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คู่มือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3   

เรื่อง การรวมธุรกิจ 

บทน า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้ก าหนดหลักการและข้อก าหนดส าหรับผู้ซื้ อในการรับรู้

และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ ได้มาที่ ระบุได้ หนี้ สินที่ รับมาและส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้ อ รับรู้

และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่ เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจหรือก าไรจากการซื้ อในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม

พร้อมทั้งการก าหนดข้อมูลที่ ต้องเปิดเผยเพื่ อให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบ

ทางการเงินจากการรวมธุรกจิ  

การบันทกึบัญชีส าหรับการรวมธุรกจิจะต้องปฏบิัติตามวิธซีื้อ1 ซึ่ งต้องระบุได้ว่าบุคคลหรือกจิการใด

เป็นผู้ซื้ อ ซึ่ งผู้ซื้ อ คือ กิจการที่ ได้อ านาจในการควบคุมในผู้ถูกซื้ อ การรวมกันในลักษณะของการร่วมค้า 

หรือการซื้อสนิทรัพย์หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ซ่ึงไม่ก่อให้เกดิเป็นธุรกจิไม่ถือเป็นการรวมธุรกจิ    

หลักการส าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก าหนดให้ผู้ซื้ อธุรกิจรับรู้สินทรัพย์ที่

ได้มาและหนี้สนิที่ รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อ ส่วนได้เสยีที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อที่ เป็นส่วน

ได้เสียในความเป็นเจ้าของในปัจจุบันและที่ ท าให้ผู้ถือมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุธิของกิจการตาม

สัดส่วนที่ ลงทุนในกรณีที่ มีการช าระบัญชีต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่

ระบุได้ของผู้ถูกซื้ อที่ ผู้ซื้ อรับรู้ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของในปัจจุบัน  ส าหรับส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจ

ควบคุมส่วนอื่ นให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  ณ วันที่ ซื้ อ เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

จะก าหนดให้ใช้เกณฑอ์ื่ นในการวัดมูลค่า2 

ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่า

จะต้องจ่าย) ส่วนได้เสยีที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อของหุ้นในส่วนที่ ผู้ซื้ อ

ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (กรณีการรวมธุรกจิที่ ด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซ้ือ) กบั สนิทรัพย์สทุธิที่ ระบุ

ได้ที่ ได้มา จะถูกรับรู้ เป็นค่าความนิยม หรือก าไรจากการซื้อในราคาต า่กว่ามูลค่ายุติธรรม 

ในการรวมธุรกิจ ผู้ ซื้ อต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่ อให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและ

ผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกจิที่ เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบันหรือภายหลัง

วันที่ ในงบการเงินแต่ก่อนวันที่ งบการเงินได้รับการอนุมัติให้ออก ภายหลังการรวมธุรกิจ ผู้ซื้ อต้องเปิดเผย

รายการปรับปรุงที่ รับรู้ ในงวดปัจจุบันซึ่ งเป็นผลจากการรวมธุรกิจที่ เกิดขึ้นในรอบระยะเวลารายงานงวด

ปัจจุบันหรือรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนๆ 

 
1  ยกเว้นในกรณีที่ เป็นการรวมกจิการหรือธุรกจิที่ อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนั ให้ปฏบัิติตาม “แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับ

การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั” 

2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ก าหนดข้อยกเว้นส าหรับหลักการในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า ซ่ึงสามารถ

พิจารณาในรายละเอยีดได้ในย่อหน้า 22-31 
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สรุปการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 มีการเปล่ียนแปลงที่ ส าคัญ คือแก้ไขให้ชัดเจนขึ้นอัน

เนื่ องจากการปฏบิัติตามข้อก าหนดของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สญัญาเช่า  

โดยผู้ซื้ อต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าที่ ผู้ถูกซื้ อเป็นผู้

เช่า เสมือนว่าสัญญาเช่าที่ ได้มานั้นเป็นสัญญาเช่าใหม่ ณ วันที่ ซื้ อ อย่างไรกต็าม ผู้ซื้ อสามารถใช้ข้อยกเว้นที่ จะ

ไม่รับรู้ สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสัญญาเช่าที่ สินทรัพย์

อ้างองิมีมูลค่าต ่า 

นอกจากนี้  ยังแก้ไขให้ชัดเจนขึ้นส าหรับกรณีที่ ผู้ เข้าร่วมในการร่วมการงานได้มีการควบคุมในธุรกิจซึ่ ง

เป็นการด าเนินงานร่วมกัน (Joitnt operation) กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียเดิมทั้งหมดที่ มีอยู่ใน

การด าเนินงานร่วมกนัใหม่ 

การระบุการรวมธุรกิจ 

กิจการต้องประเมินว่า รายการหรือเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นถือเป็นการรวมธุรกิจหรือไม่ การรวมธุรกิจ

คือ รายการหรือเหตุการณ์อื่ นใดซึ่ งท าให้ผู้ซื้ อได้อ านาจในการควบคุมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจซึ่ งผู้ซื้ ออาจ

ด าเนินการในหลายรูปแบบเพื่ อให้ได้อ านาจในการควบคุมธุรกจิหรือกลุ่มธุรกิจจากผู้ถูกซื้ อ3  อย่างไรกต็าม 

หากสินทรัพย์ที่ ได้มาไม่ใช่หน่วยธุรกิจ กิจการที่ น าเสนอรายงานต้องบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ดังกล่าว

เป็นการซื้อสนิทรัพย์ 

ในการพิจารณาว่า มีการรวมธุรกิจหรือไม่ ให้พิจารณาที่ นิยามของค าว่า ธุรกิจ เป็นส าคัญว่า สิ่ งที่  

ผู้ซื้ อได้รับมานั้นประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ผ่านกระบวนการและท าให้เกิดผลผลิตหรือไม่ กล่าวคือ  

มีการน าปัจจัยน าเข้านั้นรวมถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งที่ มีตัวตนและไม่มีตัวตน หรือสิทธิในการใช้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สินทรัพย์ทางปัญญา ความสามารถในการเข้าถึงวัตถุดิบหรือสิทธิที่ จ าเป็นและ

พนักงาน  

ผ่านกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการในการด าเนินงาน4 และกระบวนการในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่ จ าเป็นเพื่ อท าให้สิ่ งที่ น าเข้ากลายเป็นผลผลิต ผลผลิตดังกล่าวท าให้เกิดหรือมีความสามารถใน

การท าให้เกดิผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ต้นทุนที่ ต า่ลง หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิอื่ นโดยตรงแก่

ผู้ ลงทุน เจ้าของอื่ น สมาชิกหรือผู้ มีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามธุรกิจไม่จ าเป็นต้องรวมปัจจัยน าเข้าหรือ

กระบวนการทั้งหมดที่ ผู้ขายใช้ในการด าเนินธุรกจิหากผู้ ร่วมตลาดสามารถซื้อธุรกจิและสร้างผลผลิตต่อไปได้ 

ตัวอย่างเช่น การน ามารวมเข้ากบัปัจจัยน าเข้าและกระบวนการเดิมที่ ตนมีอยู่ 

 
3  ตัวอย่างของการด าเนินการของผู้ซ้ือ ได้แก่  การโอนเงินสด รายการเทยีบเท่าเงินสด หรือสนิทรัพย์อื่ น (รวมถึงสนิทรัพย์สทุธิ ที่

ประกอบกนัเป็นธุรกจิ) การก่อหนี้สนิ การออกส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ การให้สิ่ งตอบแทนมากกว่าหนึ่ งรูปแบบ หรือโดย

ไม่มีการโอนสิ่ งตอบแทนให้ ซ่ึงรวมถึงการรวมธุรกจิที่ ด าเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียว 

4   โดยทั่วไปแล้ว ระบบบัญชี ระบบการวางบิล ระบบเงินเดือน และระบบการบริหารงานอื่ นๆ ไม่ถือเป็นกระบวนการที่ ท าให้

เกดิผลผลิต 
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ตัวอย่างที่  1 บริษัท ก จ ากัด รับโอนที่ ดินและอาคารบนที่ ดินที่ ยังไม่ได้มีการพัฒนาจากบริษัท ข จ ากัด 

ในการโอนสินทรัพย์ดังกล่าว ไม่ได้มีการโอนพนักงานหรือสินทรัพย์อื่ นใดนอกเหนือจากที่

กล่าวมาข้างต้น รายการนี้ถือว่าเป็นการรวมธุรกจิหรือไม่ 

ข้อพิจารณา  การพิจารณาว่าเป็นการรวมธุรกิจหรือไม่ จ าเป็นต้องพิจารณาว่า ผู้ รับโอนสินทรัพย์นั้นมี

อ านาจในการควบคุมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจหรือไม่ ซึ่ งองค์ประกอบของธุรกิจต้องประกอบ

ไปด้วย 

ปัจจัยน าเข้า ที่ ดินและอาคารบนที่ ดินที่ ยังไม่ได้มีการพัฒนา 

กระบวนการ ไม่ม ี

ผลผลิต ไม่ม ี

ข้อสรุป  ไม่ถือว่าเป็นการรวมธุรกิจ เนื่ องจากบริษัท ก จ ากัด ไม่ได้มีการรับโอนกระบวนการจาก

บริษัท ข จ ากดั  

 

ตัวอย่างที่  2 บริษัท ก จ ากัด รับโอนอาคารโรงแรมที่ อยู่ระหว่างการด าเนินการจากบริษัท ข  จ ากัด  

ในการโอนสินทรัพย์ดังกล่าว มีการโอนพนักงานของโรงแรม สัญญาแฟรนไชส์ที่ เกี่ ยวข้อง 

ระบบการจองห้องพัก ตลอดจนกระบวนการจัดการฝ่ายสนับสนุนทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้อง 

รายการนี้ถือว่าเป็นการรวมธุรกจิหรือไม่ 

ขอ้พิจารณา  การพิจารณาว่าเป็นการรวมธุรกจิหรือไม่ จ าเป็นต้องพิจารณาว่า ผู้ รับโอนสนิทรัพย์นั้นมีอ านาจ

ในการควบคุมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกจิหรือไม่ ซึ่ งองค์ประกอบของธุรกจิต้องประกอบไปด้วย 

 

ปัจจัยน าเข้า อาคารโรงแรมที่ อยู่ระหว่างการด าเนินการ สัญญาแฟรนไชส์ที่ เกี่ ยวข้อง และพนักงานของ

โรงแรม 

กระบวนการ กระบวนการจัดการทรัพยากรและการด าเนินงานทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานโรงแรม 

ผลผลิต รายได้จากการด าเนินงานโรงแรม 

ข้อสรุป  ถือว่าเป็นการรวมธุรกิจ เนื่ องจากบริษัท ก จ ากัด มีการรับโอนกลุ่มของปัจจัยน าเข้าและ

กระบวนการจากบริษัท ข จ ากดั เพื่ อก่อให้เกดิผลผลิต 

วิธีซ้ือ 

กจิการต้องบันทกึบัญชีส าหรับการรวมธุรกจิโดยถือปฏบิัติตามวิธซีื้อ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้   
1. การระบุผู้ซื้อ  

2. การก าหนดวันที่ ซื้อ  

3. การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ ระบุได้ที่ ได้มา หนี้ สินที่ รับมาและส่วนได้เสียที่ ไม่มี

อ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และ  

4. การรับรู้และการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต า่กว่ามูลค่ายุติธรรม 
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1. การระบุผูซ้ื้อ  

ผู้ ซื้ อ คือ กิจการที่ ได้อ านาจในการควบคุมผู้ ถูกซื้ อตามค านิยามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 เร่ือง งบการเงินรวม ในกรณีที่ ไม่สามารถระบุผู้ซื้ อได้อย่างชัดเจนตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ให้ใช้ปัจจัยแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ในการรวมธุรกิจที่ มีการโอน

เงินสดหรือสินทรัพย์อื่ นหรือโดยการก่อหนี้ สิน กิจการที่ เป็นผู้ จ่ายเงินสดหรือโอนสินทรัพย์อื่ นให้ หรือ

กจิการที่ เป็นผู้ก่อหนี้มักจะเป็นผู้ซื้ อ  หรือในการรวมธุรกิจที่ มีการแลกเปล่ียนส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ 

กิจการที่ ออกตราสารทุนใหม่มักจะเป็นผู้ซื้ อ5 หรือกิจการซึ่ งมีขนาดใหญ่กว่ากิจการอื่ นที่ มารวมกันอย่างมี

นัยส าคัญโดยปกติจะเป็นผู้ซื้อ ซึ่ งขนาดของกจิการอาจวัดจาก สนิทรัพย ์รายได้ หรือก าไร เป็นต้น  

ส าหรับการรวมธุรกิจที่ มีกิจการที่ เกี่ ยวข้องมากกว่าสองกิจการขึ้นไป  ในการระบุว่า กิจการใดเป็น 

ผู้ซื้อต้องค านึงว่ากจิการใดเป็นผู้ริเร่ิมการรวมธุรกจิ โดยพิจารณาร่วมกบัขนาดของกจิการที่ มารวมกนั  

2. การก าหนดวนัที่ซ้ือ  

วันที่ ซื้ อเป็นวันที่ ผู้ซื้ อได้อ านาจในการควบคุมผู้ถูกซื้ อ ซึ่ งกค็ือ วันที่ ผู้ซื้ อได้โอนสิ่ งตอบแทนให้แก่ 

ผู้ถูกซื้ อตามกฎหมาย และได้มาซึ่ งสินทรัพย์และรับมาซึ่ งหนี้ สินจากผู้ถูกซื้ อตามกฎหมายซึ่ งถือเป็นวันที่

สิ้นสดุของรายการซื้อขายกจิการ อย่างไรกต็าม ผู้ซื้ออาจได้อ านาจในการควบคุมก่อนหน้าหรือภายหลังวันที่

สิ้ นสุดของรายการซื้ อขายกิจการ เช่น วันที่ ซื้ ออาจเกิดขึ้ นก่อนวันที่ สิ้ นสุดของรายการซื้ อขายกิจการ 

หากเง่ือนไขในสัญญาก าหนดให้วันที่ ผู้ซื้ อได้อ านาจในการควบคุมผู้ถูกซื้ อเป็นวันที่ ก่อนวันที่ สิ้นสุดของ

รายการซื้อขายกจิการ ดังนั้น ในการก าหนดวันที่ ซื้ อ ผู้ซื้ อต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อม

ที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด 

3. การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าของสินทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้า หน้ีสินที่รบัมาและส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในผูถู้กซ้ือ 

หลักการและเงื่ อนไขในการรับรู้รายการ 

ณ วันที่ ซื้ อ ผู้ซื้ อต้องรับรู้ สินทรัพย์ที่ ระบุได้ที่ ได้มา หนี้ สินที่ รับมาและส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในผู้ถูกซื้ อแยกต่างหากจากค่าความนิยม สินทรัพย์ที่ ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้ สินที่ รับมาต้องเข้า 

ค านิยามของสินทรัพย์และหนี้ สินตามที่ ระบุไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  ณ วันที่ ซื้ อ 

และเป็นส่วนหนึ่ งของรายการแลกเปล่ียนระหว่างผู้ซื้ อกับผู้ถูกซื้ อ  (หรือเจ้าของเดิม) ในการรวมธุรกิจ  

โดยมิได้เป็นผลจากรายการอื่ นที่ แยกต่างหากซึ่ งต้องบันทกึบัญชีแยกต่างหากจากการรวมธุรกจิ 

การปฏิบัติตามหลักการและเง่ือนไขในการรับรู้ รายการอาจส่งผลให้ผู้ซื้ อต้องรับรู้ สินทรัพย์และ

หนี้สินบางรายการซึ่ งไม่เคยมีการรับรู้ในงบการเงินของผู้ถูกซื้ อมาก่อน เช่น ผู้ซื้ อรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่

ได้มาที่ ระบุได้ เช่น ตราสินค้า สิทธิบัตร หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่ งผู้ถูกซื้ อไม่เคยมีการรับรู้สินทรัพย์

ดังกล่าวในงบการเงินมาก่อนเนื่ องจากเป็นการพัฒนาขึ้นเองและบันทกึต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องไว้เป็นค่าใช้จ่าย 

 
5
 อย่างไรกต็าม ในกรณีของการซื้อธุรกจิแบบย้อนกลับ กจิการที่ ออกตราสารทุนใหม่จะกลายเป็นผู้ถูกซื้อ  
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หลักการและเงื่ อนไขในการวัดมูลค่า 

ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์ที่ ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้สนิที่ รับมาด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ ซื้ อ และวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้ อที่ เป็นส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของในปัจจุบันและที่ ท าให้ผู้ถือมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนที่ ลงทุนใน

กรณีที่ มีการช าระบัญชีด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสนิทรัพย์สุทธิที่ ระบุได้ของผู้ถูกซื้ อที่ ผู้ซื้อรับรู้ตาม

สดัส่วนความเป็นเจ้าของในปัจจุบัน ส่วนองค์ประกอบอื่ นของส่วนได้เสยีที่ ไม่มีอ านาจควบคุมต้องวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อ  

ตัวอย่างการรับรู้รายการสนิทรัพย์ที่ ได้มาและหนี้สนิที่ รับมา 

ก. สญัญาเช่า 

ผู้ซื้ อต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่  16 เร่ือง สัญญาเช่า ซึ่ งผู้ถูกซื้ อเป็นผู้ เช่า ผู้ซื้ อไม่จ าเป็นต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และ

หนี้ สินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าที่ มีอายุสัญญาเช่าสิ้นสุดภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ ซื้ อ 

หรือสญัญาเช่าที่ สนิทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต า่ 

 

ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ ยังไม่ได้จ่ายช าระ (ตามนิยาม

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 เร่ือง สัญญาเช่า) เสมือนว่าสญัญาเช่าที่ ได้มานั้น

เป็นสัญญาเช่าใหม่ ณ วันที่ ซื้ อ ผู้ซื้ อต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยจ านวนเดียวกันกับ

หนี้ สินตามสัญญาเช่า และปรับปรุงเพื่ อให้สะท้อนถึงเง่ือนไขในสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาที่ ให้

ประโยชน์แก่ผู้ซื้อหรือไม่เมื่ อเทยีบกบัเง่ือนไขในตลาด 

 

ข. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

ผู้ซื้ อต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ระบุได้ที่ ได้มาจากการรวมธุรกิจแยกต่างหากจากค่าความนิยม  
ซึ่ งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือว่าระบุได้ถ้าสามารถแยกเป็นเอกเทศได้หรือเป็นไปตามข้อก าหนดทาง

กฎหมายในสญัญา 

ค. สทิธทิี่ ได้รับคืน(Reacquired rights) 

ในการรวมธุรกิจ ผู้ซื้ ออาจได้รับคืนสิทธิที่ เคยให้แก่ผู้ถูกซื้ อเพื่ อใช้สินทรัพย์ของผู้ซื้ อ ทั้งสินทรัพย์ 

ที่ เคยรับรู้และไม่เคยรับรู้ ในงบการเงินมาก่อน โดยสิทธิที่ ได้รับคืนนี้ ถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่

ระบุได้ที่ ผู้ซื้อต้องรับรู้แยกต่างหากจากค่าความนิยมและต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่ เกดิจากการ

ที่ เง่ือนไขในสัญญาที่ เกี่ ยวข้องกับสิทธิที่ ได้รับคืน  ให้ผลประโยชน์กับผู้ ซื้ อหรือท าให้ผู้ ซื้ อเสีย

ผลประโยชน์เมื่ อเทยีบกบัเง่ือนไขในตลาดส าหรับรายการที่ มีลักษณะเดียวกนั 

ง. กลุ่มของแรงงานและรายการอื่ นๆ ที่ ไม่สามารถระบุได้ 
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ผู้ซื้ อต้องรวมมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้มาที่ ไม่สามารถระบุได้และมูลค่าของรายการที่ ไม่

เข้าเง่ือนไขการเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ ซื้ อเข้าเป็นส่วนหนึ่ งของค่าความนิยม เช่น กลุ่มของพนักงาน

ที่ มีอยู่ซึ่ งท าให้ผู้ซื้ อสามารถด าเนินงานและบริหารธุรกิจที่ ซื้ อมาต่อไปจากวันที่ ซื้ อได้ แต่เนื่ องจาก

กลุ่มของแรงงานไม่ใช่สินทรัพย์ที่ ระบุได้ที่ จะสามารถรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความ

นิยมได้ มูลค่าของกลุ่มของแรงงานดังกล่าวจึงถูกรวมเป็นส่วนหนึ่ งของค่าความนิยม หรือ ผู้ซื้ ออาจ

ก าหนดมูลค่าของสัญญาที่ ผู้ถูกซื้ อก าลังเจรจาต่อรองกับลูกค้ารายใหม่ ณ วันที่ ซื้ อ แต่เนื่ องจาก

สญัญาดังกล่าวยังไม่สามารถถือเป็นสนิทรัพย์ ณ วันที่ ซื้อได้ ผู้ซื้ อจึงไม่สามารถรับรู้สัญญาดังกล่าว

เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ผู้ซื้ อต้องไม่จัดประเภทใหม่ในภายหลังส าหรับมูลค่า

ของสัญญาเหล่านั้นโดยแสดงแยกจากค่าความนิยมส าหรับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ นหลังจากวันที่ ซื้ อ 

อย่างไรกต็าม ผู้ซื้ อต้องประเมินข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมที่ เกิดขึ้นไม่นานหลังวันที่ ซื้ อ

เพื่ อพิจารณาว่ามีสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ สามารถรับรู้ เป็นรายการแยกต่างหากอยู่ ณ วันที่ ซื้อหรือไม่ 

 

ตัวอย่างการวัดมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ ระบุได้บางรายการและส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ 

ก. สนิทรัพย์ที่ กระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน 

ณ วันที่ ซื้ อ ผู้ซื้ อต้องไม่รับรู้ ค่าเผื่ อมูลค่าส าหรับสินทรัพย์ที่ ได้มาจากการรวมธุรกิจที่ วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้ อเป็นรายการแยกต่างหาก เพราะผลกระทบของความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับ

กระแสเงินสดเกี่ ยวกบัอนาคตได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว 

ข. สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานซึ่ งผู้ถูกซื้อเป็นผู้ให้เช่า 

ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อของสนิทรัพย์ เช่น อาคารหรือสิทธิภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน

ซึ่ งผู้ถูกซื้อเป็นผู้ให้เช่า ผู้ซื้อต้องพิจารณาเง่ือนไขตามสญัญาเช่าในการบันทกึบัญชี 

ค. สนิทรัพย์ที่ ผู้ซื้อตั้งใจจะไม่ใช้หรือใช้ในรูปแบบที่ แตกต่างไปจากผู้ร่วมตลาด 

เพื่ อปกป้องความสามารถในการแข่งขันหรือด้วยเหตุผลอื่ นๆ ผู้ซื้ออาจตั้งใจไม่ใช้สินทรัพย์ที่ ไม่ใช่

สินทรัพย์ทางการเงินที่ ได้มาอย่างจริงจัง หรืออาจไม่ตั้งใจที่ จะใช้สินทรัพย์ในแบบที่ เป็นการใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่ สุด เช่น สินทรัพย์ที่ ไม่มีตัวตนที่ เป็นงานวิจัยและพัฒนาที่ ได้มาที่ ผู้ซื้ อ

วางแผนที่ จะใช้สนิทรัพย์โดยการป้องกนัไม่ให้ผู้อื่ นได้ใช้ อย่างไรกต็าม ผู้ซื้ อต้องวัดมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินโดยสมมติว่าจะใช้ประโยชน์ในแบบที่ เป็นการ

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่ สุดที่ ผู้ ร่วมตลาดจะใช้ประกอบกับข้อสมมติในการประเมินมูลค่า

ทั้ง ณ จุดเร่ิมต้นและเมื่ อวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ าหน่ายส าหรับการทดสอบการด้อยค่า

ในภายหลัง 

ง. ส่วนได้เสยีที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ 

ผู้ซื้ อสามารถวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้ อ 

โดยในบางคร้ัง ผู้ซื้ ออาจสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้โดยใช้ราคาเสนอซื้อเสนอขายในตลาดซื้อขาย
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คล่องส าหรับหุ้นทุนที่ ไม่ได้ถือโดยผู้ซื้ อ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อเสนอ

ขายในตลาดซื้ อขายคล่องได้ ผู้ซื้ อต้องวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าอื่ น อย่างไรก็

ตาม มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นของส่วนของผู้ซื้ อและส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้ ออาจ

แตกต่างกัน ผลต่างโดยส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ที่ จะรวมส่วนเพิ่ มในมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นที่ ผู้ซื้ อ

มีในผู้ถูกซื้ อจากการที่ ได้การควบคุม (control premium) หรือในทางกลับกัน มูลค่ายุติธรรมต่อ

หุ้นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมได้รวมส่วนลดจากการขาดการควบคุม (ส่วนลดของส่วนได้

เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุม (non-controlling interest discount)) หากผู้ ร่วมตลาดจะมีการน าส่วน

เพิ่ มและส่วนลดนี้มาพิจารณาในการก าหนดราคาของส่วนได้เสยีที่ ไม่มีอ านาจควบคุม 

ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 

ก. หนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้น 
  

ผู้ซื้ อต้องรับรู้หนี้ สนิที่ อาจเกิดขึ้นที่ รับมาจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ ซื้ อหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่ ง

เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่ อถือถึงแม้ว่าจะมีความน่าจะ

เป็นที่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่ อจ่ายช าระภาระผูกพันอยู่ในระดับไม่

ถึงความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่  ณ วันที่ ซื้ อ ซึ่ งแตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่  37  เร่ือง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้นและสนิทรัพย์ที่ อาจเกดิขึ้น 

ข. ภาษีเงินได้ 

ผู้ซื้ อต้องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีซึ่ งเกิดจากสินทรัพย์ที่ ได้มา

และหนี้ สินที่ รับมาจากการรวมธุรกิจและต้องบันทึกบัญชีส าหรับผลกระทบทางภาษีที่ อาจเกิดขึ้น

จากผลแตกต่างชั่วคราวและรายการยกไปของผู้ถูกซื้ อที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซื้ อหรือเป็นผลจากการซื้ อ 

โดยปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบที่  12  เร่ือง ภาษีเงินได้ 

ค. ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผู้ซื้ อต้องรับรู้และวัดมูลค่าหนี้สิน (หรือสินทรัพย์ ถ้ามี) ที่ เกี่ ยวกับผลประโยชน์พนักงานของผู้ถูก

ซื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ง. สนิทรัพย์ที่ ได้มาจากการค า้ประกนั(Indemnification assets) 

ผู้ขายอาจท าสัญญากับผู้ซื้ อเพื่ อรับประกันผลของสิ่ งที่ อาจเกิดขึ้นหรือความไม่แน่นอนที่ เกี่ ยว ข้อง

กบัสินทรัพย์หรือหนี้สินบางประเภททั้งหมดหรือบางส่วน เช่น ผู้ขายอาจรับประกันผลขาดทุนส่วน

ที่ เกินกว่าจานวนหนี้ สินที่ ระบุไว้อันเกิดจากความไม่แน่นอนบางประการ  หรือผู้ขายรับประกันว่า

หนี้สินของผู้ซื้ อจะไม่เกินกว่าจานวนที่ ระบุไว้ ซึ่ งส่งผลให้ผู้ซื้อมีสินทรัพย์ที่ เกิดจากการได้รับการค า้

ประกัน ผู้ซื้ อต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ ได้มาจากการค ้าประกันนี้ ในเวลาเดียวกันกับการรับรู้สิ่ งที่ ผู้ขาย

ประกนัไว้และวัดมูลค่าด้วยหลักเกณฑ์เดียวกนั หากการค า้ประกนัเกี่ ยวข้องกบัสนิทรัพย์หรือหนี้สิน

ที่ ถูกรับรู้  และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้ อ ผู้ซื้ อต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ ได้มาจากการค ้า

ประกนัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อเช่นกนั 
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จ. สทิธทิี่ ได้รับคืน (Reacquired right) 

ผู้ซื้ อต้องวัดมูลค่าของสทิธทิี่ ได้รับคืนซึ่ งถูกรับรู้ เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยพิจารณาจากระยะเวลา 

ที่ เหลืออยู่ของสญัญาที่ เกี่ ยวข้อง โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้ร่วมตลาดจะพิจารณาถึงโอกาสในการต่ออายุ

สญัญาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธทิี่ ได้รับคืนดังกล่าวหรือไม่ ตัวอย่างของสทิธดิังกล่าวรวมถึง

สทิธใินการใช้ชื่ อทางการค้าของผู้ซื้อภายใต้สญัญาแฟรนไชส์ หรือสทิธใินการใช้เทคโนโลยีของผู้ซื้ อ

ภายใต้สญัญาให้สทิธใินการใช้เทคโนโลยี 

ฉ. รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ณ วันที่ ซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าหนี้สนิหรือตราสารทุนที่ เกี่ ยวข้องกบั รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ของผู้ถูกซื้ อ หรือรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ ผู้ซื้ อออกแทนรายการของผู้ถูกซื้ อ โดยใช้ราคา

ตลาดเป็นเกณฑ์ในการวัดมูลค่าของรายการดังกล่าว ตามวิธีที่ การก าหนดไว้ในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่  2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

ช. สนิทรัพย์ที่ ถือไว้เพื่ อขาย 

ผู้ซื้ อต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หรือกลุ่มกิจการที่ ยกเลิกที่ ได้มา ซึ่ งได้จัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ ถือไว้เพื่ อขาย ณ วันที่ ซื้อ ด้วยมลูค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 

การจัดประเภทหรือก าหนดประเภทสนิทรัพย์ที่ ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้สนิที่ รับมาจากการรวมธุรกจิ 

ผู้ซื้ อต้องจัดประเภทหรือก าหนดประเภทสินทรัพย์ที่ ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้สินที่ รับมาตามที่ จ าเป็น 

โดยผู้ซื้อต้องพิจารณาจากเง่ือนไขในสญัญา สภาวะทางเศรษฐกจิ การด าเนินงานและนโยบายบัญชีของผู้ซื้ อ 

และเง่ือนไขอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซื้ อ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก าหนด

ข้อยกเว้นไว้ส าหรับการจัดประเภทสัญญาเช่าในกรณีที่ ผู้ถูกซื้ อเป็นผู้ให้เช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือ

สญัญาเช่าเงินทุนและการจัดประเภทของสญัญาเป็นสัญญาประกันภัยซึ่ งผู้ซื้อต้องจัดประเภทสัญญาข้างต้น

โดยค านึงถึงเง่ือนไขในสญัญา และปัจจัยอื่ นๆ ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หรือ หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใน

สญัญา ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการจัดประเภทรายการ ณ วันที่ มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขซึ่ งอาจเป็น

วันเดียวกนักบัวันที่ ซื้อ 

ตัวอย่างการจัดประเภทหรือก าหนดประเภทซึ่ งผู้ซื้อต้องค านึงถึงเง่ือนไขที่ เกี่ ยวข้องที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซื้ อ 

เช่น การจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินบางรายการเป็นสินทรัพย์หรือหนี้ สินทางการเงินที่ วัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน

ประเภทที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่ น การก าหนดประเภทตราสารอนุพันธ์

เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ ยง หรือการประเมินว่าต้องท าการแยกอนุพันธ์แฝงออกจากสัญญาหลัก

หรือไม่ เป็นต้น 
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4. การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าของค่าความนิยมหรือก าไรจากการซ้ือในราคาต า่กว่ามูลค่ายุติธรรม 

ค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้อในราคาต า่กว่ามูลค่ายุติธรรม คือผลต่างระหว่าง  

    
 

ถ้าผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ณ วันซื้ อ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย)6 ส่วนได้เสียที่ ไม่มี

อ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้ อของหุ้นในส่วนที่ ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ 

(กรณีการรวมธุรกิจที่ ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซื้ อ) มากกว่า สินทรัพย์สุทธิที่ ระบุได้ที่ ได้รับมา 

ผลต่างดังกล่าวจะเป็น ค่าความนิยม  

ในทางกลับกัน ถ้าผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายไป ณ วันซื้ อ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) 

ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้ อของหุ้นในส่วนที่ ผู้ซื้อถืออยู่ก่อน
การรวมธุรกิจ (กรณีการรวมธุรกิจที่ ด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ) นอ้ยกว่า สินทรัพย์สทุธิที่ ระบุได้ที่

ได้รับมาจะเกิดก าไรจากการซื้อในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ซึ่ งก่อนที่ จะรับรู้ก าไรจากการต่อรองราคาซื้ อ 

ผู้ซื้อต้องท าการประเมินความถูกต้องของการระบุสนิทรัพย์ที่ ได้มาและหนี้สนิที่ รับมาทั้งหมดอกีคร้ังหนึ่ ง ซึ่ ง

ภายหลังการประเมินผู้ซื้ ออาจจะต้องท าการรับรู้ สินทรัพย์หรือหนี้ สินที่ ระบุได้จากการประเมินเพิ่ มเติม  

จากนั้นผู้ซื้อจะต้องทบทวนเกณฑก์ารวัดมูลค่าว่าเป็นไปตามที่ ก าหนดเพื่ อรับรู้รายการต่อไปนี้  ณ วันที่ ซื้อ 

1) สนิทรัพย์ที่ ระบุได้ที่ ได้มาหรือหนี้สนิที่ รับมา 

2) ส่วนได้เสยีที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ 

3) ส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของที่ ผู้ซื้ อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนการรวมธุรกิจที่ ด าเนินการส าเรจ็จากการ

ทยอยซ้ือ 

4) สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) 

วัตถุประสงค์ในการทบทวน คือ เพื่ อให้มั่นใจว่าในการวัดมูลค่าได้มีการพิจารณาข้อมูลที่ มีอยู่ทั้งหมด  

ณ วันที่ ซื้ออย่างเหมาะสม 

ก. ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให ้ณ วนัที่ซ้ือ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) ประกอบดว้ย

อะไรบา้ง 

 

 
6 สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ในการรวมธุรกจิ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่ งตอบ

แทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) ส่วนได้เสยีที่ ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อของ

หุ้นในส่วนที่ ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (กรณีการ

รวมธุรกจิที่ ด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซ้ือ) 

(ก) 

และ 

สนิทรัพย์สทุธทิี่ ระบุได้ที่

ได้รับมา 

 

 

 

(ข) 
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สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ณ วันที่ ซื้ อ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) อย่างน้อยอาจประกอบด้วย

ผลรวมของรายการดังต่อไปนี้   

1) เงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสด 

2) สนิทรัพย์ที่ มีตัวตน เช่น ที่ ดิน อาคาร โครงการด าเนินงานต่างๆ 

3) สนิทรัพย์ที่ ไม่มีตัวตน เช่น ใบอนุญาตในการประกอบกจิการ ลิขสทิธิ์ ต่างๆ 

4) การออกหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสทิธ ิหรือใบส าคัญแสดงสทิธขิองบริษัทผู้ซื้อให้กบัผู้ถูกซื้อ 

5) หนี้ สินที่ รับโอนมา เช่น การรับช าระหนี้ เงินกู้แทนบริษัทเดิมหรือภาระหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้นจากคดี

ความต่างๆ เช่น ผลเสยีหายจากคดีฟ้องร้องหรือการถูกประเมินภาษี 

6) สินทรัพย์หรือหนี้สินที่ ผู้ซื้ อคาดว่าจะต้องจ่ายช าระตามข้อตกลง7 และสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้อง

จ่ายอื่ นๆ8 ผู้ซื้ อต้องรับรู้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้ อซึ่ งถือเป็นส่วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้แก่ 

ผู้ถูกซื้อ 

ตน้ทุนที่เกีย่วขอ้งกบัการซ้ือ  

ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกบัการซื้อ คือ ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกบัการซื้อ ที่ เกดิขึ้นกบัผู้ซื้อซึ่ งเป็นผลมาจากการรวม
ธุรกิจ ต้นทุนเหล่านี้  รวมถึง ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ผู้จัดหา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ จ่ายให้แก่ที่ ปรึกษาในการรวม

ธุรกิจ ที่ ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี ผู้ประเมินราคา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ ปรึกษาอื่ นๆ ต้นทุนใน

การบริหารทั่วไปซึ่ งรวมถึงต้นทุนของแผนกงานภายในที่ ท าหน้าที่ ซื้ อธุรกิจ และต้นทุนในการจดทะเบียนและ

 
7  ในกรณีที่ สินทรัพย์หรือหนี้ สินที่ ผู้ซื้ อคาดว่าจะต้องจ่ายช าระตามข้อตกลงที่ ก าหนดในการรวมธุรกิจ จะต้องถือว่ามูลค่าดังกล่าวเป็น  

ส่วนหนึ่ งของผลตอบแทนที่ โอนให้ผู้ถูกซื้ อ ตัวอย่างเช่น ในการซื้ อส่วนได้เสียของบริษัท ข จ ากัด บริษัท ก จ ากัดได้ก าหนดสิ่ งตอบ

แทนที่ ต้องจ่ายเมื่ อเข้าเง่ือนไข (ภายหลังที่ ได้ถือส่วนได้เสยีในบริษัท ข จ ากดั)ดังนี้  

หากก าไรจากผลการด าเนินงานในอกี 2 ปีข้างหน้า ของบริษัท ข จ ากดั เป็น 

1. น้อยกว่าหรือเท่ากบั 1 ล้านบาท ไม่มีสิ่ งตอบแทนใด ๆ ต้องจะต้องจ่ายให้กบับริษัท ข จ ากดั 

2. มากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกนิ 2 ล้านบาท สิ่ งตอบแทนที่ ต้องจ่ายจะเท่ากบั 2 เท่าของผลการด าเนินงานนั้น 

3. มากกว่า 2 ล้านบาท  สิ่ งตอบแทนที่ ต้องจ่ายจะเท่ากบั 3 เท่าของผลการด าเนินงานนั้น 

ณ วันที่ ซื้อ รูปแบบความเป็นไปได้ของก าไรจากผลการด าเนินงานในอกี 2 ปีข้างหน้า ของบริษัท ข จ ากดั เป็นดังต่อไปนี้  

ก าไรจากผลการด าเนินงาน 0.8 ล้านบาท มีความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.4 

ก าไรจากผลการด าเนินงาน 1.5 ล้านบาท มีความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.4 

ก าไรจากผลการด าเนินงาน 2.5 ล้านบาท มีความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.2 

ดังนั้น สิ่ งตอบแทนที่ ต้องจ่ายเมื่ อเข้าเง่ือนไขโดยเฉลี่ ยมีค่าเท่ากับ (0 * 0.4) + (1.5 * 2 * 0.4) + (2.5 * 3 * 0.2) = 2.7 ล้านบาท 

ซึ่ งในการจ่ายผลตอบแทนนี้ จะเกิดข้ึนในอนาคต จึงต้องท าการคิดลดมูลค่าเป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่ งถือเป็นส่วนหนึ่ งของมูลค่ายุติธรรม  

สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ซึ่ งการวัดมูลค่าภายหลังจากการรับรู้ครั้งแรก คือการรับรู้ดอกเบี้ยที่ เกิดข้ึนและการวัดมูลค่าใหม่โดยพิจารณาจ าก

ความเป็นไปได้ที่ จะเป็นไปตามเง่ือนไขที่ ระบุไว้ ให้รับรู้ เป็นส่วนหนึ่ งในก าไรหรือขาดทุนในงวด 

8 การรับรู้สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ายหากเข้าเง่ือนไขการเป็นเครื่ องมือทางการเงิน แม้ว่าในปัจจุบัน มาตรฐานการบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง

กับการรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินจะยังไม่มีการประกาศใช้กต็าม กิจการผู้ซื้ อ จ าเป็นต้องบันทึกสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่า

จะต้องจ่ายดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่ โอนในการพิจารณาการรับรู้และการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือก าไรจากการซื้ อ

ในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม เพ่ือให้รายงานทางการเงินแสดงข้อมูลทางการเงินที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงินในด้านของความ

เกี่ ยวข้องในการตัดสนิใจและการเป็นตัวแทนอนัเที่ ยงธรรมของสิ่ งที่ ต้องการเสนอ 
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ออกตราสารทุนและตราสารหนี้  ผู้ซื้อต้องบันทกึบัญชีส าหรับต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกบัการซื้อเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่

ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและได้รับบริการ9 ยกเว้นต้นทุน ในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหนี้

ต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชีที่ เกี่ ยวข้องที่ อาจน าไปเป็นส่วนลดจากส่วนล า้มูลค่าหุ้นทุนหรือหุ้นกู้ที่ ออก (ถ้าม)ี  

ข. สินทรพัยส์ุทธิที่ระบุไดที้่ไดร้บัมา ณ วนัที่ซ้ือประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

 ในการพิจารณามูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ ระบุได้ที่ ได้รับมาจะพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทผู้ถูกซื้ อ  

ซึ่ งงบการเงินนี้ จะต้องมีการวัดมูลค่าให้เป็นมูลค่ายุติธรรม ไม่ใช่มูลค่าตามบัญชีของงบการเงินที่ ปรากฏ ณ 

วันที่ ซื้ อ โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละรายการในงบการเงินมี

ดังนี้  

1. การพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์10 

รายการบญัชี การวดัมูลค่ายุติธรรม 

ก) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด มูลค่าตามบัญชี 

ข) ลูกหนี้การค้า มูลค่าตามบัญชีและพิจารณาค่าเผื่ อหนี้สงสยัจะสูญของ

ลูกหนี้การค้าที่ คาดว่าจะเรียกเกบ็ไม่ได้ 

ค) สนิค้าคงเหลือ พิจารณามูลค่าสทุธทิี่ คาดว่าจะได้รับ 

ง) เงินลงทุน  

- หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด พิจารณาจากราคาปิดที่ มีการซื้อขายกนัในตลาดหลักทรัพย์ 

-   เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ

บริษัทอื่ น 

พิจารณาหามูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาจากงบการเงิน

ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวโดยพิจารณาดูว่า

ในงบการเงิน สินทรัพย์และหนี้ สินได้บันทึกด้วยมูลค่า

ยุติธรรมแล้วหรือยัง ถ้ายัง ต้องท าการปรับปรุง หรือ

อาจใช้ตัวแบบทางการเงินในการพิจารณามูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว 

จ) ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สามารถหาได้โดยการ

ประเมินราคาสนิทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอสิระ  

 
9  ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อทั้งหมด จะไม่น าไปรวมเพ่ือค านวณเป็นส่วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้เนื่ องจากไม่ถือว่าต้นทุน

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่ ผู้ถูกซื้อได้รับจากการรวมธุรกิจ จึงเป็นผลให้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ งของมูลค่าที่ จะต้องน าไปรวม

ค านวณเพ่ือพิจารณาค่าความนิยมและก าไรจากการซื้ อในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมที่ จะแสดงในงบการเงินรวม อย่างไรกต็าม หาก

พิจารณาที่ งบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ซื้ อแล้ว ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อเหล่านี้ ถือเป็นส่วนหนึ่ งของต้นทุนของเงินลงทุนใน

กจิการผู้ถูกซื้อ 

10  เป็นเพียงแนวทางหนึ่ งที่ ใช้ในการหามูลค่ายุติธรรมเท่านั้น ในทางปฏิบัติอาจมีแนวทางในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมอื่ นที่ เหมาะสม
กบัสถานการณ์และรูปแบบของการรวมธุรกจิที่ เกดิข้ึน 
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รายการบญัชี การวดัมูลค่ายุติธรรม 

ฉ) สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ค่าสิทธ ิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา 

 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอาจจะค านวณ

ขึ้ นโดยใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลด (discounted cash 

flows) จากผลประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนนั้น 

ในกรณีที่ ผู้ซื้ อคาดว่าจะไม่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้องพิจารณาการด้อยค่า เช่น 

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ของกิจการผู้ถูกซื้ ออาจจะไม่มี

ประโยชน์ต่อกิจการผู้ซื้ อเนื่ องจากเมื่ อรวมกิจการแล้ว

จะใช้ซอฟทแ์วร์ของกจิการผู้ซื้อในการด าเนินงาน 

ช) สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่ น และไม่หมุนเวียนอื่ น มูลค่าตามบัญชีและต้องพิจารณาการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์ดังกล่าวด้วย 

ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่ นซึ่ งไม่ได้รับรู้ อยู่ใน 

งบการเงิน 

 

- เคร่ืองหมายการค้า 

 

ประเมินมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้

เคร่ืองหมายการค้าของผู้ถูกซื้ อซึ่ งกรณีนี้ ต้องค านึงถึง

ปัจจัยเกี่ ยวกับความจงรักภักดีในตราสินค้าซึ่ งจะต้องใช้

วิจารณญาณ ในการตัดสิน ใจ ในบางกรณี แ ม้ ว่า

เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวจะมีมูลค่ายุติธรรม แต่

อาจจะไม่มีประโยชน์ต่อกิจการจากการใช้ เช่น บริษัท

ซื้อธุรกจิมาเพื่ อการก าจัดคู่แข่งออกจากตลาด 

- ฐานลูกค้า 

 

ประเมินมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับจากฐานลูกค้าเดิมของผู้

ถูกซื้ อซึ่ งกรณีนี้ ต้องค านึ งถึงปัจจัยเกี่ ยวกับความ

จงรักภักดีของฐานลูกค้าซึ่ งจะต้องใช้วิจารณญาณใน

การตัดสนิใจ 

- สญัญาส าคัญ  

 

ประเมินมูลค่าของประโยชน์ที่ จะได้รับจากสัญญาที่

ส าคัญของผู้ถูกซื้อ 
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2. การพิจารณาหามูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ11 

รายการบญัชี การวดัมูลค่ายุติธรรม 

ก)   เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว ต้องพิจารณาอัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ ยืมว่าเป็นอัตรา

ดอกเบี้ ยในราคาตลาดหรือไม่ หากเป็นเงินกู้ ยืมที่ เพิ่ ง

เกิดขึ้ นไม่นานและมีอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว มูลค่า

ยุติธรรมของเงินกู้ ยืมระยะยาวดังกล่าวจะใกล้เคียงกับ

มูลค่าตามบัญชี 

ข)    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่ น ต้องพิจารณาความครบถ้วนของเจ้าหนี้ การค้าและ

เจ้าหนี้อื่ น 

ค)    หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่ น ต้องพิจารณาความครบถ้วนของหนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่ น  

ง)    หนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน 
วัดมูลค่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  

19  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน12 

จ)    ภาระหนี้สนิที่ อาจจะเกดิขึ้น 
หนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้นที่ ได้จากการรวมธุรกจิให้รับรู้ เฉพาะ

ในกรณีที่ กจิการมีภาระผูกพันอยู่ ณ ปัจจุบันและ

สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือ13 

 

ตัวอย่างที่  3 การรับรู้ รายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้สินที่ รับมาจากการรวม

ธุรกจิ การวัดมูลค่าค่าความนิยม กรณีซื้อส่วนได้เสยีทั้งหมด 

1 มีนาคม 25x5 

บริษัท ก ซื้ อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ข ในราคาหุ้นละ 10 บาท (มูลค่ายุติธรรม) โดยการจ่ายเงินสด

บางส่วนจ านวน 100 ล้านบาทและโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัท ก จ านวน 40 ล้านหุ้น (ราคา par หุ้น

ละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ถูกซื้อ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัท ก มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

การปรับมูลค่ายุติธรรมให้พิจารณาสินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีด้วย โดยสมมติให้

อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอตัราร้อยละ 20 

 

 
11 เป็นเพียงแนวทางหนึ่ งที่ ใช้ในการหามูลค่ายุติธรรมแนวทางหนึ่ งเท่านั้น ในทางปฏบิัติอาจมีแนวทางในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมอื่ นที่

เหมาะสมกบัสถานการณ์และรูปแบบของการรวมธุรกจิที่ เกดิข้ึน 
12 ข้อยกเว้นส าหรับหลักการในการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า ย่อหน้าที่  26 

13 ข้อยกเว้นส าหรับหลักการในการรับรู้รายการ ย่อหน้าที่  22 
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ณ วันที่  1 มีนาคม 25x5 งบการเงินของบริษัท ข มีรายละเอยีดดังนี้     

              (หน่วย: ล้านบาท) 

 

มูลค่าตามบัญชี 

1 มีนาคม 25x5 ปรับมูลค่ายุติธรรม 

หลังปรับ               

มูลค่ายุติธรรม                    

1 มีนาคม 25x5 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 100 - 100 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่ น (1) 50 (10) 40 

สนิค้าคงเหลือ (2) 190 20 210 

เงินลงทุน (3) 70 (10) 60 

ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4) 80 55 135 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (5) 60 8 68 

รวมสนิทรัพย์ 550 63 613 

เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว 50 - 50 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่ น 70 - 70 

หนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน (7) - 20 20 

หนี้สนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชี -                 8.6                 8.6 

หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่ น 80 - 80 

ทุนเรือนหุ้น 300,000,000 หุ้น  

ราคาหุ้นละ 1 บาท 

300 - 300 

ก าไรสะสม 50 34.4* 84.4 

รวมหนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 550 63 613 

* ปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ระบุได้สุทธิ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิเพิ่ มขึ้น 43 ล้านบาทท า

ให้เกิดหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจ านวน 8.6 ล้านบาท (ร้อยละ 20 ของ 43 ล้านบาท) ดังนั้นมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์สทุธเิท่ากบั 34.4 ล้านบาท 

หลักการการปรับมูลค่ายุติธรรม 

ชื่อบญัชี การวดัมูลค่ายุติธรรม 

1) ลูกหนี้การค้า พบว่ามีลูกหนี้ที่ คาดว่าจะเรียกเกบ็เงินไม่ได้เพิ่ มเติม

จากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีล่าสดุจ านวน 10 ล้าน

บาท จึงตั้งค่าเผื่ อหนี้สงสยัจะสญู 

2) สนิค้าคงเหลือ พิจารณามูลค่าที่ คาดว่าจะขายได้สุทธิซึ่ งมีราคาสูง

กว่าราคาตามบัญชีจ านวน 20 ล้านบาท 
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ชื่อบญัชี การวดัมูลค่ายุติธรรม 

3) เงินลงทุน 

-    เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ งมีผลประกอบการ

ขาดทุนและมีขาดทุนสะสมจึงตั้งค่าเผื่ อการด้อยค่า

ของเงินลงทุนจ านวน 10 ล้านบาท 

4) ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าของที่ ดินโดยมี

ราคาสงูกว่ามูลค่าตามบัญชีประมาณ 55 ล้านบาท 

5) สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ค่าสทิธ ิโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ของกิจการผู้ถูกซื้ อจะไม่มี

ประโยชน์ต่อกิจการผู้ ซื้ อเนื่ องจากเมื่ อรวมกิจการ

แล้วจะใช้ซอฟท์แว ร์ของบ ริษั ทฯผู้ ซื้ อ ในการ

ด าเนินงานจึงตั้งค่าเผื่ อการด้อยค่าจ านวน 5 ล้านบาท 

6) สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่ นซึ่ งไม่อยู่ในงบการเงิน  

- เคร่ืองหมายการค้า 

 

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทผู้ถูกซื้ อเป็นสิ่ งส าคัญ

ของบริษัทผู้ถูกซื้อที่ บริษัทผู้ซื้อมีวัตถุประสงค์ในการ

ซื้ อมาเพื่ อเพิ่ มความสามารถในการด าเนินธุรกิจ

โดยรวมของกลุ่มกจิการ มีมูลค่าจ านวน 10 ล้านบาท  

- ฐานลูกค้า ฐานลูกค้าของบริษัทผู้ถูกซื้ อมีความจงรักภักดีต่อ

สินค้าเนื่ องจากเป็นสินค้าเฉพาะและในปัจจุบันยัง

ไม่มีสินค้าอื่ นใดที่ ทดแทนได้ มีมูลค่าจ านวน 3 ล้าน

บาท 

- สญัญาส าคัญ  

 

ไม่มีสญัญาที่ ส าคัญที่ จะประเมินมูลค่าของประโยชน์

ที่ จะได้รับจากสญัญาที่ ส าคัญของผู้ถูกซื้อ 

7)   หนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน บริษัทผู้ถูกซื้ อไม่มีการตั้งส ารองผลประโยชน์ของ

พนักงาน จึงจัดให้มีการวัดมูลค่าภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19 เร่ือง ผลประโยชน์

ของพนักงาน  ท าให้ ต้องบันทึกหนี้ สิน เพิ่ มขึ้ น  

20 ล้านบาท 

8)    ภาระหนี้สนิที่ อาจจะเกดิขึ้น ไม่มีภาระหนี้ สินจากการแพ้คดีหรือหนี้ สินที่ อาจจะ

เกดิขึ้น 
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การค านวณหาค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 

1. ผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ณ วันที่ ซื้อ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) 

หุ้นสามัญที่ ออก 40 ล้านหุ้น มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 10 บาท    400 ล้านบาท 

เงินสด 100 ล้านบาท 

รวมผลของสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายไป ณ วันซื้อ 500 ล้านบาท 

2. สนิทรัพยส์ทุธทิี่ ระบุได้ที่ ได้รับมา ณ วันซื้อ 

- สนิทรัพย์สทุธติามบัญชีก่อนปรับมูลค่ายุติธรรม 350 ล้านบาท 

- ปรับมูลค่ายุติธรรม 43 ล้านบาท 

- หนี้สนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชี         (8.6) ล้านบาท 

รวมสนิทรัพยส์ทุธทิี่ ระบุได้ที่ ได้รับมา ณ วันซื้อ       384.4 ล้านบาท 

3.       ค่าความนิยม  = ผลต่างระหว่างผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายไป ณ วันที่ ซื้ อ (วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม) และสินทรัพย์สุทธิที่ ระบุได้ที่ ได้รับมา (วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม) 

 = 500 – 384.4  ล้านบาท 

 = 115.6  ล้านบาท 

 

ตัวอย่างที่  4   การรับรู้ รายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้ สินที่ รับมาจากการ

รวมธุรกิจ การวัดมูลค่าค่าความนิยม กรณีซื้ อส่วนได้เสียบางส่วนและมีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมใน 

ผู้ถูกซื้อ 

1 มีนาคม 25x5 

บริษัท ก ซื้ อหุ้นในบริษัท ข จ านวน 240 ล้านหุ้นหรือในสัดส่วน 80% ของส่วนได้เสียทั้งหมดใน

บริษัท ข โดยการจ่ายเงินสดบางส่วนจ านวน 100 ล้านบาทและโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัท ก จ านวน 

40 ล้านหุ้น (ราคา par หุ้นละ 1 บาท)ให้แก่ผู้ถูกซื้อ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัท ก มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

การปรับมูลค่ายุติธรรมให้พิจารณาสินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีด้วย โดยสมมติให้

อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอตัราร้อยละ 20 
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ณ วันที่  1 มีนาคม 25x5 งบการเงินของบริษัท ข มีรายละเอยีดดังนี้  

        (หน่วย: ล้านบาท) 

 

มูลค่าตามบัญชี 

1 มีนาคม 25x5 ปรับมูลค่ายุติธรรม 

หลังปรับ               

มูลค่ายุติธรรม                    

1 มีนาคม 25x5 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 100 - 100 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่ น (1) 50 (10) 40 

สนิค้าคงเหลือ (2) 190 20 210 

เงินลงทุน (3) 70 (10) 60 

ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4) 80 55 135 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (5) 60 8 68 

รวมสนิทรัพย์ 550 63 613 

เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว 50 - 50 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่ น 70 - 70 

หนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน (7) - 20 20 

หนี้สนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชี -       8.6       8.6 

หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่ น 80 - 80 

ทุนเรือนหุ้น 300,000,000 หุ้น  

ราคาหุ้นละ 1 บาท 

300 - 300 

ก าไรสะสม 50               34.4*               84.4 

รวมหนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 550 63 613 

* ปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ระบุได้สุทธิ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิเพิ่ มขึ้ น 43 ล้านบาท 

ท าให้เกิดหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจ านวน 8.6 ล้านบาท (ร้อยละ 20 ของ 43 ล้านบาท) ดังนั้นมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์สทุธเิท่ากบั 34.4 ล้านบาท  
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หลกัการการปรบัมูลค่ายุติธรรม 

ชื่อบญัชี การวดัมูลค่ายุติธรรม 

1) ลูกหนี้การค้า พบว่ามีลูกหนี้ที่ คาดว่าจะเรียกเกบ็เงินไม่ได้เพิ่ มเติม

จากวันสิ้ นรอบระยเวลาบัญชี ล่าสุด เท่ ากับ 10  

ล้านบาทจึงตั้งค่าเผื่ อหนี้สงสยัจะสญู 

2) สนิค้าคงเหลือ พิจารณามูลค่าที่ คาดว่าจะขายได้สุทธิซึ่ งมีราคาสูง

กว่าราคาตามบัญชีประมาณ 20 ล้านบาท 

3) เงินลงทุน 

-    เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ งมีผลประกอบการ

ขาดทุนและมีขาดทุนสะสมจึงตั้งค่าเผื่ อการด้อยค่า

ของเงินลงทุนจ านวน 10 ล้านบาท 

4) ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าเพิ่ มเติมของ

ที่ ดินโดยมีราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีจ านวน 55 

ล้านบาท 

5) สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ค่าสทิธ ิโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ของกิจการผู้ถูกซื้ อจะไม่มี

ประโยชน์ต่อกิจการผู้ ซื้ อเนื่ องจากเมื่ อรวมกิจการ

แล้วจะใช้ซอฟ ต์แวร์ของบ ริษั ทฯผู้ ซื้ อ ในการ

ด าเนินงานจึงตั้งค่าเผื่ อการด้อยค่าจ านวน 5 ล้านบาท 

6) สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่ นซึ่ งไม่อยู่ในงบการเงิน  

- เคร่ืองหมายการค้า 

 

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทผู้ถูกซื้ อเป็นสิ่ งส าคัญ

ของบริษัทผู้ถูกซื้ อที่ บริษัทผู้ซื้ อมีวัตถุประสงค์ในการ

ซื้ อมาเพื่ อเพิ่ มความสามารถในการด าเนินธุรกิจ

โดยรวมของกลุ่มกจิการ มีมูลค่าจ านวน 10 ล้านบาท  

- ฐานลูกค้า ฐานลูกค้าของบริษัทผู้ถูกซื้ อมีความจงรักภักดีต่อ

สนิค้าเนื่ องจากเป็นสนิค้าเฉพาะและในปัจจุบันยังไม่

มีสนิค้าอื่ นใดที่ ทดแทนได้ มีมูลค่าจ านวน 3 ล้านบาท 

- สญัญาส าคัญ  

 

ไม่มีสญัญาที่ ส าคัญที่ จะประเมินมูลค่าของประโยชน์

ที่ จะได้รับจากสญัญาที่ ส าคัญของผู้ถูกซื้อ 
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ชื่อบญัชี การวดัมูลค่ายุติธรรม 

7)   หนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน บริษัทผู้ถูกซื้ อไม่มีการตั้งส ารองผลประโยชน์ของ

พนักงาน จึงจัดให้มีการวัดมูลค่าภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19 เร่ือง ผลประโยชน์

ของพนักงานท าให้ต้องบันทึกหนี้ สินเพิ่ มขึ้ น 20 

ล้านบาท 

8)    ภาระหนี้สนิที่ อาจจะเกดิขึ้น ไม่มีภาระหนี้ สินจากการแพ้คดีหรือหนี้ สินที่ อาจจะ

เกดิขึ้น 

การค านวณหาค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 

กรณีวดัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยสดัส่วนของสินทรพัยส์ุทธิที่ระบุได ้ณ วนัที่ซ้ือ 

1. ผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายไป ณ วันซื้ อ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) และส่วนได้

เสยีที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ 

หุ้นสามัญที่ ออก 40 ล้านหุ้น มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 10 บาท 400 ล้านบาท 

เงินสด 100 ล้านบาท 

 500 ล้านบาท 

ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้ อที่ วัดด้วยสัดส่วน

ของสนิทรัพย์สทุธทิี่ ระบุได้ที่ ได้รับมา ณ วันที่ ซื้อ 

(20% * 384.4 ล้านบาท) 

 

 

 76.88 

 

 

ล้านบาท 

รวมผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายไป ณ วันซื้ อ (รวมทั้งสิ่ ง

ตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) และส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในผู้ถูกซื้อ 

     

 

576.88 

 

 

ล้านบาท 

 

2. สนิทรัพยส์ทุธทิี่ ระบุได้ที่ ได้รับมา ณ วันซื้อ 

- สนิทรัพย์สทุธติามบัญชีก่อนปรับมูลค่ายุติธรรม 350 ล้านบาท 

- ปรับมูลค่ายุติธรรม           43 ล้านบาท 

- หนี้สนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชี        (8.6) ล้านบาท 

รวมสนิทรัพยส์ทุธทิี่ ระบุได้ที่ ได้รับมา ณ วันซื้อ       384.4 ล้านบาท 

 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้  ไม่ถือเป็นสว่นหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธบิาย TFRS 3) หน้า  20  

3.       ค่าความนิยม  = ผลต่างระหว่างผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายไป ณ วันซื้ อ (รวมทั้งสิ่ งตอบ

แทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) และส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้ อและ

สนิทรัพย์สทุธทิี่ ระบุได้ที่ ได้รับมา (วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม) 

 = 576.88 – 384.4  ล้านบาท 

 = 192.48  ล้านบาท 

 

กรณีวดัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

1. ผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายไป ณ วันซื้ อ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) และส่วนได้

เสยีที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ 

หุ้นสามัญที่ ออก 40 ล้านหุ้น มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 10 บาท 400 ล้านบาท 

เงินสด 100 ล้านบาท 

 500 ล้านบาท 

ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้ อที่ วัดด้วยมูลค่า

ยุติธรรม 

(60 ล้านหุ้น * 10 บาทต่อหุ้น) 

 

600 

 

ล้านบาท 

รวมผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายไป ณ วันซื้ อ (รวมทั้งสิ่ ง

ตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) และส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในผู้ถูกซื้อ 

 

 

1,100 

 

 

ล้านบาท 

2. สนิทรัพยส์ทุธทิี่ ระบุได้ที่ ได้รับมา ณ วันซื้อ 

- สนิทรัพย์สทุธติามบัญชีก่อนปรับมูลค่ายุติธรรม 350 ล้านบาท 

- ปรับมูลค่ายุติธรรม 43 ล้านบาท 

- หนี้สนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (8.6) ล้านบาท 

รวมสนิทรัพยส์ทุธทิี่ ระบุได้ที่ ได้รับมา ณ วันซื้อ 384.4 ล้านบาท 

3.       ค่าความนิยม      = ผลต่างระหว่างผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายไป ณ วันที่ ซื้ อ (วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม) และสินทรัพย์สุทธิที่ ระบุได้ที่ ได้รับมา (วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม) 

 = 1,100 – 384.4  ล้านบาท 

 = 715.6  ล้านบาท 
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การรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ (การซ้ือแบบเป็นขั้น) 

 ผู้ซื้ อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ ผู้ ซื้ อถืออยู่ในผู้ถูกซื้ อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ ซื้ อและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่ เกิดขึ้น (ถ้ามี) ในก าไรหรือขาดทุนหรือในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่ นตามความเหมาะสม ผู้ซื้ ออาจเคยรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่วนได้เสยีในผู้ถูกซื้ อในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นในงวดก่อน (ตัวอย่างเช่น เนื่ องจากจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนเผื่ อ

ขาย) ซึ่ งหากเป็นเช่นนั้น มูลค่าที่ เคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นต้องรับรู้ ด้วยเกณฑ์เดียวกนัเสมือนว่า

ผู้ซื้อได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป 

 เมื่ อผู้เข้าร่วมในการร่วมการงาน (ตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  11 เร่ือง 

การร่วมการงาน) ได้มีการควบคุมในธุรกิจซึ่ งเป็นการด าเนินงานร่วมกัน (ตามนิยามของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่  11) และมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องกับการ

ด าเนินงานร่วมกนันั้นทนัทกี่อนวันที่ ซื้ อ รายการดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจที่ ด าเนินการส าเรจ็จากการทยอย

ซื้อ ดังนั้น ผู้ซื้อต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดของการรวมธุรกจิที่ ด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซ้ือ รวมถึงต้อง

วัดมูลค่าส่วนได้เสยีที่ ผู้ซื้ อถืออยู่ในการด าเนินงานร่วมกนัก่อนหน้าการรวมธุรกจิใหม่ กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องวัด

มูลค่าส่วนได้เสยีทั้งหมดที่ ผู้ซื้อถืออยู่ในการด าเนินงานร่วมกนัก่อนหน้าการรวมธุรกจิใหม่ 

ตัวอย่างที่  5 การรับรู้ รายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้สินที่ รับมาจากการรวม

ธุรกจิ การวัดมูลค่าค่าความนิยม และการวัดมูลค่าส่วนได้เสยีที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ กรณีการรวม

ธุรกจิที่ ด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซ้ือ 

1 มีนาคม 25x4 

บริษัท ก ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ข จ านวน 30 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 3 บาทเป็นจ านวนเงิน 

90 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 และจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท ข เป็นเงินลงทุนที่ วัดด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

1 มีนาคม 25x5 

บริษัท ก ซื้ อหุ้นในบริษัท ข เพิ่ มเติมอีกจ านวน 240 ล้านหุ้น โดยการจ่ายเงินสดบางส่วนจ านวน 

100 ล้านบาทและโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัท ก จ านวน 40 ล้านหุ้น (ราคา par หุ้นละ 1บาท) ให้แก่ 

ผู้ถูกซื้อ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัท ก มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

การปรับมูลค่ายุติธรรมให้พิจารณาสินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีด้วย โดยสมมติให้

อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอตัราร้อยละ 20 
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ณ วันที่  1 มีนาคม 25x5 งบการเงินของบริษัท ข มีรายละเอยีดดังนี้   

               (หน่วย: ล้านบาท) 

 
มูลค่าตามบัญชี 

1 มีนาคม 25x5 ปรับมูลค่ายุติธรรม 

หลังปรับ               

มูลค่ายุติธรรม                    

1 มีนาคม 25x5 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 100 - 100 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่ น (1) 50 (10) 40 

สนิค้าคงเหลือ (2) 190 20 210 

เงินลงทุน (3) 70 (10) 60 

ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4) 80 55 135 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (5) 60 (5) 55 

รวมสนิทรัพย์ 550 50 600 

เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว 50 - 50 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่ น 70 - 70 

หนี้สนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - 6 6 

หนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน (7) - 20 20 

หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่ น 80 - 80 

ทุนเรือนหุ้น 300,000,000 หุ้น  

ราคาหุ้นละ 1 บาท 

300 - 300 

ก าไรสะสม 50 24* 74 

รวมหนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 550 50 600 

* ปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ระบุได้สุทธิ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิเพิ่ มขึ้น 30 ล้านบาทท า

ให้เกิดหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจ านวน 6 ล้านบาท (ร้อยละ 20 ของ 30 ล้านบาท) ดังนั้นมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์สทุธเิท่ากบั 24 ล้านบาท 

หลกัการการปรบัมูลค่ายุติธรรม 

ชื่อบญัชี การวดัมูลค่ายุติธรรม 

1) ลูกหนี้การค้า พบว่ามีลูกหนี้ที่ คาดว่าจะเรียกเกบ็เงินไม่ได้เพิ่ มเติม

จากวันสิ้นรอบระยเวลาบัญชีล่าสุด เท่ากับ 10 ล้าน

บาท จึงตั้งค่าเผื่ อหนี้สงสยัจะสญู 

2) สนิค้าคงเหลือ พิจารณามูลค่าที่ คาดว่าจะขายได้สุทธิซึ่ งมีราคาสูง

กว่าราคาตามบัญชีประมาณ 20 ล้านบาท 
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ชื่อบญัชี การวดัมูลค่ายุติธรรม 

3) เงินลงทุน 

-    เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ งมีผลประกอบการ

ขาดทุนและมีขาดทุนสะสมจึงตั้งค่าเผื่ อการด้อยค่า

ของเงินลงทุนจ านวน 10 ล้านบาท 

4) ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าของที่ ดินโดยมี

ราคาสงูกว่ามูลค่าตามบัญชีจ านวน 55 ล้านบาท 

 

5) สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนต่างๆ เช่น ค่าสิทธ ิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 

 

 

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ของกิจการผู้ถูกซื้ อจะไม่มี

ประโยชน์ต่อกิจการผู้ ซื้ อเนื่ องจากเมื่ อรวมกิจการ

แล้วจะใช้ซอฟท์แว ร์ของบ ริษั ทฯผู้ ซื้ อ ในการ

ด าเนินงานจึงตั้งค่าเผื่ อการด้อยค่าจ านวน 5 ล้านบาท 

6) สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่ นซึ่ งไม่อยู่ในงบการเงิน  

- เคร่ืองหมายการค้า 

 

เคร่ืองหมายการค้าไม่ส่งผลต่อการมาใช้ของลูกค้า

เนื่ อ งจากบ ริษั ทผู้ ถู กซื้ อจะ ต้องเป ล่ียนมาใช้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทผู้ซื้อ และบริษัทผู้ซื้อมี

วัตถุประสงค์ในการซื้ อมาเพื่ อเป็นการก าจัดคู่แข่ง

ออกจากตลาด  

- ฐานลูกค้า ฐานลูกค้าเดิมกจ็ะเปลี่ ยนมาใช้สนิค้าของบริษัทผู้ซื้อ 

- สญัญาส าคัญ  

 

ไม่มีสญัญาที่ ส าคัญที่ จะประเมินมูลค่าของประโยชน์

ที่ จะได้รับจากสญัญาที่ ส าคัญของผู้ถูกซื้อ 

ดังนั้นจึงไม่มีการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนประเภทเคร่ืองหมายการค้า ฐานลูกค้า 

และสญัญาส าคัญ 

7)   หนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทผู้ถูกซื้ อไม่มีการตั้งส ารองผลประโยชน์ของ

พนักงาน จึงจัดให้มีการวัดมูลค่าภายใต้ขอบเขตของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19 เร่ือง ผลประโยชน์

ของพนักงาน ท าให้ต้องบันทึกหนี้ สินเพิ่ มขึ้ น 20 

ล้านบาท 
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ชื่อบญัชี การวดัมูลค่ายุติธรรม 

8)    ภาระหนี้สนิที่ อาจจะเกดิขึ้น ไม่มีภาระหนี้ สินจากการแพ้คดีหรือหนี้ สินที่ อาจจะ

เกดิขึ้น 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าเงินลงทุนที่วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนก่อนการเขา้

ควบคุม 

การปรับมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในส่วนที่ ผู้ซื้ อถืออยู่ก่อนในผู้ถูกซื้ อ (ถือ ในสัดส่วนร้อยละ 10)  

โดยปรับจากหุ้นที่ ถืออยู่ก่อน 30 ล้านหุ้น จากราคา 3 บาทเป็น 10 บาท เงินลงทุนเท่ากบั 300 ล้านบาท 

ราคาทุนเดิม        90  ล้านบาท 

มูลค่ายุติธรรม    300 ล้านบาท 

ผลก าไรที่ ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ รับรู้ ใน

ก าไรหรือขาดทุนในงบการเงินของผู้ซื้อ 

  

           210 ล้านบาท 

 

การค านวณหาค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 

กรณีวดัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยสดัส่วนของสินทรพัยส์ุทธิที่ระบุได ้ณ วนัที่ซ้ือ 

1. ผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) ส่วนได้เสียที่ ไม่มี

อ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้ อของหุ้นในส่วนที่ ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวม
ธุรกจิ 

หุ้นสามัญที่ ออก 40 ล้านหุ้น มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 10 บาท 400 ล้านบาท 

เงินสด 100 ล้านบาท 

 500 ล้านบาท 

มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในส่วนที่ ผู้ซื้ อถืออยู่ก่อนในผู้

ถูกซื้ อ (ถือในสัดส่วนร้อยละ 10) โดยปรับจากหุ้นที่ ถืออยู่

ก่อน 30 ล้านหุ้น จากราคา 3 บาทเป็น 10 บาท (30 ล้าน

หุ้น * 10 บาทต่อหุ้น) 

 

 

 

300 

 

 

 

ล้านบาท 

ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้ อที่ วัดด้วยสัดส่วน

ของสนิทรัพย์สทุธทิี่ ระบุได้ที่ ได้รับมา ณ วันที่ ซื้อ 

(10% * 374 ล้านบาท) 

 

 

37.4 

 

 

ล้านบาท 

รวมผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่

คาดว่าจะต้องจ่าย) ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูก

ซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้ อของหุ้นในส่วนที่ ผู้ซื้อถือ
อยู่ก่อนการรวมธุรกจิ 

 

 

 

837.4 

 

 

 

ล้านบาท 
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2. สนิทรัพยส์ทุธทิี่ ระบุได้ที่ ได้รับมา ณ วันซื้อ 

- สนิทรัพย์สทุธติามบัญชีก่อนปรับมูลค่ายุติธรรม 350 ล้านบาท 

- ปรับมูลค่ายุติธรรม 30 ล้านบาท 

- หนี้สนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (6) ล้านบาท 

รวมสนิทรัพยส์ทุธทิี่ ระบุได้ที่ ได้รับมา ณ วันซื้อ 374 ล้านบาท 

 
 

3.       ค่าความนิยม  = ผลต่างระหว่างผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่า

จะต้องจ่าย) ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ ถูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที่ ซื้ อของหุ้นในส่วนที่ ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ และสินทรัพย์สุทธิที่ ระบุ

ได้ที่ ได้รับมา (วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม) 

 = 837.4 – 374  ล้านบาท 

 = 463.4  ล้านบาท 

 

กรณีวดัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

1. ผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย) ส่วนได้เสียที่ ไม่มี

อ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อของหุ้นในส่วนที่ ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกจิ 

หุ้นสามัญที่ ออก 40 ล้านหุ้น มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 10 บาท 400 ล้านบาท 

เงินสด 100 ล้านบาท 

 500 ล้านบาท 

มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในส่วนที่ ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนในผู้ถูก

ซื้ อ (ถือในสัดส่วนร้อยละ 10) โดยปรับจากหุ้นที่ ถืออยู่ก่อน 

30 ล้านหุ้น จากราคา 3 บาทเป็น 10 บาท (300 ล้านหุ้น * 

10 บาทต่อหุ้น) 

 

 

 

300 

 

 

 

ล้านบาท 

ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้ อที่ วัดด้วยมูลค่า

ยุติธรรม 

(30 ล้านหุ้น * 10 บาทต่อหุ้น) 

 

300 

 

ล้านบาท 

รวมผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่

คาดว่าจะต้องจ่าย) ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูก

ซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อของหุ้นในส่วนที่ ผู้ซื้อถืออยู่
ก่อนการรวมธุรกจิ 

 

 

 

1,100 

 

 

 

ล้านบาท 
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2. สนิทรัพยส์ทุธทิี่ ระบุได้ที่ ได้รับมา ณ วันซื้อ 

- สนิทรัพย์สทุธติามบัญชีก่อนปรับมูลค่ายุติธรรม 350 ล้านบาท 

- ปรับมูลค่ายุติธรรม 30 ล้านบาท 

- หนี้สนิภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (6) ล้านบาท 

รวมสนิทรัพยส์ทุธทิี่ ระบุได้ที่ ได้รับมา ณ วันซื้อ 374 ล้านบาท 

3.       ค่าความนิยม  = ผลต่างระหว่างผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ (รวมทั้งสิ่ งตอบแทนที่ คาด

ว่าจะต้องจ่าย) ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้ อ (วัดด้วยมูลค่า

ยุติธรรม) และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้ อของหุ้นในส่วนที่ ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการ
รวมธุรกจิ และสนิทรัพย์สทุธทิี่ ระบุได้ที่ ได้รับมา (วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม) 

 = 1,100 – 374  ล้านบาท 

 = 726  ล้านบาท 

 

สรุป ค่าความนิยมหรือก าไรจากจากการซื้อในราคาต า่กว่ามูลค่ายุติธรรมในกรณีที่ การรวมธุรกิจด าเนินการ

ส าเรจ็จากการทยอยซื้อ (การซื้อแบบเป็นขั้น) 

 

 

 

 

 

*รบัรูด้ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือสดัส่วนของสินทรพัยส์ุทธิที่ระบุได ้ณ วนัที่ซ้ือ 

 

การซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั 

การซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ กิจการที่ ออกตราสารทุนใหม่จะกลายเป็นผู้ถูกซื้ อ โดยจะเกิดขึ้นเมื่ อ

กจิการที่ ออกหลักทรัพย์ (ผู้ซื้ อทางกฎหมาย) ถูกระบุว่าเป็น ผู้ถูกซื้ อในทางบัญชี ในขณะที่ กจิการที่ ตราสาร

ทุนถูกซื้ อไป (ผู้ถูกซื้ อทางกฎหมาย) จะเป็นผู้ซื้ อทางบัญชี ในทางปฏิบัติการซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับมักจะ

เกิดในกรณีที่ บริษัทจ ากัดต้องการเป็นบริษัทมหาชนโดยไม่ต้องการน าหลักทรัพย์ของตนเองเข้าไปจด

ทะเบียน จึงให้บริษัทมหาชนที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าถือหุ้นของตนเพื่ อแลกเปล่ียนกับหุ้นของ

บริษัทนั้น ดังนั้นบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นผู้ซื้อทางกฎหมายเพราะเป็น ผู้ออกตราสาร

ผลรวมของสิ่ ง

ตอบแทนที่ จ่ายไป 

ณ วนัที่ ซื้อ (วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม) 

ส่วนได้เสยีที่ ไม่มี

อ านาจควบคุมใน

ผู้ถูกซื้อ* 

มูลค่ายุติธรรม

ของส่วนได้เสยีใน

ส่วนที่ ผู้ซื้อถืออยู่

ก่อนในผู้ถูกซื้อ 

มูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์สทุธทิี่

ระบุได้ ณ วนัซื้อ 
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ทุนเพื่ อจ่ายช าระ และบริษัทจ ากัดถือเป็นผู้ถูกซื้ อทางกฎหมาย เพราะตราสารทุนของตนถูกซื้อไป อย่างไรก็

ตามในทางบัญชี หากพิจารณาเง่ือนไขที่ เกี่ ยวข้องจะท าให้ระบุได้ว่า บริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เป็นผู้ถูกซื้อทางบัญชี และ บริษัทจ ากดัเป็นผู้ซื้อทางบัญชี  

โดยทั่วไปผู้ซื้ อทางบัญชีจะไม่มีการโอนสิ่ งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซื้อ แต่ผู้ถูกซื้อทางบัญชีจะเป็นผู้ออก

ตราสารทุนให้แก่เจ้าของของผู้ซื้ อทางบัญชี ดังนั้น มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้ อของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้โดย 

ผู้ซื้ อทางบัญชีเพื่ อแลกเปล่ียนกับส่วนได้เสียในผู้ถูกซื้ อทางบัญชีต้องค านวณจากจ านวนของตราสารทุนที่

บริษัทย่อยตามกฎหมายต้องออกเพื่ อท าให้เจ้าของของบริษัทใหญ่ตามกฎหมายมีส่วนได้เสียในกิจการที่

เกิดจากการรวมกันในสัดส่วนเดียวกันกับส่วนได้เสียที่ เป็นผลจากการซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ  มูลค่า

ยุติธรรมของตราสารทุนที่ค านวณไดด้งักล่าวจะถือว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหแ้ก่ 

ผูถู้กซ้ือ 

ในการนี้  เจ้าของบางรายของผู้ถูกซื้ อตามกฎหมาย (ผู้ซื้ อทางบัญชี) อาจไม่ได้แลกเปล่ียนตราสาร

ทุนที่ ตนถืออยู่กบับริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) เจ้าของเหล่านั้นถือเสมือนเป็นส่วนได้เสียที่

ไม่มีอ านาจควบคุมในงบการเงินรวมภายหลังการซื้อธุรกจิแบบย้อนกลับ เนื่ องจากเจ้าของของผู้ถูกซื้ อตาม

กฎหมายที่ ไม่ได้แลกเปล่ียนตราสารทุนของตนกับตราสารทุนของผู้ซื้ อตามกฎหมายจะมีส่วนได้เสียในผล

การด าเนินงานและสินทรัพย์สุทธิเฉพาะของผู้ถูกซื้ อตามกฎหมายเท่านั้ น ไม่มีส่วนได้เสียในผลการ

ด าเนินงานและสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ เกิดจากการรวมกัน  ในทางกลับกัน แม้ว่าผู้ซื้ อตามกฎหมายจะ

เป็นผู้ถูกซื้ อในทางบัญชี เจ้าของของผู้ ซื้ อตามกฎหมายก็ยังคงมีส่วนได้เสียในผลการด าเนินงานและ

สนิทรัพย์สทุธขิองกจิการที่ เกดิจากการรวมกนั 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้าหนักที่ คงเหลือที่ ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นกรณีที่ มีการซื้ อธุรกิจ

แบบย้อนกลับ ค านวณได้จากผลรวมของ จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักในระหว่างงวดของผู้ถูกซื้ อ

ตามกฎหมาย (ผู้ซื้อทางบัญชี) คูณด้วยอตัราส่วนการแลกเปลี่ ยนที่ ระบุในสญัญาการรวมกจิการ และ จ านวน

หุ้นสามัญคงเหลือที่ มีอยู่จริงของผู้ซื้อตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ตั้งแต่วันที่ ซื้อจนถึงวันสิ้นงวด 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้ นฐานในแต่ละงวดก่อนวันที่ ซื้ อที่ แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินรวมตามวิธีซื้ อ

ธุรกิจแบบย้อนกลับต้องค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่ เป็นส่วนของผู้ถือ

หุ้นสามัญในแต่ละงวดด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของผู้ถูกซื้ อตามกฎหมายที่ คงเหลืออยู่ใน

ระหว่างงวดนั้นคูณด้วยอตัราส่วนการแลกเปลี่ ยนที่ ระบุในสญัญาซื้อกจิการ 

 

ตัวอย่างที่  6 การซื้อธุรกจิแบบย้อนกลับ 

บริษัท ก จ ากัด ซึ่ งเป็นบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้ อทางบัญชี) ได้เข้าท ารายการการซื้ อธุรกิจแบบ

ย้อนกลับกับบริษัท ข จ ากัดซึ่ งเป็นบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซื้ อทางบัญชี) เมื่ อวันที่  30 กันยายน 25x6 

โดยไม่พิจารณาผลกระทบทางภาษี 
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งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ก จ ากดัและบริษัท ข จ ากดั ก่อนการซื้อธุรกจิแบบย้อนกลับเป็นดังนี้  

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 
บริษัท ก จ ากดั บริษัท ข จ ากดั 

สนิทรัพย์หมุนเวียน 500 700 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,300 3,000 

รวมสนิทรัพย์ 1,800 3,700 

หนี้สนิหมุนเวียน 300 600 

หนี้สนิไม่หมุนเวียน 400 1,100 

รวมหนี้สนิ 700 1,700 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

ทุนเรือนหุ้น 100 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 3 บาท 300 - 

ทุนเรือนหุ้น 60 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท - 600 

ก าไรสะสม 800 1,400 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,100 2,000 

ข้อมูลอื่ น 

- เมื่ อวันที่  30 กันยายน 25x6 บริษัท ก จ ากัดออกหุ้นสามัญ 2.5 หุ้นเพื่ อแลกเปล่ียนกับหุ้นสามัญ

ของบริษัท ข จ ากดั 1 หุ้น (สัดส่วนการแลกเปลี่ ยนหุ้น)โดยมีหุ้นสามัญของบริษัท ข จ ากดั จ านวน 

56 ล้านหุ้นเข้าท าการแลกเปลี่ ยนดังกล่าว ดังนั้นบริษัท ก จ ากดัออกหุ้นสามัญทั้งสิ้น 140 ล้านหุ้น 

ซึ่ งส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ข จ ากัดมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ก จ ากัดเท่ากับร้อยละ 58.3 

(140 ล้านหุ้น / 240 ล้านหุ้น) 

- ก าไรตามงบการเงินรวมของปี 25x6 เท่ากับ 800 ล้านบาท ก าไรของบริษัท ข จ ากดั ของปี 25x5 

เท่ากบั 600 ล้านบาท 

- มูลค่ายุติธรรมของราคาหุ้นของบริษัท ข จ ากัด ณ วันที่  30 กันยายน 25x6 มีมูลค่าเท่ากับ 40 

บาท และราคาตลาดของหุ้นสามัญที่ ซื้ อขายในตลาดซื้ อขายคล่องของบริษัท ก จ ากัด มีมูลค่า

เท่ากบั 16 บาท 

- มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และหนี้สินที่ ระบุได้ของบริษัท ก จ ากัด ณ วันที่  30 กันยายน 25x6 มี

มูลค่าเท่ากบัมูลค่าตามบัญชียกเว้นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่า 1,500 ล้านบาท 

มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้แก่ผู้ถูกซื้ อ = มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ บริษัทย่อยตาม

กฎหมายต้องออกเพื่ อท าให้เจ้าของของบริษัทใหญ่ตามกฎหมายมีส่วนได้เสียในกิจการที่ เกิดจากการ

รวมกนัในสดัส่วนเดียวกนักบัส่วนได้เสยีที่ เป็นผลจากการซื้อธุรกจิแบบย้อนกลับ 
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ส่วนได้เสียที่ เป็นผลจากการซื้อธุรกจิแบบย้อนกลับ = ร้อยละ 58.3  

ดังนั้น จ านวนตราสารทุนที่ บริษัทย่อยตามกฎหมายต้องออกเพื่ อท าให้เจ้าของของบริษัทใหญ่มีส่วนได้เสีย

ในกจิการที่ เกดิจากการรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 58.3  = {(100/58.3)*56} – 56  

       = 40 ล้านหุ้น 

มูลค่ายุติธรรมของราคาหุ้นของบริษัท ข จ ากดั ณ วันที่  30 กนัยายน 25x6 มีมูลค่าเท่ากบั 40 บาท 

ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้แก่ผู้ถูกซื้ อ  = 40 ล้านหุ้น * 40 บาท 

       = 1,600 ล้านบาท 

ส่วนได้เสยีที่ ไม่มีอ านาจควบคุมจะเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัท ข จ ากัด จ านวน 4 ล้านหุ้นที่ ไม่ได้เข้าท าการ

แลกเปล่ียนดังกล่าว หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 6.7 (4/60) หรือมีมูลค่าเท่ากับ 134 ล้านบาท 

(6.7% * 200014) 

การค านวณหาค่าความนิยมจากการซื้อธุรกจิแบบย้อนกลับ 

มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้แก่ผู้ถูกซื้อ     1,600  ล้านบาท 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพยส์ทุธิที่ ระบุได้ ณ วันซื้อ 

สนิทรัพย์หมุนเวียน       500 ล้านบาท 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน     1,500 ล้านบาท 

หนี้สนิหมุนเวียน      (300) ล้านบาท 

หนี้สนิไม่หมุนเวียน     (400) ล้านบาท 1,300 ล้านบาท 

ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกจิแบบย้อนกลับ        300 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 มูลค่าสนิทรัพย์สทุธิของบริษัท ข จ ากดั ณ วันที่ ซื้อ 
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งบการเงินรวม ณ วันที่  30 กนัยายน 25x6 หรือวันที่ เกดิการซื้อธุรกจิแบบย้อนกลับเป็นดังนี้  

 บริษัท ข จ ากดั 

มูลค่าตามบัญชี 

ส่วนได้เสียที่ ไม่

มีอ านาจควบคุม 

บริษัท ก จ ากดั 

มูลค่ายุติธรรม งบการเงินรวม 

สนิทรัพย์หมุนเวียน 700  500 1,200 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,000  1,500 4,500 

ค่าความนิยม -  300 300 

รวมสนิทรัพย์ 3,700  2,300 6,000 

หนี้สนิหมุนเวียน 600  300 900 

หนี้สนิไม่หมุนเวียน 1,100  400 1,500 

รวมหนี้สนิ 1,700  700 2,400 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทุนเรือนหุ้น 240 ล้านหุ้น  600 (40)15 1,600 2,160 

ก าไรสะสม 1,400 (94)16 - 1,306 

ส่วนได้เสยีที่ ไม่มีอ านาจควบคุม - 134 - 134 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,000 - 1,600 3,600 

ก าไรต่อหุ้น  

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักปี 25x6 

=  จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักตั้งแต่วันต้นงวดจนถึงวันที่ ซื้ อของผู้ถูกซื้ อตามกฎหมาย (ผู้ซื้ อทาง

บัญชี) คูณด้วยอัตราส่วนการแลกเปล่ียนที่ ระบุในสัญญาการรวมกิจการ + จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วง

น้าหนักคงเหลือที่ มีอยู่จริงของผู้ซื้อตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ตั้งแต่วันที่ ซื้อจนถึงวันสิ้นงวด 

= (56 * 2.5 * 9/12) + (240 * 3/12) 

= 105 + 60 

= 165 ล้านหุ้น 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักปี 2555 เพื่ อแสดงเปรียบเทยีบ  

=  จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย (ผู้ซื้อทางบัญชี) ที่ คงเหลืออยู่ในระหว่าง

งวดนั้นคูณด้วยอตัราส่วนการแลกเปลี่ ยนที่ ระบุในสญัญาซื้อกจิการ 

= 56 * 2.5 

= 140 ล้านหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นของปี 2556     4.85  บาทต่อหุ้น (800/165) 

ก าไรต่อหุ้นของปี 2555 ที่ แสดงเปรียบเทยีบ 4.29  บาทต่อหุ้น (600/140) 

 
15 6.7% * 600 
16 6.7% * 1,400 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้  ไม่ถือเป็นสว่นหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธบิาย TFRS 3) หน้า  31  

การบนัทึกบญัชีและการวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้มือ่เริ่มแรก 

ภายหลังการรวมกจิการ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าและบันทกึบัญชีส าหรับรายการสินทรัพย์ ที่ ได้มา หนี้สิน

ที่ รับมาหรือเกิดขึ้น และตราสารทุนที่ ออกในการรวมธุรกจิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ นที่

เกี่ ยวข้องกับรายการเหล่านั้นโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการแต่ละรายการ อย่างไรกต็ามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้แนวทางส าหรับการวัดมูลค่าและบันทกึรายการในภายหลังส าหรับสินทรัพย์ที่

ได้มา หนี้สนิที่ รับมาหรือเกดิขึ้น และตราสารที่ ออกในการรวมธุรกจิ ดังต่อไปนี้  

สทิธทิี่ ได้รับคืน  

สิทธิที่ ได้รับคืนที่ รับรู้ เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องตัดจ าหน่ายตลอดอายุของสัญญาการให้สิทธิที่

เหลืออยู่ กรณีที่ ในภายหลังผู้ซื้ อได้ขายสิทธิที่ ได้รับคืนให้แก่บุคคลที่ สาม ผู้ซื้ อต้องน ามูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ในการค านวณผลก าไรหรือขาดทุนจากการขาย  

หนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้น  

ภายหลังการรับรู้ รายการเมื่ อเร่ิมแรกจนกระทั่งเมื่ อหนี้ สินมีการจ่ายช าระ ยกเลิก หรือหมดอายุ  

ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าของหนี้สนิที่ อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจด้วยจ านวนที่ สงูกว่าระหว่างมูลค่าที่ ต้องรับรู้ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 เร่ือง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สินที่ อาจเกดิขึ้นและสนิทรัพย์ที่ อาจเกดิขึ้นและ 

มูลค่าที่ รับรู้ เมื่ อเร่ิมแรกหักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสมที่ รับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  15 

เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ ท ากบัลูกค้า อย่างไรกต็ามข้อก าหนดดังกล่าวไม่ใช้ส าหรับสญัญาที่ บันทกึบัญชีตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

สนิทรัพย์ที่ ได้มาจากการค า้ประกนั  

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละคร้ังภายหลังจากการรวมกิจการ ผู้ซื้ อต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์

ที่ มาจากการค า้ประกันที่ เคยรับรู้  ณ วันที่ ซื้ อด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ ใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือ

หนี้ สินที่ ถูกประกันไว้ ยกเว้นว่ามีการจ ากัดมูลค่าตามสัญญาของสินทรัพย์ที่ จะได้มาจากการค ้าประกัน 

ส าหรับสินทรัพย์ที่ ได้มาจากการค ้าประกันที่ ไม่ได้วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหารต้องท า 

การประเมินความสามารถในการเรียกเกบ็เงินด้วยผู้ซื้ อต้องตัดรายการสินทรัพย์ที่ ได้มาจากการค า้ประกัน

ออกจากบัญชีเมื่ อได้รับเงินหรือขายสนิทรัพย ์หรือไม่มีสทิธใินสนิทรัพย์นั้น  

สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย  

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ายที่ ผู้ซื้ อรับรู้ภายหลังวันที่ ซื้ อ

อาจเป็นผลมาจากการที่ ผู้ซื้ อได้รับข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมที่ มีอยู่  ณ 

วันที่ ซื้อ ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวถือว่าเป็นการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า อย่างไรกต็าม การ

เปล่ียนแปลงซึ่ งเป็นผลจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นภายหลังวันที่ ซื้ อ เช่น ผลก าไรที่ เป็นไปตามที่ ตั้งไว้ ราคาหุ้น

สูงขึ้นถึงที่ ก าหนดไว้ หรือโครงการวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามแผนที่ วางไว้ ไม่ถือเป็นการปรับปรุงในช่วง

ระยะเวลาการวัดมูลค่า ผู้ซื้ อต้องบันทึกบัญชี การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่า

จะต้องจ่ายโดยไม่ถือเป็นการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า โดยให้บันทกึดังนี้   
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1. สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่ งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของไม่ต้องมีการวัดมูลค่าใหม่  และ

ให้บันทกึการจ่ายช าระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ 

2. สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่ งจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์หรือหนี้สนิ  

2.1 ถ้าเป็นเคร่ืองมือทางการเงินและอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ต้องวัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยให้รับรู้ผลก าไรหรือ

ขาดทุนที่ เกดิขึ้นในก าไรหรือขาดทุน หรือ ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ นตามที่ ก าหนด 

2.2 ถ้าไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงิน ให้บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37  เร่ือง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่

อาจเกิดขึ้ นและสินทรัพย์ที่ อาจเกิดขึ้ น หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ นตาม

ความเหมาะสม  

 

การเปิดเผยขอ้มูล  

ผู้ซื้ อต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่ อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงิน

จากการรวมธุรกิจที่ เกิดขึ้นไม่ว่าจะในระหว่างรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบัน  หรือ ภายหลังวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที่ อนุมัติให้ออกงบการเงิน  

ผู้ซื้ อต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่ อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจากรายการ

ปรับปรุงที่ รับรู้ในรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบันซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการรวมธุรกจิที่ เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา

รายงานงวดปัจจุบันหรือรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน  

หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่ นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ กล่าวไว้ ข้างต้น ผู้ซื้ อต้องเปิดเผยข้อมูล

เพิ่ มเติมตามความจ าเป็นเพื่ อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  

1. กิจการต้องไม่ปรับปรุงรายการสินทรัพย์และหนี้ สินที่ เกิดขึ้ นจากการรวมธุรกิจซึ่ งวันที่ ซื้ อเกิดขึ้ น

ก่อนที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ยอดคงเหลือของสิ่ งตอบแทนที่ คาด

ว่าจะต้องจ่ายซึ่ งเกิดจากการรวมธุรกิจที่ มีวันที่ ซื้ อก่อนวันที่ กิจการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ มาใช้เป็นคร้ังแรกจะต้องไม่ถูกปรับปรุง

เมื่ อกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาใช้เป็นคร้ังแรก แต่ให้น าวิธีปฏิบัติทาง

บัญชีตามย่อหน้าที่  65ข ถึงย่อหน้าที่  65จ ที่ ระบุไว้มาใช้แทน วิธีปฏิบัติทางบัญชีตามย่อหน้าที่   

65ข ถึงย่อหน้าที่  65จ จะไม่น าไปใช้กับยอดคงเหลือของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่ งเกิด

จากการรวมธุรกิจที่ มีวันที่ ซื้ อในหรือหลังจากวันที่ ที่ กิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ มาใช้เป็นคร้ังแรก ย่อหน้าที่  65ข ถึงย่อหน้าที่  

65จ นี้ จะเกี่ ยวข้องเฉพาะกบัการรวมธุรกจิที่ มีวันที่ ซื้ อเกิดก่อนวันที่ กจิการน ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกจิ มาใช้เท่านั้น  
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2. ข้อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อก าหนดให้สามารถท าการปรับปรุงต้นทุนในการรวมธุรกิจโดย

ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีนี้ ผู้ซื้ อต้องน าการปรับปรุงดังกล่าวไปรวมไว้ใน

ต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ ซื้ อด้วย หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ การปรับปรุงดังกล่าวจะ

เกดิขึ้นและกจิการสามารถวัดมูลค่าการปรับปรุงได้อย่างน่าเชื่ อถือ  

3. ข้อตกลงในการรวมธุรกจิอาจมีข้อก าหนดให้สามารถท าการปรับปรุงต้นทุนในการรวมธุรกิจได้หาก

มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งหรือหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคต เช่น การปรับปรุงที่ ขึ้นอยู่กับ

ระดับผลก าไรที่ จะต้องด ารงไว้หรือต้องท าให้ได้ในอนาคต หรือขึ้นอยู่กับราคาตลาดของตราสาร

ทางการเงินที่ ออก โดยปกติการประมาณจ านวนเงินของการปรับปรุงดังกล่าว ณ ขณะที่ บันทึก

รายการสาหรับการรวมกิจการเมื่ อเร่ิมแรกนั้นสามารถท าได้โดยไม่ท าให้ความน่าเชื่ อถือของข้อมูล

สูญเสียไปแม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่กต็าม หากเหตุการณ์ตามที่ คาดไม่ได้เกิดขึ้ นจริงใน

อนาคต หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ ยนแปลงจานวนที่ ประมาณการ กิจการต้องปรับปรุงต้นทุนการ

รวมธุรกจิให้สอดคล้องกบัการเปลี่ ยนแปลงนั้น  

4. ถึงแม้ว่าข้อตกลงในการรวมธุรกิจจะมีข้อก าหนดให้สามารถปรับปรุงต้นทุนในการรวมธุรกิจได้ 

กิจการจะต้องไม่น ารายการปรับปรุงนั้นไปรวมกับต้นทุนในการรวมธุรกิจเมื่ อเร่ิมแรก  หากไม่มี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้ นหรือไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือ  

ต่อมาในภายหลังหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่และสามารถวัดมูลค่าการปรับปรุงได้อย่าง

น่าเชื่ อถือ จ านวนสิ่ งตอบแทนที่ เพิ่ มข้ึนนั้นจะถือเป็นรายการปรับปรุงต้นทุนการรวมธุรกจิ 

5. ในบางสถานการณ์ ผู้ซื้ ออาจถูกก าหนดให้ต้องจ่ายชาระให้แก่ผู้ขายเพิ่ มเติมในภายหลังเพื่ อชดเชย

การลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ที่ จ่ายให้ ตราสารทุนที่ ออกให้ หรือ หนี้สินที่ เกดิขึ้นหรือรับโอนมาโดย

ผู้ซื้ อ เพื่ อแลกเปล่ียนกบัการได้มาซึ่ งอานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้ อ เช่น ผู้ซื้อรับประกันราคาตลาด

ของตราสารทุนหรือตราสารหนี้ ที่ ผู้ ซื้ อออกให้เป็นส่วนหนึ่ งของต้นทุนการรวมธุรกิจและผู้ ซื้ อ

จ าเป็นต้องออกตราสารทุนหรือตราสารหนี้ เพิ่ มเติมเพื่ อท าให้ต้นทุนการรวมธุรกิจมีจ านวนเท่ากับ

จ านวนที่ ก าหนดกันไว้แต่แรก ในกรณีเช่นนี้ จะไม่ถือว่ามีการเพิ่ มข้ึนในต้นทุนการรวมธุรกิจ ดังนั้น

ในกรณีของตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ออกให้เพิ่ มเติมจะถูกหักกลบด้วยมูลค่าที่

ลดลงของตราสารทุนที่ ออกให้ในคร้ังแรก และในกรณีของตราสารหนี้  การจ่ายเพิ่ มเติมจะถือเป็น

การหักส่วนเพิ่ ม (หรือเป็นการเพิ่ มของส่วนลด) ของตราสารหนี้ที่ ออกให้ในคร้ังแรก  

6. กิจการบางกิจการ เช่น กิจการหาผลประโยชน์ร่วมซึ่ งไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่  3  เร่ือง การรวมธุรกิจ และมีการรวมธุรกิจซึ่ งบันทึกบัญชีด้วยวิธีซื้ อ  ให้ปฏิบัติ

ในช่วงเปล่ียนแปลงนี้ โดยให้ถือปฏิบัติส าหรับ การรวมธุรกิจซึ่ งวันที่ ซื้ อเกิดขึ้นในหรือหลังวันแรก

ของรอบระยะเวลารายงานที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2554 โดยใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป  

7. การก าหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ โดยใช้วิธเีปล่ียนทนัที เป็นต้น

ไป ส าหรับการรวมธุรกิจที่ เกิดจากกิจการหาผลประโยชน์ร่วมหรือการรวมธุรกิจที่ ด าเนินการตาม
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สัญญาเพียงอย่างเดียว หากวันที่ ซื้ อเกิดก่อนวันที่ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้  จะมีผลกระทบดังต่อไปนี้   

การจดัประเภทรายการ -กจิการยังคงต้องจัดประเภทการรวมธุรกจิคร้ังก่อนตามนโยบายบัญชีเดิม

ของกจิการสาหรับการรวมธุรกจิ  

ค่าความนิยมทีเ่คยรับรู  ้-ณ วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ มาตรฐาน การรายงานทาง

การเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้แสดงมูลค่าของค่าความนิยมที่ เกิดจาก การรวมธุรกิจคร้ังก่อนด้วย

มูลค่าตามบัญชีที่ เหลืออยู่ ณ วันนั้นตามนโยบายบัญชีเดิมของกิจการ โดยกิจการต้องตัดรายการ

มูลค่าตามบัญชีของค่าตัดจาหน่ายค่าความนิยมสะสมและลดมูลค่าค่าความนิยมและต้องไม่มี

รายการปรับปรุงอื่ นอกีสาหรับมูลค่าตามบัญชีที่ เหลืออยู่ของค่าความนิยม 

ค่าความนิยมทีเ่คยรบัรูเ้ป็นรายการหักจากส่วนของเจา้ของ -นโยบายบัญชีเดิมของกิจการอาจให้

รับรู้ ค่าความนิยมที่ เกดิขึ้นจากการรวมธุรกิจก่อนที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะมีผล

บังคับใช้เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ ในสถานการณ์เช่นนั้น กิจการจะต้องไม่รับรู้ ค่าความ

นิยมเป็นสินทรัพย์ ณ วันเร่ิมต้นรอบระยะเวลาบัญชีซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มี

ผลบังคับใช้ นอกจากนี้  กิจการต้องไม่รับรู้ กาไรหรือขาดทุนจากค่าความนิยมนั้นเมื่ อมีการขาย

ธุรกจิทั้งหมดหรือบางส่วนซี่ งมีค่าความนิยมนั้นเกี่ ยวข้องหรือเมื่ อหน่วยสนิทรัพย์ที่ ก่อให้เกดิรายได้

ซึ่ งมีค่าความนิยมนั้นเกี่ ยวข้องเกดิการด้อยค่า  

การบนัทึกบญัชีค่าความนิยมภายหลงัการรบัรูเ้มือ่เร่ิมแรก -จากวันเร่ิมต้นรอบระยะเวลาบัญชีแรก

ที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ กิจการต้องหยุด ตัดจ าหน่ายค่าความนิยม

ที่ เกิดจากการรวมธุรกิจก่อนหน้าวันที่ มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และ

ให้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36  เร่ือง  

การด้อยค่าของสนิทรัพย์  

ค่าความนิยมติดลบที่เคยรับรู  ้– กิจการที่ เคยบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจที่ เกิดก่อนวันที่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้โดยปฏิบัติตามวิธีซื้ ออาจเคยรับรู้มูลค่า

ของส่วนได้เสียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้ สินที่ ระบุได้ของผู้  ถูกซื้ อที่ มากกว่า

ต้นทุนในการจ่ายซื้ อ (บางคร้ังเรียกว่าค่าความนิยมติดลบ) เป็นรายการตั้งพัก ถ้าเป็นเช่นนั้น ณ 

วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้  ให้

กจิการตัดรายการค่าความนิยมติดลบนั้นออกจากบัญชีโดยทาการปรับปรุงกบัยอดก าไรสะสมต้นงวด 

  



คู่มืออธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้  ไม่ถือเป็นสว่นหนึ่ งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2563) (คู่มืออธบิาย TFRS 3) หน้า  35  

ภาษีเงินได ้ 

1. ผลประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีที่ ยกมา หรือจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอื่ น  

ของกจิการที่ ถูกซื้ออาจไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ ต้องแยกรับรู้ เมื่ อมีการบันทกึบัญชีการรวมธุรกิจแต่

อาจเกิดขึ้ นในภายหลัง กิจการต้องรับรู้ ผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ เกิดขึ้ นจริง

ภายหลังการรวมธุรกิจ17 โดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป ส าหรับการรวมธุรกิจซึ่ งวันที่ ซื้ อเกิดขึ้น

ก่อนวันที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีผลบังคับใช้  หมายความว่า ผู้ ซื้ อจะต้องไม่

ปรับปรุงการบันทึกบัญชีส าหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ เคยรับรู้ส าหรับการรวมธุรกิจ

คร้ังก่อนๆ อย่างไรกต็าม นับจากวันที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ผู้ซื้อต้อง

รับรู้การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นในก าไรหรือขาดทุน (หรืออาจไม่รับรู้

ในก าไรหรือขาดทุน หากเป็นไปตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  12  เร่ือง ภาษีเงินได้)  

 

ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไดร้บัผลกระทบ 

 เนื่ องด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  มีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่ อเทียบกับ

ฉบับปรับปรุงก่อนหน้า ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ 

นอกจากนี้  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้ก าหนดหลักการและข้อก าหนดส าหรับผู้ซื้ อใน 

การรับรู้ และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ ได้มาที่ ระบุได้ หนี้ สินที่ รับมาและส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมใน 

ผู้ถูกซื้ อ การรับรู้และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่ เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจหรือก าไรจากการซื้อในราคาต ่ากว่า

มูลค่ายุติธรรมพร้อมทั้งการก าหนดข้อมูลที่ ต้องเปิดเผยเพื่ อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและ

ผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกจิซึ่ งเป็นวิธีปฏบิัติทางบัญชีเฉพาะเร่ือง ซ่ึงส่งผลกระทบในวงกว้างใน

กรณีที่ กจิการมีการรวมธุรกจิที่ เป็นไปตามความหมายของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้   

  

 

********************* 

 

17 ตามย่อหน้าที่  68 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  12  เรื่ อง ภาษีเงินได้ ก าหนดให้กจิการต้องรับรู้ผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชทีี่

เกดิขึ้นจริงภายหลังการรวมธุรกจิ ดังต่อไปนี้ 

1. กรณีผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ ได้มาให้รับรู้ภายในงวดที่ มีการวัดมูลค่าซึ่ งเป็นผลมาจากการได้รับข้อมูลใหม่เกี่ ยวกบั

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่ มีอยู่ ณ วนัที่ ซ้ือธุรกจิ ต้องนาไปปรับลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนยิมที่ เกี่ ยวข้องกบัการซ้ือธุรกจิ ถ้ามูลค่า

ตามบัญชีของค่าความนยิมเท่ากบัศูนย์ ผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคงเหลือต้องรับรู้ ในกาไรหรือขาดทุน  

2. ผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอื่ นที่ ได้มาทกุรายการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (หากมาตรฐานการบัญชฉีบับที่  12  เรื่ อง ภาษี

เงินได้ไม่ได้ก าหนดให้รับรู้นอกก าไรหรือขาดทุน)  

อย่างไรกต็าม การปฏบิัติตามขั้นตอนข้างต้น ต้องไม่ส่งผลท าให้เกดิจ านวนส่วนได้เสยีในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ ระบุได้ หนี้สนิและ

หนี้สนิที่ อาจเกดิขึ้นของกจิการที่ ถูกซ้ือเกนิกว่าต้นทุนการรวมธุรกจิและต้องไม่เกนิกว่าจ านวนที่ เคยรับรู้ส าหรับส่วนเกนินั้น  


