเกณฑ์การวัดมูลค่าว่าเป็ นไปตามที่ กาหนดเพื่ อรับรู้รายการต่อไปนี้ ณ วันที่ ซ้ อื
1) สินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ มาหรือหนี้สนิ ที่ รับมา
2) ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ
3) ส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของที่ ผ้ ูซ้ ือถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนการรวมธุรกิจที่ ดาเนินการสาเร็จ จากการ
ทยอยซื้อ
4) สิ่งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย)
วัตถุ ป ระสงค์ในการทบทวน คือ เพื่ อให้ ม่ัน ใจว่ าในการวัดมูลค่ าได้ มีการพิ จารณาข้ อมูลที่ มี อยู่ ท้ังหมด
ณ วันที่ ซ้ อื อย่างเหมาะสม
ก. ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ ณ วันที่ซื้อ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย) ประกอบด้วย
อะไรบ้าง
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สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย) ให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สิ่งตอบแทนที่ โอนให้ ณ วันที่ ซื้อ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย) อย่ างน้ อยอาจประกอบด้ วย
ผลรวมของรายการดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)

เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทมี่ ีตัวตน เช่น ที่ ดิน อาคาร โครงการดาเนินงานต่างๆ
สินทรัพย์ทไี่ ม่มีตัวตน เช่น ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ ลิขสิทธิ์ต่างๆ
การออกหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทผู้ซ้ อื ให้ กบั ผู้ถูกซื้อ
หนี้สินที่ รับโอนมา เช่น การรับชาระหนี้เงินกู้แทนบริษัทเดิมหรือภาระหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้นจากคดี
ความต่างๆ เช่น ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้ องหรือการถูกประเมินภาษี
6) สินทรัพย์หรือหนี้สินที่ ผู้ซ้ ือคาดว่าจะต้ องจ่ายชาระตามข้ อตกลง7 และสิ่งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ อง
จ่ายอื่ นๆ8 ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อซึ่ งถือเป็ นส่วนหนึ่ งของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ แก่
ผู้ถูกซื้อ
ต้นทุนที่เกีย่ วข้องกับการซื้ อ
ต้ นทุนที่ เกี่ ยวข้ องกับการซื้อ คือ ต้ นทุนที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการซื้อ ที่ เกิดขึ้นกับผู้ซ้ อื ซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวม
ธุรกิจ ต้ นทุนเหล่านี้ รวมถึง ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ ผ้ จู ัดหา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ จ่ายให้ แก่ทปี่ รึกษาในการรวม
ธุรกิจ ที่ ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี ผู้ประเมินราคา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ ปรึกษาอื่ นๆ ต้ นทุนใน
การบริหารทั่วไปซึ่ งรวมถึงต้ นทุนของแผนกงานภายในที่ ทาหน้ าที่ ซื้อธุรกิจ และต้ นทุนในการจดทะเบียนและ
7

ในกรณีท่ สี ินทรัพย์หรือหนี้สินที่ผู้ซ้ ือคาดว่าจะต้ องจ่ายชาระตามข้ อตกลงที่กาหนดในการรวมธุรกิจ จะต้ องถือว่ามูลค่าดังกล่าวเป็ น
ส่วนหนึ่ งของผลตอบแทนที่โอนให้ ผ้ ูถูกซื้อ ตัวอย่างเช่น ในการซื้ อส่วนได้ เสียของบริษัท ข จากัด บริษัท ก จากัดได้ กาหนดสิ่ งตอบ
แทนที่ต้องจ่ายเมื่ อเข้ าเงื่ อนไข (ภายหลังที่ได้ ถือส่วนได้ เสียในบริษัท ข จากัด)ดังนี้
หากกาไรจากผลการดาเนินงานในอีก 2 ปี ข้ างหน้ า ของบริษัท ข จากัด เป็ น
1. น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้ านบาท ไม่มีสงิ่ ตอบแทนใด ๆ ต้ องจะต้ องจ่ายให้ กบั บริษัท ข จากัด
2. มากกว่า 1 ล้ านบาทแต่ไม่เกิน 2 ล้ านบาท สิ่ งตอบแทนที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 2 เท่าของผลการดาเนินงานนั้น
3. มากกว่า 2 ล้ านบาท สิ่ งตอบแทนที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ 3 เท่าของผลการดาเนินงานนั้น
ณ วันที่ซ้ อื รูปแบบความเป็ นไปได้ ของกาไรจากผลการดาเนินงานในอีก 2 ปี ข้ างหน้ า ของบริษัท ข จากัด เป็ นดังต่อไปนี้
กาไรจากผลการดาเนินงาน 0.8 ล้ านบาท มีความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.4
กาไรจากผลการดาเนินงาน 1.5 ล้ านบาท มีความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.4
กาไรจากผลการดาเนินงาน 2.5 ล้ านบาท มีความน่าจะเป็ นเท่ากับ 0.2
ดังนั้น สิ่ งตอบแทนที่ต้องจ่ายเมื่ อเข้ าเงื่ อนไขโดยเฉลี่ ยมีค่าเท่ากับ (0 * 0.4) + (1.5 * 2 * 0.4) + (2.5 * 3 * 0.2) = 2.7 ล้ านบาท
ซึ่ งในการจ่ายผลตอบแทนนี้จะเกิด ขึ้นในอนาคต จึงต้ องท าการคิ ด ลดมูลค่ าเป็ นมูลค่าปั จจุ บันซึ่ งถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่ ายุติธ รรม
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ซึ่ งการวัดมูลค่าภายหลังจากการรับรู้ครั้งแรก คือการรับรู้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นและการวัดมูลค่าใหม่โดยพิจารณาจ าก
ความเป็ นไปได้ ท่ จี ะเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ ให้ รับรู้เป็ นส่วนหนึ่ งในกาไรหรือขาดทุนในงวด
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การรับรู้สงตอบแทนที
ิ่
่ คาดว่าจะต้ องจ่ายหากเข้ าเงื่ อนไขการเป็ นเครื่ องมือทางการเงิน แม้ ว่าในปัจจุบัน มาตรฐานการบัญชีท่ เี กี่ ยวข้ อง

กับการรับรู้และการวัดมูลค่ าเครื่ องมือทางการเงินจะยังไม่มีการประกาศใช้ กต็ าม กิจการผู้ซ้ ือ จาเป็ นต้ องบันทึกสิ่ งตอบแทนที่คาดว่า
จะต้ องจ่ายดังกล่าวเข้ าเป็ นส่วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่โอนในการพิจารณาการรับรู้และการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือกาไรจากการซื้อ
ในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม เพื่ อให้ รายงานทางการเงินแสดงข้ อมูลทางการเงินที่เป็ นประโยชน์ต่ อผู้ใช้ งบการเงินในด้ านของความ
เกี่ ยวข้ องในการตัดสินใจและการเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของสิ่ งที่ต้องการเสนอ
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ออกตราสารทุนและตราสารหนี้ ผู้ซ้ อื ต้ องบันทึกบัญชีสาหรับต้ นทุนที่ เกี่ ยวข้ องกับการซื้อเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่
ต้ นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและได้ รับบริการ9 ยกเว้ นต้ นทุน ในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหนี้
ต้ องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชีทเี่ กี่ ยวข้ องที่ อาจนาไปเป็ นส่วนลดจากส่วนลา้ มูลค่าหุ้นทุนหรือหุ้นกู้ทอี่ อก (ถ้ ามี)
ข. สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รบั มา ณ วันที่ซื้อประกอบด้วยอะไรบ้าง
ในการพิจารณามูลค่าสินทรัพย์สุทธิทระบุ
ี่ ได้ ทได้
ี่ รับมาจะพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทผู้ถูกซื้อ
ซึ่ งงบการเงินนี้จะต้ องมีการวัดมูลค่าให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม ไม่ใช่ มูลค่าตามบัญชีของงบการเงินที่ ปรากฏ ณ
วันที่ ซ้ ือ โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละรายการในงบการเงินมี
ดังนี้
1. การพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์10
รายการบัญชี

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

มูลค่าตามบัญชี

ข) ลูกหนี้การค้ า

มูลค่าตามบัญชีและพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ลูกหนี้การค้ าที่ คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้

ค) สินค้ าคงเหลือ

พิจารณามูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้ รับ

ง) เงินลงทุน
- หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด
พิจารณาจากราคาปิ ดที่ มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์
- เงิน ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ วมและ พิจารณาหามูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาจากงบการเงิน
บริษัทอื่ น
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวโดยพิจารณาดูว่า
ในงบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินได้ บันทึกด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมแล้ วหรือยัง ถ้ ายัง ต้ องทาการปรับปรุง หรือ
อาจใช้ ตั ว แบบทางการเงิ น ในการพิ จ ารณามู ล ค่ า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
จ) ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์

9

10

มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ส ามารถหาได้ โดยการ
ประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ

ต้ นทุนที่เกี่ ยวข้ องกับ การซื้อ ทั้งหมด จะไม่ นาไปรวมเพื่ อค านวณเป็ นส่วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ เนื่ องจากไม่ ถือว่าต้ นทุน
ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่ผ้ ูถูกซื้อได้ รับจากการรวมธุรกิจ จึงเป็ นผลให้ ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าที่จะต้ องนาไปรวม
คานวณเพื่ อพิจารณาค่าความนิยมและกาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่จะแสดงในงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาที่งบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ซ้ ือแล้ ว ต้ นทุนที่เกี่ ยวข้ องกับการซื้อ เหล่านี้ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของต้ นทุนของเงินลงทุนใน
กิจการผู้ถูกซื้อ
เป็ นเพียงแนวทางหนึ่ งที่ใช้ ในการหามูลค่ายุติธรรมเท่านั้น ในทางปฏิบัติ อาจมีแนวทางในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมอื่ นที่เหมาะสม
กับสถานการณ์และรูปแบบของการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้น

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า11

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายการบัญชี
ฉ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ค่าสิทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าใช้ จ่ายในการ
พัฒนา

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจจะคานวณ
ขึ้ นโดยใช้ วิ ธี ก ระแสเงิ น สดคิ ด ลด (discounted cash
flows) จากผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนนั้น
ในกรณีทผี่ ้ ซู ้ ือคาดว่าจะไม่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก
สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตั ว ตน ต้ อ งพิ จ ารณาการด้ อ ยค่ า เช่ น
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ของกิจการผู้ถูกซื้ออาจจะไม่มี
ประโยชน์ต่อกิจการผู้ซ้ ือเนื่ องจากเมื่ อรวมกิจการแล้ ว
จะใช้ ซอฟท์แวร์ของกิจการผู้ซ้ อื ในการดาเนินงาน

ช) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่ น และไม่หมุนเวียนอื่ น

มูลค่าตามบัญชีและต้ องพิจารณาการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวด้ วย

ซ) สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนอื่ นซึ่ งไม่ ไ ด้ รั บ รู้ อยู่ ใ น
งบการเงิน
- เครื่ องหมายการค้ า
ประเมิ น มูล ค่ า ที่ คาดว่ าจะได้ รั บ ประโยชน์ จากการใช้
เครื่ องหมายการค้ าของผู้ถูกซื้อซึ่ งกรณี น้ ีต้องคานึงถึง
ปัจจัยเกี่ ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้ าซึ่ งจะต้ องใช้
วิ จ ารณ ญ าณ ในการตั ด สิ น ใจ ในบางกรณี แม้ ว่ า
เครื่ องหมายการค้ า ดั งกล่ า วจะมี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม แต่
อาจจะไม่มีประโยชน์ต่อกิจการจากการใช้ เช่น บริษัท
ซื้อธุรกิจมาเพื่ อการกาจัดคู่แข่งออกจากตลาด
- ฐานลูกค้ า
ประเมินมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับจากฐานลูกค้ าเดิมของผู้
ถู ก ซื้ อซึ่ งกรณี น้ ี ต้ องค านึ ง ถึ ง ปั จ จั ย เกี่ ยวกั บ ความ
จงรั กภักดี ของฐานลูกค้ าซึ่ งจะต้ องใช้ วิจารณญาณใน
การตัดสินใจ
- สัญญาสาคัญ
ประเมิ น มู ล ค่ า ของประโยชน์ ที่ จะได้ รั บ จากสัญ ญาที่
สาคัญของผู้ถูกซื้อ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า12

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. การพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ 11
รายการบัญชี

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ก) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว

ต้ องพิ จ ารณาอั ต ราดอกเบี้ ยเงิ น กู้ ยื ม ว่ า เป็ นอั ต รา
ดอกเบี้ยในราคาตลาดหรือไม่ หากเป็ นเงินกู้ยืมที่ เพิ่ ง
เกิ ด ขึ้ นไม่ น านและมี อั ต ราดอกเบี้ ยลอยตั ว มู ล ค่ า
ยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวจะใกล้ เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชี

ข) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อนื่

ต้ อ งพิ จ ารณาความครบถ้ ว นของเจ้ า หนี้ การค้ า และ
เจ้ าหนี้อนื่

ค) หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่ น

ต้ องพิจารณาความครบถ้ วนของหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่ น

ง) หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน

วัดมูลค่าภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน12
หนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้นที่ ได้ จากการรวมธุรกิจให้ รับรู้เฉพาะ
ในกรณีทกี่ จิ การมีภาระผูกพันอยู่ ณ ปัจจุบันและ
สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่ อถือ13

จ) ภาระหนี้สนิ ที่ อาจจะเกิดขึ้น

ตัวอย่างที่ 3 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ มาและหนี้สินที่ รับมาจากการรวม
ธุรกิจ การวัดมูลค่าค่าความนิยม กรณีซ้ อื ส่วนได้ เสียทั้งหมด
1 มีนาคม 25x5
บริษัท ก ซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ข ในราคาหุ้นละ 10 บาท (มูลค่ายุติธรรม) โดยการจ่ายเงินสด
บางส่วนจานวน 100 ล้ านบาทและโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัท ก จานวน 40 ล้ านหุ้น (ราคา par หุ้น
ละ 1 บาท) ให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัท ก มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
การปรับมูลค่ายุติธรรมให้ พิจารณาสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีด้วย โดยสมมติให้
อัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคลเป็ นอัตราร้ อยละ 20

11

เป็ นเพียงแนวทางหนึ่ งที่ใช้ ในการหามูลค่ายุติธรรมแนวทางหนึ่ งเท่านั้น ในทางปฏิบัติอาจมีแนวทางในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมอื่ นที่
เหมาะสมกับสถานการณ์และรูปแบบของการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้น
12
ข้ อยกเว้ นสาหรับหลักการในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า ย่อหน้ าที่ 26
13
ข้ อยกเว้ นสาหรับหลักการในการรับรู้รายการ ย่อหน้ าที่ 22

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า13

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ณ วันที่ 1 มีนาคม 25x5 งบการเงินของบริษัท ข มีรายละเอียดดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อนื่ (1)
สินค้ าคงเหลือ (2)
เงินลงทุน (3)
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5)
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อนื่
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน (7)
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่ น
ทุนเรือนหุ้น 300,000,000 หุ้น
ราคาหุ้นละ 1 บาท
กาไรสะสม
รวมหนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น

มูลค่าตามบัญชี
1 มีนาคม 25x5
100
50
190
70
80
60
550
50
70
80
300
50
550

(หน่วย: ล้ านบาท)
หลังปรับ
มูลค่ายุติธรรม
ปรับมูลค่ายุติธรรม
1 มีนาคม 25x5
100
(10)
40
20
210
(10)
60
55
135
8
68
63
613
50
70
20
20
8.6
8.6
80
300
34.4*
63

84.4
613

* ปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ สุทธิ มูลค่ายุติธ รรมของสินทรัพย์สุทธิเพิ่ มขึ้น 43 ล้ านบาททา
ให้ เกิดหนี้ สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญ ชีจานวน 8.6 ล้ านบาท (ร้ อยละ 20 ของ 43 ล้ านบาท) ดังนั้ นมูลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิเท่ากับ 34.4 ล้ านบาท
หลักการการปรับมูลค่ายุติธรรม
ชื่อบัญชี

การวัดมูลค่ายุติธรรม

1) ลูกหนี้การค้ า

พบว่ามีลูกหนี้ทคี่ าดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ เพิ่ มเติม
จากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด จานวน 10 ล้ าน
บาท จึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2) สินค้ าคงเหลือ

พิจารณามูลค่าที่ คาดว่ าจะขายได้ สุทธิซึ่งมีราคาสูง
กว่าราคาตามบัญชีจานวน 20 ล้ านบาท

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า14

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชื่อบัญชี

การวัดมูลค่ายุติธรรม

3) เงินลงทุน
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม

4) ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์

เงินลงทุน ในบริษัทร่วมแห่ งหนึ่ งมีผลประกอบการ
ขาดทุนและมีขาดทุนสะสมจึงตั้งค่าเผื่อการด้ อยค่า
ของเงินลงทุนจานวน 10 ล้ านบาท
ผู้ป ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าของที่ ดินโดยมี
ราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีประมาณ 55 ล้ านบาท

5) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ค่าสิทธิ โปรแกรม ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ของกิจการผู้ถูกซื้อจะไม่ มี
คอมพิวเตอร์ ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนา
ประโยชน์ ต่อกิจ การผู้ ซ้ ือเนื่ องจากเมื่ อรวมกิจการ
แล้ วจะใช้ ซอฟ ท์ แ วร์ ข องบ ริ ษั ท ฯผู้ ซื้ อในการ
ดาเนินงานจึงตั้งค่าเผื่อการด้ อยค่าจานวน 5 ล้ านบาท
6) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่ นซึ่ งไม่อยู่ในงบการเงิน
- เครื่ องหมายการค้ า

เครื่ องหมายการค้ า ของบริษัทผู้ถูกซื้อเป็ นสิ่งสาคัญ
ของบริษัทผู้ถูกซื้อที่ บริษัทผู้ซ้ อื มีวัตถุประสงค์ในการ
ซื้ อมาเพื่ อเพิ่ มความสามารถในการด าเนิ น ธุร กิ จ
โดยรวมของกลุ่มกิจการ มีมูลค่าจานวน 10 ล้ านบาท

- ฐานลูกค้ า

ฐานลูกค้ า ของบริษั ทผู้ ถูก ซื้อ มีความจงรักภักดีต่ อ
สิน ค้ าเนื่ องจากเป็ นสินค้ าเฉพาะและในปั จจุ บั น ยัง
ไม่มีสินค้ าอื่ นใดที่ ทดแทนได้ มีมูลค่า จานวน 3 ล้ าน
บาท

- สัญญาสาคัญ

ไม่มีสญ
ั ญาที่ สาคัญที่ จะประเมินมูลค่าของประโยชน์
ที่ จะได้ รับจากสัญญาที่ สาคัญของผู้ถูกซื้อ

7) หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน

บริษั ทผู้ถูกซื้อไม่ มี การตั้งสารองผลประโยชน์ ของ
พนักงาน จึงจัดให้ มีการวัดมูลค่าภายใต้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์
ของพนั ก งาน ท าให้ ต้ องบั น ทึ ก หนี้ สิ น เพิ่ มขึ้ น
20 ล้ านบาท

8) ภาระหนี้สนิ ที่ อาจจะเกิดขึ้น

ไม่มีภาระหนี้สินจากการแพ้ คดีหรือหนี้สินที่ อาจจะ
เกิดขึ้น

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า15

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การคานวณหาค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
1.

ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ ณ วันที่ ซ้ อื (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย)
หุ้นสามัญที่ ออก 40 ล้ านหุ้น มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 10 บาท
เงินสด
รวมผลของสิ่งตอบแทนที่ จ่ายไป ณ วันซื้อ

2.

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

350
43
(8.6)
384.4

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

สินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ รับมา ณ วันซื้อ
- สินทรัพย์สทุ ธิตามบัญชีก่อนปรับมูลค่ายุติธรรม
- ปรับมูลค่ายุติธรรม
- หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ รับมา ณ วันซื้อ

3.

400
100
500

ค่าความนิยม

= ผลต่างระหว่ างผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ จ่ายไป ณ วันที่ ซื้ อ (วัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ ายุ ติธรรม) และสิน ทรัพ ย์สุทธิที่ ระบุ ได้ ที่ได้ รั บ มา (วัดมู ลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรม)
= 500 – 384.4

ล้ านบาท

= 115.6

ล้ านบาท

ตัวอย่างที่ 4 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทระบุ
ี่ ได้ ทได้
ี่ มาและหนี้สินที่ รับมาจากการ
รวมธุรกิจ การวัดมูลค่าค่าความนิยม กรณีซ้ ือส่วนได้ เสียบางส่วนและมี ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมใน
ผู้ถูกซื้อ
1 มีนาคม 25x5
บริษัท ก ซื้อหุ้นในบริษัท ข จานวน 240 ล้ านหุ้นหรือในสัดส่วน 80% ของส่วนได้ เสียทั้งหมดใน
บริษัท ข โดยการจ่ายเงินสดบางส่วนจานวน 100 ล้ านบาทและโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัท ก จานวน
40 ล้ านหุ้น (ราคา par หุ้นละ 1 บาท)ให้ แก่ผ้ ถู ูกซื้อ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัท ก มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
การปรับมูลค่ายุติธรรมให้ พิจารณาสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีด้วย โดยสมมติให้
อัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคลเป็ นอัตราร้ อยละ 20

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า16

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ณ วันที่ 1 มีนาคม 25x5 งบการเงินของบริษัท ข มีรายละเอียดดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อนื่ (1)
สินค้ าคงเหลือ (2)
เงินลงทุน (3)
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5)
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อนื่
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน (7)
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่ น
ทุนเรือนหุ้น 300,000,000 หุ้น
ราคาหุ้นละ 1 บาท
กาไรสะสม
รวมหนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น

มูลค่าตามบัญชี
1 มีนาคม 25x5
100
50
190
70
80
60
550
50
70
80
300
50
550

(หน่วย: ล้ านบาท)
หลังปรับ
มูลค่ายุติธรรม
ปรับมูลค่ายุติธรรม 1 มีนาคม 25x5
100
(10)
40
20
210
(10)
60
55
135
8
68
63
613
50
70
20
20
8.6
8.6
80
300
34.4*
63

84.4
613

* ปรับมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ สุทธิ มูลค่ ายุติธ รรมของสินทรัพย์สุทธิเพิ่ มขึ้น 43 ล้ านบาท
ทาให้ เกิดหนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีจานวน 8.6 ล้ านบาท (ร้ อยละ 20 ของ 43 ล้ านบาท) ดังนั้นมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิเท่ากับ 34.4 ล้ านบาท
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หลักการการปรับมูลค่ายุติธรรม
ชื่อบัญชี

การวัดมูลค่ายุติธรรม

1) ลูกหนี้การค้ า

พบว่ามีลูกหนี้ทคี่ าดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ เพิ่ มเติม
จากวั น สิ้ นรอบระยเวลาบั ญ ชี ล่ า สุ ด เท่ า กั บ 10
ล้ านบาทจึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2) สินค้ าคงเหลือ

พิจารณามูลค่าที่ คาดว่ าจะขายได้ สุทธิซึ่งมีราคาสูง
กว่าราคาตามบัญชีประมาณ 20 ล้ านบาท

3) เงินลงทุน
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม

4) ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินลงทุน ในบริษัทร่วมแห่ งหนึ่ งมีผลประกอบการ
ขาดทุนและมีขาดทุนสะสมจึงตั้งค่าเผื่อการด้ อยค่า
ของเงินลงทุนจานวน 10 ล้ านบาท
ผู้ ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระประเมิ น มู ล ค่ า เพิ่ มเติ ม ของ
ที่ ดิน โดยมีราคาสูงกว่ ามูลค่ าตามบัญ ชี จานวน 55
ล้ านบาท

5) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ค่าสิทธิ โปรแกรม ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ของกิจการผู้ถูกซื้อจะไม่ มี
คอมพิวเตอร์ ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนา
ประโยชน์ ต่อกิจการผู้ ซ้ ือเนื่ องจากเมื่ อรวมกิจการ
แล้ วจะใช้ ซอฟ ต์ แ วร์ ข องบ ริ ษั ท ฯผู้ ซื้ อในการ
ดาเนินงานจึงตั้งค่าเผื่อการด้ อยค่าจานวน 5 ล้ านบาท
6) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่ นซึ่ งไม่อยู่ในงบการเงิน
- เครื่ องหมายการค้ า

เครื่ องหมายการค้ าของบริษัทผู้ถูกซื้อเป็ นสิ่งสาคัญ
ของบริษัทผู้ถูกซื้อที่ บริษัทผู้ซ้ ือมีวัตถุประสงค์ในการ
ซื้ อมาเพื่ อเพิ่ มความสามารถในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
โดยรวมของกลุ่มกิจการ มีมูลค่าจานวน 10 ล้ านบาท

- ฐานลูกค้ า

ฐานลูกค้ า ของบริษั ทผู้ ถูก ซื้อ มีความจงรักภักดีต่ อ
สินค้ าเนื่ องจากเป็ นสินค้ าเฉพาะและในปัจจุบันยังไม่
มีสนิ ค้ าอื่ นใดที่ ทดแทนได้ มีมูลค่าจานวน 3 ล้ านบาท

- สัญญาสาคัญ

ไม่มีสญ
ั ญาที่ สาคัญที่ จะประเมินมูลค่าของประโยชน์
ที่ จะได้ รับจากสัญญาที่ สาคัญของผู้ถูกซื้อ
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชื่อบัญชี

การวัดมูลค่ายุติธรรม

7) หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน

บริษั ทผู้ถูกซื้อไม่ มี การตั้งสารองผลประโยชน์ ของ
พนักงาน จึงจัดให้ มีการวัดมูลค่าภายใต้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์
ของพนั ก งานท าให้ ต้ อ งบั น ทึก หนี้ สิน เพิ่ มขึ้ น 20
ล้ านบาท

8) ภาระหนี้สนิ ที่ อาจจะเกิดขึ้น

ไม่มีภาระหนี้สินจากการแพ้ คดีหรือหนี้สินที่ อาจจะ
เกิดขึ้น

การคานวณหาค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
กรณีวดั ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยสัดส่วนของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อ
1.

ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ จ่ายไป ณ วันซื้อ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย) และส่วนได้
เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ
หุ้นสามัญที่ ออก 40 ล้ านหุ้น มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 10 บาท
เงินสด
ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ ที่ วัดด้ วยสัดส่วน
ของสินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ รับมา ณ วันที่ ซ้ อื
(20% * 384.4 ล้ านบาท)
รวมผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ จ่ายไป ณ วัน ซื้อ (รวมทั้งสิ่ง
ตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย) และส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อ

2.

400
100
500

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

76.88

ล้ านบาท

576.88

ล้ านบาท

350
43
(8.6)
384.4

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

สินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ รับมา ณ วันซื้อ
- สินทรัพย์สทุ ธิตามบัญชีก่อนปรับมูลค่ายุติธรรม
- ปรับมูลค่ายุติธรรม
- หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ รับมา ณ วันซื้อ
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3.

ค่าความนิยม

= ผลต่างระหว่ างผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ จ่ ายไป ณ วันซื้อ (รวมทั้งสิ่งตอบ
แทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย) และส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และ
สินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ รับมา (วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม)
= 576.88 – 384.4 ล้ านบาท
= 192.48

ล้ านบาท

กรณีวดั ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรม
1.

ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ จ่ายไป ณ วันซื้อ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย) และส่วนได้
เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ
หุ้นสามัญที่ ออก 40 ล้ านหุ้น มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 10 บาท
เงินสด
ส่วนได้ เสียที่ ไม่ มี อ านาจควบคุ ม ในผู้ ถู กซื้ อที่ วัด ด้ วยมู ล ค่ า
ยุติธรรม
(60 ล้ านหุ้น * 10 บาทต่อหุ้น)
รวมผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ จ่ ายไป ณ วัน ซื้อ (รวมทั้งสิ่ง
ตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย) และส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อ

2.

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

600

ล้ านบาท

1,100

ล้ านบาท

350
43
(8.6)
384.4

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

สินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ รับมา ณ วันซื้อ
- สินทรัพย์สทุ ธิตามบัญชีก่อนปรับมูลค่ายุติธรรม
- ปรับมูลค่ายุติธรรม
- หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ รับมา ณ วันซื้อ

3.

400
100
500

ค่าความนิ ยม

= ผลต่างระหว่างผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ จ่ ายไป ณ วัน ที่ ซื้ อ (วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุ ติธรรม) และสิน ทรัพ ย์สุทธิที่ ระบุ ได้ ที่ได้ รั บ มา (วัดมู ลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรม)
= 1,100 – 384.4

ล้ านบาท

= 715.6

ล้ านบาท
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การรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้ อ (การซื้ อแบบเป็ นขั้น)
ผู้ซ้ ื อต้ อ งวัด มู ลค่ า ส่วนได้ เสียที่ ผู้ ซ้ ือ ถื ออยู่ ในผู้ ถู กซื้ อก่ อ นหน้ าการรวมธุร กิจใหม่ โดยใช้ มู ล ค่ า
ยุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือและรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนที่ เกิดขึ้น (ถ้ ามี) ในกาไรหรือขาดทุนหรือในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่ นตามความเหมาะสม ผู้ซ้ ืออาจเคยรับรู้การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าของส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นในงวดก่อน (ตัวอย่างเช่ น เนื่ องจากจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนเผื่อ
ขาย) ซึ่ งหากเป็ นเช่นนั้น มูลค่าที่ เคยรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นต้ องรับรู้ด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมื อนว่า
ผู้ซ้ อื ได้ ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป
เมื่ อผู้เข้ าร่วมในการร่วมการงาน (ตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่ อง
การร่วมการงาน) ได้ มีการควบคุมในธุรกิจซึ่ งเป็ นการดาเนินงานร่วมกัน (ตามนิยามของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 11) และมีสิทธิในสิน ทรัพ ย์แ ละมีภาระผูกพั น ในหนี้ สิน ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การ
ดาเนินงานร่วมกันนั้นทันทีก่อนวันที่ ซ้ ือ รายการดังกล่าวเป็ นการรวมธุรกิจที่ ดาเนินการสาเร็จจากการทยอย
ซื้อ ดังนั้น ผู้ซ้ อื ต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดของการรวมธุรกิจที่ ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ รวมถึงต้ อง
วัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ ผ้ ซู ้ ือถืออยู่ในการดาเนินงานร่วมกันก่อนหน้ าการรวมธุรกิจใหม่ กล่าวคือ ผู้ซ้ อื ต้ องวัด
มูลค่าส่วนได้ เสียทั้งหมดที่ ผ้ ูซ้ อื ถืออยู่ในการดาเนินงานร่วมกันก่อนหน้ าการรวมธุรกิจใหม่
ตัวอย่างที่ 5 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ มาและหนี้สินที่ รับมาจากการรวม
ธุรกิจ การวัดมูลค่าค่าความนิยม และการวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ กรณีการรวม
ธุรกิจที่ ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ
1 มีนาคม 25x4
บริษัท ก ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ข จานวน 30 ล้ านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 3 บาทเป็ นจานวนเงิน
90 ล้ านบาทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10 และจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท ข เป็ นเงินลงทุนที่ วัดด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
1 มีนาคม 25x5
บริษัท ก ซื้อหุ้นในบริษัท ข เพิ่ มเติมอีกจานวน 240 ล้ านหุ้น โดยการจ่ายเงินสดบางส่วนจานวน
100 ล้ านบาทและโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัท ก จานวน 40 ล้ านหุ้น (ราคา par หุ้นละ 1บาท) ให้ แก่
ผู้ถูกซื้อ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัท ก มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
การปรับมูลค่ายุติธรรมให้ พิจารณาสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีด้วย โดยสมมติให้
อัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคลเป็ นอัตราร้ อยละ 20
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ณ วันที่ 1 มีนาคม 25x5 งบการเงินของบริษัท ข มีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าตามบัญชี
1 มีนาคม 25x5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อนื่ (1)
สินค้ าคงเหลือ (2)
เงินลงทุน (3)
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5)
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อนื่
หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน (7)
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่ น
ทุนเรือนหุ้น 300,000,000 หุ้น
ราคาหุ้นละ 1 บาท
กาไรสะสม
รวมหนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: ล้ านบาท)
หลังปรับ
มูลค่ายุติธรรม
ปรับมูลค่ายุติธรรม 1 มีนาคม 25x5

100
50
190
70
80
60
550
50
70
80
300

(10)
20
(10)
55
(5)
50
6
20
-

100
40
210
60
135
55
600
50
70
6
20
80
300

50
550

24*
50

74
600

* ปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ สุทธิ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิเพิ่ มขึ้น 30 ล้ านบาททา
ให้ เกิด หนี้ สิน ภาษี เงิน ได้ ร อตั ด บั ญ ชีจานวน 6 ล้ า นบาท (ร้ อยละ 20 ของ 30 ล้ านบาท) ดั ง นั้ น มู ลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิเท่ากับ 24 ล้ านบาท
หลักการการปรับมูลค่ายุติธรรม
ชื่อบัญชี

การวัดมูลค่ายุติธรรม

1) ลูกหนี้การค้ า

พบว่ามีลูกหนี้ทคี่ าดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ เพิ่ มเติม
จากวันสิ้นรอบระยเวลาบัญชีล่าสุด เท่ากับ 10 ล้ าน
บาท จึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2) สินค้ าคงเหลือ

พิจารณามูลค่าที่ คาดว่ าจะขายได้ สุทธิซึ่งมีราคาสูง
กว่าราคาตามบัญชีประมาณ 20 ล้ านบาท
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ชื่อบัญชี

การวัดมูลค่ายุติธรรม

3) เงินลงทุน
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุน ในบริษัทร่วมแห่ งหนึ่ งมีผลประกอบการ
ขาดทุนและมีขาดทุนสะสมจึงตั้งค่าเผื่อการด้ อยค่า
ของเงินลงทุนจานวน 10 ล้ านบาท

4) ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์

ผู้ป ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าของที่ ดินโดยมี
ราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีจานวน 55 ล้ านบาท

5) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ค่าสิทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนา

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ของกิจการผู้ถูกซื้อจะไม่ มี
ประโยชน์ ต่อกิจการผู้ ซ้ ือเนื่ องจากเมื่ อรวมกิจการ
แล้ วจะใช้ ซอฟ ท์ แ วร์ ข องบ ริ ษั ท ฯผู้ ซื้ อในการ
ดาเนินงานจึงตั้งค่าเผื่อการด้ อยค่าจานวน 5 ล้ านบาท

6) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่ นซึ่ งไม่อยู่ในงบการเงิน
- เครื่ องหมายการค้ า

เครื่ องหมายการค้ าไม่ส่งผลต่อการมาใช้ ของลูกค้ า
เนื่ องจากบ ริ ษั ท ผู้ ถู ก ซื้ อจะต้ องเป ลี่ ยนม าใช้
เครื่ องหมายการค้ าของบริษัทผู้ซ้ อื และบริษัทผู้ซ้ อื มี
วัตถุป ระสงค์ในการซื้อมาเพื่ อเป็ นการกาจัดคู่แข่ ง
ออกจากตลาด

- ฐานลูกค้ า
- สัญญาสาคัญ

ฐานลูกค้ าเดิมก็จะเปลี่ ยนมาใช้ สนิ ค้ าของบริษัทผู้ซ้ อื
ไม่มีสญ
ั ญาที่ สาคัญที่ จะประเมินมูลค่าของประโยชน์
ที่ จะได้ รับจากสัญญาที่ สาคัญของผู้ถูกซื้อ
ดังนั้นจึงไม่มีการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิน ทรัพย์
ไม่ มีตัวตนประเภทเครื่ องหมายการค้ า ฐานลูกค้ า
และสัญญาสาคัญ
บริษั ทผู้ถูกซื้อไม่ มี การตั้งสารองผลประโยชน์ ของ
พนักงาน จึงจัดให้ มีการวัดมูลค่าภายใต้ ขอบเขตของ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์
ของพนั กงาน ท าให้ ต้ องบั น ทึก หนี้ สิน เพิ่ มขึ้น 20
ล้ านบาท

7) หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
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ชื่อบัญชี
8) ภาระหนี้สนิ ที่ อาจจะเกิดขึ้น

การวัดมูลค่ายุติธรรม
ไม่มีภาระหนี้สินจากการแพ้ คดีหรือหนี้สินที่ อาจจะ
เกิดขึ้น

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนก่อนการเข้า
ควบคุม
การปรับ มูลค่ ายุ ติธรรมของส่วนได้ เสียในส่วนที่ ผู้ซ้ ือถืออยู่ ก่อนในผู้ ถูกซื้อ (ถือ ในสัดส่วนร้ อยละ 10)
โดยปรับจากหุ้นที่ ถืออยู่ก่อน 30 ล้ านหุ้น จากราคา 3 บาทเป็ น 10 บาท เงินลงทุนเท่ากับ 300 ล้ านบาท
ราคาทุนเดิม

90 ล้ านบาท

มูลค่ายุติธรรม

300 ล้ านบาท

ผลกาไรที่ ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ที่ รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุนในงบการเงินของผู้ซ้ อื

210 ล้ านบาท

การคานวณหาค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
กรณีวดั ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยสัดส่วนของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อ
1.
ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่ คาดว่ าจะต้ องจ่ าย) ส่วนได้ เสียที่ ไม่ มี
อานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อของหุ้นในส่วนที่ ผู้ซ้ ือถืออยู่ก่อนการรวม
ธุรกิจ
หุ้นสามัญที่ ออก 40 ล้ านหุ้น มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 10 บาท
400
ล้ านบาท
เงินสด
100
ล้ านบาท
500
ล้ านบาท
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียในส่วนที่ ผู้ซ้ ือถืออยู่ก่อนในผู้
ถูกซื้อ (ถือ ในสัดส่วนร้ อยละ 10) โดยปรับจากหุ้นที่ ถืออยู่
ก่อน 30 ล้ านหุ้น จากราคา 3 บาทเป็ น 10 บาท (30 ล้ าน
หุ้น * 10 บาทต่อหุ้น)
300
ล้ านบาท
ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ ที่ วัดด้ วยสัดส่วน
ของสินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ รับมา ณ วันที่ ซ้ อื
(10% * 374 ล้ านบาท)
37.4
ล้ านบาท
รวมผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่
คาดว่าจะต้ องจ่าย) ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูก
ซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อของหุ้นในส่วนที่ ผู้ซ้ ื อถือ
837.4
ล้ านบาท
อยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า24

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2.

สินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ รับมา ณ วันซื้อ
- สินทรัพย์สทุ ธิตามบัญชีก่อนปรับมูลค่ายุติธรรม
- ปรับมูลค่ายุติธรรม
- หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ รับมา ณ วันซื้อ

3.

ค่าความนิยม

350
30
(6)
374

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

= ผลต่างระหว่างผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่ คาดว่า
จะต้ อ งจ่ า ย) ส่ ว นได้ เสีย ที่ ไม่ มี อ านาจควบคุ ม ในผู้ ถู ก ซื้ อ และมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ณ วันที่ ซ้ ือของหุ้นในส่วนที่ ผ้ ูซ้ ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ และสินทรัพย์สุทธิทรี่ ะบุ
ได้ ทไี่ ด้ รับมา (วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม)
= 837.4 – 374
ล้ านบาท
= 463.4

ล้ านบาท

กรณีวดั ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรม
1.

ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่ คาดว่ าจะต้ องจ่ าย) ส่วนได้ เสียที่ ไม่ มี
อานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ อื ของหุ้นในส่วนที่ ผ้ ซู ้ ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
หุ้นสามัญที่ ออก 40 ล้ านหุ้น มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 10 บาท
เงินสด
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียในส่วนที่ ผ้ ูซ้ อื ถืออยู่ก่อนในผู้ถูก
ซื้อ (ถือในสัดส่วนร้ อยละ 10) โดยปรับจากหุ้นที่ ถืออยู่ก่อน
30 ล้ านหุ้น จากราคา 3 บาทเป็ น 10 บาท (300 ล้ านหุ้น *
10 บาทต่อหุ้น)
ส่วนได้ เสียที่ ไม่ มี อ านาจควบคุ ม ในผู้ ถู กซื้ อที่ วัด ด้ วยมู ล ค่ า
ยุติธรรม
(30 ล้ านหุ้น * 10 บาทต่อหุ้น)
รวมผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่
คาดว่าจะต้ องจ่าย) ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูก
ซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ อื ของหุ้นในส่วนที่ ผ้ ซู ้ ือถืออยู่
ก่อนการรวมธุรกิจ

400
100
500

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

300

ล้ านบาท

300

ล้ านบาท

1,100

ล้ านบาท

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า25

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2.

สินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ รับมา ณ วันซื้อ
- สินทรัพย์สทุ ธิตามบัญชีก่อนปรับมูลค่ายุติธรรม
- ปรับมูลค่ายุติธรรม
- หนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ รับมา ณ วันซื้อ

3.

ค่าความนิยม

350
30
(6)
374

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

= ผลต่างระหว่างผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่ คาด
ว่ า จะต้ อ งจ่ า ย) ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไม่ มี อ านาจควบคุ ม ในผู้ ถู ก ซื้ อ (วั ด ด้ วยมู ล ค่ า
ยุติธรรม) และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อของหุ้นในส่วนที่ ผู้ซ้ ื อถืออยู่ก่อนการ
รวมธุรกิจ และสินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ รับมา (วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม)
= 1,100 – 374

ล้ านบาท

= 726

ล้ านบาท

สรุป ค่าความนิยมหรือกาไรจากจากการซื้อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรมในกรณีทกี่ ารรวมธุรกิจดาเนินการ
สาเร็จจากการทยอยซื้อ (การซื้อแบบเป็ นขั้น)
ผลรวมของสิ่ ง
ตอบแทนที่จ่ายไป
ณ วันที่ซ้ อื (วัด
มูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรม)

ส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมใน
ผู้ถูกซื้อ*

มูลค่ายุติธรรม
ของส่วนได้ เสียใน
ส่วนที่ผ้ ซู ้ อื ถืออยู่
ก่อนในผู้ถูกซื้อ

มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สทุ ธิท่ ี
ระบุได้ ณ วันซื้อ

*รับรูด้ ว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรือสัดส่วนของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อ
การซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ
การซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ กิจการที่ ออกตราสารทุนใหม่จะกลายเป็ นผู้ถูกซื้อ โดยจะเกิดขึ้นเมื่ อ
กิจการที่ ออกหลักทรัพย์ (ผู้ซ้ ือทางกฎหมาย) ถูกระบุว่าเป็ น ผู้ถูกซื้อในทางบัญชี ในขณะที่ กิจการที่ ตราสาร
ทุนถูกซื้อไป (ผู้ถูกซื้อทางกฎหมาย) จะเป็ นผู้ซ้ ือทางบัญชี ในทางปฏิบัติการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ มักจะ
เกิดในกรณี ที่ บริษั ทจากัดต้ องการเป็ นบริ ษัทมหาชนโดยไม่ ต้องการน าหลักทรัพ ย์ของตนเองเข้ าไปจด
ทะเบียน จึงให้ บริษัทมหาชนที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้ าถือหุ้นของตนเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับหุ้นของ
บริษัทนั้น ดังนั้นบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็ นผู้ซ้ อื ทางกฎหมายเพราะเป็ น ผู้ออกตราสาร
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า26

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทุนเพื่ อจ่ายชาระ และบริษัทจากัดถือเป็ นผู้ถูกซื้อทางกฎหมาย เพราะตราสารทุนของตนถูกซื้อไป อย่างไรก็
ตามในทางบัญชี หากพิจารณาเงื่ อนไขที่ เกี่ ยวข้ องจะทาให้ ระบุได้ ว่า บริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เป็ นผู้ถูกซื้อทางบัญชี และ บริษัทจากัดเป็ นผู้ซ้ อื ทางบัญชี
โดยทั่วไปผู้ซ้ ือทางบัญชีจะไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ูกซื้อ แต่ผ้ ถู ูกซื้อทางบัญชีจะเป็ นผู้ออก
ตราสารทุนให้ แก่เจ้ าของของผู้ซ้ ือทางบัญชี ดังนั้น มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ โดย
ผู้ซ้ ือทางบัญชีเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อ ทางบัญชีต้องคานวณจากจานวนของตราสารทุนที่
บริษัทย่อยตามกฎหมายต้ องออกเพื่ อทาให้ เจ้ าของของบริษัทใหญ่ ตามกฎหมายมีส่วนได้ เสียในกิจการที่
เกิด จากการรวมกัน ในสัด ส่วนเดีย วกัน กับ ส่ วนได้ เสียที่ เป็ นผลจากการซื้อธุร กิจแบบย้ อนกลับ มู ลค่ า
ยุติธรรมของตราสารทุนที่คานวณได้ดงั กล่าวจะถือว่าเป็ นมู ลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่
ผูถ้ ูกซื้ อ
ในการนี้ เจ้ าของบางรายของผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) อาจไม่ได้ แลกเปลี่ ยนตราสาร
ทุนที่ ตนถืออยู่กบั บริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) เจ้ าของเหล่านั้นถือเสมือนเป็ นส่วนได้ เสียที่
ไม่มีอานาจควบคุมในงบการเงินรวมภายหลังการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ เนื่ องจากเจ้ าของของผู้ถูกซื้อตาม
กฎหมายที่ ไม่ได้ แลกเปลี่ ยนตราสารทุนของตนกับตราสารทุนของผู้ซ้ ือตามกฎหมายจะมีส่วนได้ เสียในผล
การด าเนิ น งานและสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิเฉพาะของผู้ ถู ก ซื้ อตามกฎหมายเท่ า นั้ น ไม่ มี ส่ วนได้ เสี ย ในผลการ
ดาเนินงานและสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ เกิดจากการรวมกัน ในทางกลับกัน แม้ ว่าผู้ซ้ ือตามกฎหมายจะ
เป็ นผู้ ถู ก ซื้ อในทางบั ญ ชี เจ้ า ของของผู้ ซ้ ื อตามกฎหมายก็ยังคงมี ส่วนได้ เสีย ในผลการด าเนิ น งานและ
สินทรัพย์สทุ ธิของกิจการที่ เกิดจากการรวมกัน
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักที่ คงเหลือที่ ใช้ ในการคานวณกาไรต่อหุ้นกรณีทมี่ ีการซื้อธุรกิจ
แบบย้ อนกลับ คานวณได้ จากผลรวมของ จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักในระหว่างงวดของผู้ถูกซื้อ
ตามกฎหมาย (ผู้ซ้ อื ทางบัญชี) คูณด้ วยอัตราส่วนการแลกเปลี่ ยนที่ ระบุในสัญญาการรวมกิจการ และ จานวน
หุ้นสามัญคงเหลือที่ มีอยู่จริงของผู้ซ้ อื ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ตั้งแต่วันที่ ซ้ อื จนถึงวันสิ้นงวด
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในแต่ละงวดก่อนวันที่ ซื้อ ที่ แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินรวมตามวิธีซ้ ือ
ธุรกิจแบบย้ อนกลับต้ องคานวณโดยการหารกาไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่ เป็ นส่วนของผู้ถือ
หุ้นสามัญในแต่ละงวดด้ วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่ คงเหลืออยู่ใน
ระหว่างงวดนั้นคูณด้ วยอัตราส่วนการแลกเปลี่ ยนที่ ระบุในสัญญาซื้อกิจการ
ตัวอย่างที่ 6 การซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
บริษัท ก จากัด ซึ่ งเป็ นบริษัทใหญ่ ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญ ชี) ได้ เข้ าทารายการการซื้อธุรกิจแบบ
ย้ อนกลับกับบริษัท ข จากัดซึ่ งเป็ นบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) เมื่ อวันที่ 30 กันยายน 25x6
โดยไม่พิจารณาผลกระทบทางภาษี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า27

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ก จากัดและบริษัท ข จากัด ก่อนการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับเป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้ านบาท)
บริษัท ก จากัด
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 100 ล้ านหุ้น ราคาหุ้นละ 3 บาท
ทุนเรือนหุ้น 60 ล้ านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท
กาไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ข จากัด

500
1,300
1,800
300
400
700

700
3,000
3,700
600
1,100
1,700

300
800
1,100

600
1,400
2,000

ข้ อมูลอื่ น
- เมื่ อวันที่ 30 กันยายน 25x6 บริษัท ก จากัดออกหุ้นสามัญ 2.5 หุ้นเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับหุ้นสามัญ
ของบริษัท ข จากัด 1 หุ้น (สัดส่วนการแลกเปลี่ ยนหุ้น)โดยมีห้ ุนสามัญของบริษัท ข จากัด จานวน
56 ล้ านหุ้นเข้ าทาการแลกเปลี่ ยนดังกล่าว ดังนั้นบริษัท ก จากัดออกหุ้นสามัญทั้งสิ้น 140 ล้ านหุ้น
ซึ่ งส่งผลให้ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัท ข จากัดมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ก จากัดเท่ากับร้ อยละ 58.3
(140 ล้ านหุ้น / 240 ล้ านหุ้น)
- กาไรตามงบการเงินรวมของปี 25x6 เท่ากับ 800 ล้ านบาท กาไรของบริษัท ข จากัด ของปี 25x5
เท่ากับ 600 ล้ านบาท
- มูลค่ายุติธรรมของราคาหุ้ นของบริษัท ข จากัด ณ วัน ที่ 30 กันยายน 25x6 มีมูลค่าเท่ากับ 40
บาท และราคาตลาดของหุ้ น สามัญ ที่ ซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่ องของบริษั ท ก จากัด มีมูลค่ า
เท่ากับ 16 บาท
- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ ระบุได้ ของบริษัท ก จากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 25x6 มี
มูลค่าเท่ากับมูลค่าตามบัญชียกเว้ นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่า 1,500 ล้ านบาท
มูลค่ ายุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ แ ก่ผ้ ูถูกซื้อ = มูลค่ ายุ ติธรรมของตราสารทุน ที่ บริษัท ย่ อยตาม
กฎหมายต้ อ งออกเพื่ อทาให้ เจ้ าของของบริ ษัทใหญ่ ต ามกฎหมายมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ เกิด จากการ
รวมกันในสัดส่วนเดียวกันกับส่วนได้ เสียที่ เป็ นผลจากการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า28

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส่วนได้ เสียที่ เป็ นผลจากการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ = ร้ อยละ 58.3
ดังนั้น จานวนตราสารทุนที่ บริษัทย่อยตามกฎหมายต้ องออกเพื่ อทาให้ เจ้ าของของบริษัทใหญ่มีส่วนได้ เสีย
ในกิจการที่ เกิดจากการรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 58.3 = {(100/58.3)*56} – 56
= 40 ล้ านหุ้น
มูลค่ายุติธรรมของราคาหุ้นของบริษัท ข จากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 25x6 มีมูลค่าเท่ากับ 40 บาท
ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ แก่ผ้ ถู ูกซื้อ = 40 ล้ านหุ้น * 40 บาท
= 1,600 ล้ านบาท
ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมจะเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัท ข จากัด จานวน 4 ล้ านหุ้นที่ ไม่ได้ เข้ าทาการ
แลกเปลี่ ยนดังกล่ าว หรือคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 6.7 (4/60) หรือมีมูลค่าเท่ากับ 134 ล้ านบาท
(6.7% * 200014)
การคานวณหาค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ แก่ผ้ ถู ูกซื้อ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิทรี่ ะบุได้ ณ วันซื้อ
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
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1,600 ล้ านบาท
500
1,500
(300)
(400)

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

1,300 ล้ านบาท
300 ล้ านบาท

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัท ข จากัด ณ วันที่ซ้ อื

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า29

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 25x6 หรือวันที่ เกิดการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับเป็ นดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ค่าความนิยม
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 240 ล้ านหุ้น
กาไรสะสม
ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ข จากัด ส่วนได้ เสียที่ ไม่
มูลค่าตามบัญชี มีอานาจควบคุม
700
3,000
3,700
600
1,100
1,700
600
1,400
2,000

บริษัท ก จากัด
มูลค่ายุติธรรม
500
1,500
300
2,300
300
400
700

งบการเงินรวม
1,200
4,500
300
6,000
900
1,500
2,400

1,600
1,600

2,160
1,306
134
3,600

(40)15
(94)16
134
-

กาไรต่อหุ้น
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักปี 25x6
= จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักตั้งแต่วันต้ นงวดจนถึงวันที่ ซ้ ือของผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทาง
บัญชี) คูณด้ วยอัตราส่วนการแลกเปลี่ ยนที่ ระบุในสัญญาการรวมกิจการ + จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วง
น้ าหนักคงเหลือที่ มีอยู่จริงของผู้ซ้ อื ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ตั้งแต่วันที่ ซ้ อื จนถึงวันสิ้นงวด
= (56 * 2.5 * 9/12) + (240 * 3/12)
= 105 + 60
= 165 ล้ านหุ้น
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักปี 2555 เพื่ อแสดงเปรียบเทียบ
= จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักของผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย (ผู้ซ้ อื ทางบัญชี) ที่ คงเหลืออยู่ในระหว่าง
งวดนั้นคูณด้ วยอัตราส่วนการแลกเปลี่ ยนที่ ระบุในสัญญาซื้อกิจการ
= 56 * 2.5
= 140 ล้ านหุ้น
กาไรต่อหุ้นของปี 2556

4.85 บาทต่อหุ้น (800/165)

กาไรต่อหุ้นของปี 2555 ที่ แสดงเปรียบเทียบ

4.29 บาทต่อหุ้น (600/140)
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6.7% * 600
6.7% * 1,400

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า30

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การบันทึกบัญชีและการวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ มือ่ เริ่มแรก
ภายหลังการรวมกิจการ ผู้ซ้ อื ต้ องวัดมูลค่าและบันทึกบัญชีสาหรับรายการสินทรัพย์ ที่ ได้ มา หนี้สิน
ที่ รับมาหรือเกิดขึ้น และตราสารทุนที่ ออกในการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ นที่
เกี่ ยวข้ องกับรายการเหล่านั้นโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการแต่ละรายการ อย่างไรก็ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ แนวทางสาหรับการวัดมูลค่าและบันทึกรายการในภายหลังสาหรับสินทรัพย์ที่
ได้ มา หนี้สนิ ที่ รับมาหรือเกิดขึ้น และตราสารที่ ออกในการรวมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
สิทธิทไี่ ด้ รับคืน
สิทธิทได้
ี่ รับคืนที่ รับรู้เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตั วตนต้ องตัดจาหน่ายตลอดอายุของสัญญาการให้ สิทธิที่
เหลืออยู่ กรณีทในภายหลั
ี่
งผู้ซ้ ือได้ ขายสิทธิทได้
ี่ รับคืนให้ แก่บุคคลที่ สาม ผู้ซ้ ือต้ องนามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ ในการคานวณผลกาไรหรือขาดทุนจากการขาย
หนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้น
ภายหลังการรับ รู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกจนกระทั่งเมื่ อหนี้ สิน มีการจ่ ายชาระ ยกเลิก หรือหมดอายุ
ผู้ซ้ อื ต้ องวัดมูลค่าของหนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจด้ วยจานวนที่ สงู กว่าระหว่างมูลค่าที่ ต้องรับรู้ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้นและ
มูลค่าที่ รับรู้เมื่ อเริ่ มแรกหักด้ วยค่าตัดจาหน่ายสะสมที่ รับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ า อย่างไรก็ตามข้ อกาหนดดังกล่าวไม่ใช้ สาหรับสัญญาที่ บันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทไี่ ด้ มาจากการคา้ ประกัน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละครั้งภายหลังจากการรวมกิจการ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์
ที่ มาจากการคา้ ประกันที่ เคยรับรู้ ณ วันที่ ซ้ ือด้ วยหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ ใช้ ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือ
หนี้ สิน ที่ ถูก ประกัน ไว้ ยกเว้ นว่ ามีก ารจากัดมูลค่ าตามสัญ ญาของสิน ทรัพ ย์ ที่จะได้ มาจากการค้า ประกัน
สาหรับสินทรัพ ย์ที่ได้ มาจากการค้า ประกัน ที่ ไม่ได้ วัดมูลค่าภายหลังด้ วยมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหารต้ องทา
การประเมินความสามารถในการเรียกเก็บเงินด้ วยผู้ซ้ ือต้ องตัด รายการสินทรัพย์ทไี่ ด้ มาจากการคา้ ประกัน
ออกจากบัญชีเมื่ อได้ รับเงินหรือขายสินทรัพย์ หรือไม่มีสทิ ธิในสินทรัพย์น้นั
สิ่งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย
การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่ายที่ ผู้ซ้ ือรับรู้ภายหลังวันที่ ซ้ ือ
อาจเป็ นผลมาจากการที่ ผู้ซ้ ือได้ รับข้ อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับ ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ แวดล้ อมที่ มีอยู่ ณ
วันที่ ซ้ อื ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวถือว่าเป็ นการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า อย่างไรก็ตาม การ
เปลี่ ยนแปลงซึ่ งเป็ นผลจากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นภายหลังวันที่ ซ้ ือ เช่น ผลกาไรที่ เป็ นไปตามที่ ตั้งไว้ ราคาหุ้น
สูงขึ้นถึงที่ กาหนดไว้ หรือโครงการวิจัยและพัฒนาเป็ นไปตามแผนที่ วางไว้ ไม่ถือเป็ นการปรับปรุงในช่วง
ระยะเวลาการวัดมูลค่ า ผู้ซ้ ือ ต้ องบัน ทึก บัญ ชี การเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ คาดว่ า
จะต้ องจ่ายโดยไม่ถือเป็ นการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า โดยให้ บันทึกดังนี้
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1. สิ่งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ าของไม่ต้องมีการวัดมูลค่าใหม่ และ
ให้ บันทึกการจ่ายชาระในภายหลังไว้ ในส่วนของเจ้ าของ
2. สิ่งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
2.1 ถ้ าเป็ นเครื่ องมือทางการเงิน และอยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน ต้ องวัดค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม โดยให้ รับรู้ผลกาไรหรือ
ขาดทุนที่ เกิดขึ้นในกาไรหรือขาดทุน หรือ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นตามที่ กาหนด
2.2 ถ้ าไม่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทาง
การเงิน ให้ บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่
อาจเกิดขึ้นและสิน ทรัพ ย์ที่อาจเกิดขึ้น หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ อื่ นตาม
ความเหมาะสม
การเปิ ดเผยข้อมูล
ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงิน
จากการรวมธุรกิจที่ เกิดขึ้นไม่ว่าจะในระหว่างรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบัน หรือ ภายหลังวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที่ อนุมัติให้ ออกงบการเงิน
ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจากรายการ
ปรับปรุงที่ รับรู้ในรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบันซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับการรวมธุรกิจที่ เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา
รายงานงวดปัจจุบันหรือรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน
หากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่ นไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ กล่าวไว้ ข้ างต้ น ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เพิ่ มเติมตามความจาเป็ นเพื่ อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
1. กิจการต้ องไม่ปรับปรุงรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่ เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจซึ่ งวันที่ ซื้อเกิดขึ้น
ก่อนที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่ คาด
ว่าจะต้ องจ่ ายซึ่ งเกิดจากการรวมธุรกิจที่ มีวัน ที่ ซื้อก่อนวัน ที่ กิจการนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง การรวมธุรกิจ มาใช้ เป็ นครั้งแรกจะต้ องไม่ถูกปรับปรุง
เมื่ อกิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ เป็ นครั้งแรก แต่ให้ นาวิธีปฏิบัติทาง
บัญ ชีตามย่ อหน้ าที่ 65ข ถึงย่ อหน้ าที่ 65จ ที่ ระบุไว้ มาใช้ แทน วิธีปฏิบัติทางบัญ ชีตามย่ อหน้ าที่
65ข ถึงย่อหน้ าที่ 65จ จะไม่นาไปใช้ กับยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่ายซึ่ งเกิด
จากการรวมธุรกิจที่ มีวันที่ ซื้ อในหรือหลังจากวัน ที่ ที่ กิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง การรวมธุรกิจ มาใช้ เป็ นครั้งแรก ย่ อหน้ าที่ 65ข ถึงย่ อหน้ าที่
65จ นี้จะเกี่ ยวข้ องเฉพาะกับการรวมธุรกิจที่ มีวันที่ ซ้ ือเกิดก่อนวันที่ กจิ การนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง การรวมธุรกิจ มาใช้ เท่านั้น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. ข้ อตกลงในการรวมธุรกิจ อาจมีข้อกาหนดให้ สามารถทาการปรับปรุงต้ นทุนในการรวมธุรกิจโดย
ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ทจี่ ะเกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีน้ ีผ้ ูซ้ ือต้ องนาการปรับปรุงดังกล่าวไปรวมไว้ ใน
ต้ นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ ซื้อด้ วย หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่การปรับปรุงดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นและกิจการสามารถวัดมูลค่าการปรับปรุงได้ อย่างน่าเชื่ อถือ
3. ข้ อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อกาหนดให้ สามารถทาการปรับปรุงต้ นทุนในการรวมธุรกิจได้ หาก
มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งหรือหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคต เช่น การปรับปรุงที่ ข้ ึนอยู่กับ
ระดับผลกาไรที่ จะต้ องดารงไว้ หรือต้ องทาให้ ได้ ในอนาคต หรือขึ้นอยู่กับราคาตลาดของตราสาร
ทางการเงิน ที่ ออก โดยปกติก ารประมาณจานวนเงิน ของการปรับ ปรุงดังกล่ าว ณ ขณะที่ บัน ทึก
รายการสาหรับการรวมกิจการเมื่ อเริ่ มแรกนั้นสามารถทาได้ โดยไม่ทาให้ ความน่าเชื่ อถือของข้ อมูล
สูญ เสียไปแม้ ว่าจะยังมีความไม่ แน่ น อนอยู่ กต็ าม หากเหตุการณ์ ตามที่ คาดไม่ ได้ เกิดขึ้น จริงใน
อนาคต หรือมีความจาเป็ นต้ องเปลี่ ยนแปลงจานวนที่ ประมาณการ กิจการต้ องปรับปรุงต้ นทุนการ
รวมธุรกิจให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงนั้น
4. ถึงแม้ ว่าข้ อตกลงในการรวมธุรกิจจะมีข้อกาหนดให้ สามารถปรับปรุงต้ นทุนในการรวมธุรกิจได้
กิจการจะต้ องไม่นารายการปรับปรุงนั้นไปรวมกับต้ นทุนในการรวมธุรกิจเมื่ อเริ่ มแรก หากไม่มี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ที่เหตุการณ์ น้ันจะเกิดขึ้นหรือไม่ สามารถวัดมูลค่าได้ อย่ างน่ าเชื่ อถือ
ต่ อมาในภายหลังหากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ แ ละสามารถวัดมูลค่ าการปรับ ปรุงได้ อย่ าง
น่าเชื่ อถือ จานวนสิ่งตอบแทนที่ เพิ่ มขึ้นนั้นจะถือเป็ นรายการปรับปรุงต้ นทุนการรวมธุรกิจ
5. ในบางสถานการณ์ ผู้ซ้ ืออาจถูกกาหนดให้ ต้องจ่ายชาระให้ แก่ผ้ ูขายเพิ่ มเติมในภายหลังเพื่ อชดเชย
การลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ทจี่ ่ายให้ ตราสารทุนที่ ออกให้ หรือ หนี้สินที่ เกิดขึ้นหรือรับโอนมาโดย
ผู้ซ้ ือ เพื่ อแลกเปลี่ ยนกับการได้ มาซึ่ งอานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อ เช่น ผู้ซ้ อื รับประกันราคาตลาด
ของตราสารทุ น หรื อ ตราสารหนี้ ที่ ผู้ ซ้ ือ ออกให้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้ น ทุ น การรวมธุร กิจและผู้ ซ้ ื อ
จาเป็ นต้ องออกตราสารทุนหรือตราสารหนี้เพิ่ มเติมเพื่ อทาให้ ต้นทุนการรวมธุรกิจมีจานวนเท่ากับ
จานวนที่ กาหนดกันไว้ แต่แรก ในกรณีเช่นนี้จะไม่ถือว่ามีการเพิ่ มขึ้นในต้ นทุนการรวมธุรกิจ ดังนั้น
ในกรณีของตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ออกให้ เพิ่ มเติมจะถูกหักกลบด้ วยมูลค่าที่
ลดลงของตราสารทุนที่ ออกให้ ในครั้งแรก และในกรณีของตราสารหนี้ การจ่ายเพิ่ มเติมจะถือเป็ น
การหักส่วนเพิ่ ม (หรือเป็ นการเพิ่ มของส่วนลด) ของตราสารหนี้ทอี่ อกให้ ในครั้งแรก
6. กิจการบางกิจการ เช่น กิจการหาผลประโยชน์ร่วมซึ่ งไม่ได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ และมีการรวมธุรกิจซึ่ งบัน ทึกบัญ ชีด้วยวิธีซ้ ือ ให้ ป ฏิบัติ
ในช่วงเปลี่ ยนแปลงนี้ โดยให้ ถือปฏิบัติสาหรับ การรวมธุรกิจซึ่ งวันที่ ซื้อเกิดขึ้นในหรือหลังวันแรก
ของรอบระยะเวลารายงานที่ เริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 โดยใช้ วิธเี ปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไป
7. การกาหนดให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยใช้ วิธเี ปลี่ ยนทันที เป็ นต้ น
ไป สาหรับการรวมธุรกิจที่ เกิดจากกิจการหาผลประโยชน์ร่วมหรือการรวมธุรกิจที่ ดาเนินการตาม

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธิบาย TFRS 3) หน้ า33

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สัญญาเพียงอย่างเดียว หากวันที่ ซ้ ือเกิดก่อนวันที่ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ จะมีผลกระทบดังต่อไปนี้
การจัดประเภทรายการ -กิจการยังคงต้ องจัดประเภทการรวมธุรกิจครั้งก่อนตามนโยบายบัญชีเดิม
ของกิจการสาหรับการรวมธุรกิจ
ค่าความนิ ยมทีเ่ คยรับรู ้ -ณ วันเริ่ มต้ นของรอบระยะเวลาบัญ ชีแรกที่ มาตรฐาน การรายงานทาง
การเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ แสดงมูลค่าของค่าความนิยมที่ เกิดจาก การรวมธุรกิจครั้งก่อนด้ วย
มูลค่าตามบัญชีทเหลื
ี่ ออยู่ ณ วันนั้นตามนโยบายบัญชีเดิมของกิจการ โดยกิจการต้ องตัดรายการ
มูลค่ าตามบัญ ชีของค่ าตัดจาหน่ ายค่ าความนิ ยมสะสมและลดมูลค่ าค่ าความนิ ยมและต้ องไม่ มี
รายการปรับปรุงอื่ นอีกสาหรับมูลค่าตามบัญชีทเี่ หลืออยู่ของค่าความนิยม
ค่าความนิยมทีเ่ คยรับรูเ้ ป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ -นโยบายบัญชีเดิมของกิจการอาจให้
รับรู้ค่าความนิยมที่ เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจก่อนที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผล
บังคับใช้ เป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้ าของ ในสถานการณ์เช่นนั้น กิจการจะต้ องไม่รับรู้ค่าความ
นิยมเป็ นสินทรัพย์ ณ วันเริ่ มต้ นรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มี
ผลบังคับใช้ นอกจากนี้ กิจการต้ องไม่ รับ รู้กาไรหรือขาดทุนจากค่าความนิ ยมนั้ นเมื่ อมีการขาย
ธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนซี่ งมีค่าความนิยมนั้นเกี่ ยวข้ องหรือเมื่ อหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิด รายได้
ซึ่ งมีค่าความนิยมนั้นเกี่ ยวข้ องเกิดการด้ อยค่า
การบันทึกบัญชีค่าความนิยมภายหลังการรับรูเ้ มือ่ เริ่มแรก -จากวันเริ่ มต้ นรอบระยะเวลาบัญชีแรก
ที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องหยุด ตัดจาหน่ายค่าความนิยม
ที่ เกิดจากการรวมธุรกิจก่อนหน้ าวันที่ มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และ
ให้ ทดสอบการด้ อ ยค่ าของค่ าความนิ ยมตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 36 เรื่ อง
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ค่ าความนิ ยมติ ดลบที ่เคยรับ รู ้ – กิจการที่ เคยบัน ทึ กบัญ ชีสาหรับ การรวมธุรกิจที่ เกิดก่อนวัน ที่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ โดยปฏิบัติตามวิธีซ้ ืออาจเคยรับรู้มูลค่า
ของส่วนได้ เสียในมูลค่ ายุ ติ ธรรมสุทธิของสิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน ที่ ระบุได้ ของผู้ ถูก ซื้อที่ มากกว่ า
ต้ นทุนในการจ่ายซื้อ (บางครั้งเรียกว่าค่าความนิยมติดลบ) เป็ นรายการตั้งพัก ถ้ าเป็ นเช่นนั้น ณ
วันต้ นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้
กิจการตัดรายการค่าความนิยมติดลบนั้นออกจากบัญชีโดยทาการปรับปรุงกับยอดกาไรสะสมต้ นงวด
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ภาษีเงินได้
1. ผลประโยชน์ จ ากผลขาดทุ น ทางภาษี ที่ ยกมา หรื อ จากสิน ทรัพ ย์ภ าษี เงิน ได้ รอการตั ด บั ญ ชีอื่ น
ของกิจการที่ ถูกซื้ออาจไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ ต้องแยกรับรู้เมื่ อมีการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจแต่
อาจเกิ ด ขึ้ น ในภายหลั ง กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ผ ลประโยชน์ ภ าษี เงิน ได้ ร อการตั ด บั ญ ชีที่ เกิด ขึ้ นจริ ง
ภายหลังการรวมธุรกิจ 17 โดยใช้ วิธีเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไป สาหรับการรวมธุรกิจซึ่ งวันที่ ซื้อเกิดขึ้น
ก่ อนวั น ที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ มี ผลบั งคั บ ใช้ หมายความว่ า ผู้ ซ้ ื อจะต้ องไม่
ปรับปรุงการบันทึกบัญชีสาหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทเี่ คยรับรู้สาหรับการรวมธุรกิจ
ครั้งก่อนๆ อย่างไรก็ตาม นับจากวันที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ผู้ซ้ อื ต้ อง
รับรู้การเปลี่ ยนแปลงในสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีน้ันในกาไรหรือขาดทุน (หรืออาจไม่รับรู้
ในกาไรหรือขาดทุน หากเป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ )
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รบั ผลกระทบ
เนื่ องด้ วยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการเปลี่ ยนแปลงเพียงเล็กน้ อยเมื่ อเทียบกับ
ฉบั บ ปรั บ ปรุง ก่ อ นหน้ า ผลกระทบต่ อ งบการเงิน ของกิจ การจึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ นสาระส าคั ญ
นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ได้ กาหนดหลักการและข้ อกาหนดสาหรับ ผู้ซ้ ือ ใน
การรั บ รู้แ ละวัดมู ลค่ าสิน ทรัพ ย์ที่ ได้ ม าที่ ระบุ ไ ด้ หนี้ สิน ที่ รั บ มาและส่วนได้ เสียที่ ไม่ มี อานาจควบคุ ม ใน
ผู้ถูกซื้อ การรับรู้และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่ เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจหรือกาไรจากการซื้อในราคาต่า กว่า
มูลค่ายุติธรรมพร้ อมทั้งการกาหนดข้ อมูลที่ ต้องเปิ ดเผยเพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและ
ผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจซึ่ งเป็ นวิธีปฏิบัติทางบัญชีเฉพาะเรื่ อง ซึ่ งส่งผลกระทบในวงกว้ างใน
กรณีทกี่ จิ การมีการรวมธุรกิจที่ เป็ นไปตามความหมายของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
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ตามย่อหน้ าที่ 68 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ กาหนดให้ กจิ การต้ องรับรู้ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีที่
เกิดขึ้นจริงภายหลังการรวมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1. กรณีผลประโยชน์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ ไี ด้ มาให้ รับรู้ภายในงวดที่มีการวัดมูลค่าซึ่ งเป็ นผลมาจากการได้ รับข้ อมูลใหม่เกี่ยวกับ
ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ มี ีอยู่ ณ วันที่ซ้ อื ธุรกิจ ต้ องนาไปปรับลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ ถ้ ามูลค่า
ตามบัญชีของค่าความนิยมเท่ากับศูนย์ ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีคงเหลือต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
2. ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีอ่ นื ที่ได้ มาทุกรายการต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน (หากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษี
เงินได้ ไม่ได้ กาหนดให้ รับรู้นอกกาไรหรือขาดทุน)
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามขั้นตอนข้ างต้ น ต้ องไม่ส่งผลทาให้ เกิดจานวนส่วนได้ เสียในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ รี ะบุได้ หนี้สนิ และ
หนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้นของกิจการที่ถูกซื้อเกินกว่าต้ นทุนการรวมธุรกิจและต้ องไม่เกินกว่าจานวนที่เคยรับรู้สาหรับส่วนเกินนั้น
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