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ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญ ชีระห ว่างป ระเทศที่ สิ้ น สุด ใน วันที่  31 ธัน วาคม  2559 (IFRS 3: Business 

Combinations (Bound volume 2017 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก 

และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ ประกอบด้วย 

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 68 และภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเทา่กนั ข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวอกัษร

หนาถือเป็นหลักการที่ส าคัญ ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ต้องอ่านโดยค านึงถึง

ข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติ

ในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง การรวมธุรกิจ 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงความเกี่ยวข้องกับ 

การตัดสินใจ ความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการเปรียบเทียบกันของข้อมูลซ่ึงกิจการ

น าเสนอในงบการเงินเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและผลกระทบจากการรวมธุรกิจ มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจึงได้ก าหนดหลักการและข้อก าหนดส าหรับผูซ้ื้อในการ 

1.1 รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ทีร่ะบุไดท้ี่ได้มา หน้ีสินที่รับมาและส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจ

ควบคมุในผูถ้กูซ้ือในงบการเงิน 

1.2 รับรู้และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่ เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ หรือก าไรจากการซ้ือ 

ในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม และ 

1.3 ก าหนดข้อมูลที่ ต้องเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและ

ผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกจิ 

 

ขอบเขต 
 

2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับรายการหรือเหตุการณ์ซ่ึงเป็นไปตาม  

ค านิยามของการรวมธุรกจิ และไม่ถือปฏบัิติกบั 

2.1 การบัญชีส าหรับการจัดตั้งการร่วมการงานในงบการเงินของการร่วมการงานเทา่นั้น 

2.2 การซ้ือสินทรัพย์หรือกลุ่มของสนิทรัพย์ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดเป็นธุรกิจ ในกรณีดังกล่าว ผู้ซ้ือ

ต้องระบุและรับรู้รายการสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาแต่ละรายการ (รวมทั้งสินทรัพย์ที่

เข้าค านิยามและเง่ือนไขการรับรู้รายการเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตัวตน ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้)) และ

หน้ีสินที่รับมา ต้นทุนของกลุ่มสินทรัพย์จะถูกปันส่วนให้แก่สินทรัพย์ที่ระบุได้และ
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หน้ีสนิแต่ละรายการบนพ้ืนฐานของมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ซ้ือ รายการหรือ

เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกดิค่าความนิยม 

2.3 การรวมกิจการหรือธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข1 

ถึง ข4 ให้แนวทางปฏบัิติที่เกี่ยวข้องไว้) 

2ก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับการซ้ือธุรกิจโดยกิจการที่ด าเนินธุรกิจ 

ด้านการลงทุนที่เป็นไปตามค านิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ซ่ึงได้ถูกก าหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

การระบุการรวมธุรกิจ 
 

3 กิจการตอ้งประเมินว่ารายการหรือเหตุการณอื์่นที่เกิดข้ึนถือเป็นการรวมธุรกิจหรือไม่โดยใช ้

ค านิยามที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  ซ่ึงก าหนดใหสิ้นทรพัยที์่ไดม้า

และหนี้ สินทีร่บัมาตอ้งประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ หากสินทรพัยที์่ไดม้าไม่ใช่หน่วยธุรกิจ กิจการ 

ที่น าเสนอรายงานตอ้งบนัทึกรายการหรือเหตุการณด์งักล่าวเป็นการซ้ือสินทรพัย ์ภาคผนวก ข 

ย่อหนา้ที ่ข5 ถงึ ข12 ไดใ้หแ้นวทางในการพจิารณาการรวมธุรกิจและค านิยามของค าว่าธุรกิจ 

   

วิธีซ้ือ 
 

4 กิจการตอ้งบนัทึกบญัชีส าหรบัการรวมธุรกิจโดยถอืปฏิบติัตามวิธีซ้ือ 

5 การถือปฏบัิติตามวิธซ้ืีอก าหนดให้ 

5.1 ระบุผู้ซ้ือ 

5.2 ก าหนดวนัทีซ้ื่อ 

5.3 รับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสินที่รับมาและส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ และ 

5.4 รับรู้และวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

 

การระบุผูซ้ื้อ 

 

6 ในการรวมธุรกิจตอ้งระบุไดว่้า กิจการทีน่ ามารวมกนักิจการใดเป็นผูซ้ื้อ 

7  ผู้ ซ้ือ คือ กิจการที่ ได้ มีการควบคุมกิจการอื่ น  (กล่าวคือ ผู้ ถูกซ้ือ) ซ่ึงต้องเป็นไปตาม 

ค านิยามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุผู้ซ้ือได้อย่างชัดเจนตามแนวปฏบัิติ

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อม ี

การประกาศใช้) ให้ใช้ปัจจัยตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข14 ถึง ข18 ประกอบการพิจารณา 
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การก าหนดวนัทีซ้ื่อ 

 

8 ผูซ้ื้อตอ้งก าหนดวนัทีซ้ื่อ ซ่ึงเป็นวนัทีผู่ซ้ื้อไดม้ีการควบคุมผูถู้กซ้ือ 

9 โดยทั่วไป วันที่ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมผู้ถูกซ้ือ คือ วันที่ผู้ซ้ือได้โอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือตาม

กฎหมาย และได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรับมาซ่ึงหน้ีสินจากผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย ซ่ึงถือเป็นวันที่

สิ้นสุดของรายการซ้ือขายกิจการ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ืออาจได้มีการควบคุมก่อนหน้าหรือภายหลัง

วันที่สิ้นสุดของรายการซ้ือขายกิจการ เช่น วันที่ซ้ืออาจเกิดข้ึนก่อนวันที่สิ้นสุดของรายการซ้ือขาย

กิจการหากเง่ือนไขในสัญญาก าหนดให้วันที่ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมผู้ถูกซ้ือเป็นวันที่ก่อนวันที่สิ้นสุด

ของรายการซ้ือขายกิจการ ดังน้ัน ในการก าหนดวันที่ ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 

การรบัรูแ้ละวดัมูลค่าของสินทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้า หนี้ สินที่รบัมาและส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ 

 

หลกัการการรบัรูร้ายการ 

 

10 ณ วนัที่ซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้า หนี้ สินที่รบัมาและส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือแยกต่างหากจากค่าความนิยม การรบัรูสิ้นทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้า

และหนี้ สินทีร่บัมาใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในย่อหนา้ที่ 11 และ 12 

 

เงือ่นไขการรบัรูร้ายการ 

 

11 การเข้าเง่ือนไขในการรับรู้รายการที่ถือปฏบัิติตามวิธีซ้ือน้ัน สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสิน 

ที่รับมาต้องเข้าค านิยามของสนิทรัพย์และหน้ีสนิตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิดส าหรบัการรายงาน

ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ณ วันที่ซ้ือ ตัวอย่างเช่น ต้นทุนในอนาคตที่ผู้ซ้ือคาดว่าจะเกิดข้ึน

โดยไม่ได้มีภาระผูกพัน เน่ืองจากมีแผนการยกเลิกกิจกรรมบางส่วน การเลิกจ้างหรือโอนย้าย

พนักงานของผู้ถูกซ้ือจะไม่ถือเป็นหน้ีสิน ณ วันที่ซ้ือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือไม่รับรู้ต้นทุนดังกล่าวในการปฏบัิติ

ตามวิธีซ้ือ แต่ผู้ซ้ือรับรู้ต้นทุนเหล่าน้ันในงบการเงินภายหลังการรวมกิจการตามที่ก  าหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ 

12 นอกจากน้ี การเข้าเง่ือนไขในการรับรู้รายการที่ถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ

หน้ีสินที่รับมาต้องเป็นส่วนหน่ึงของรายการแลกเปล่ียนระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ถูกซ้ือ (หรือเจา้ของเดิม) 

ในการรวมธุรกิจ โดยมิได้เป็นผลจากรายการอื่นที่แยกต่างหาก ผู้ซ้ือต้องพิจารณาแนวปฏิบัติตาม

ย่อหน้าที่ 51 ถึง 53 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ที่ได้มาหรือหน้ีสินที่รับมาน้ันเป็นส่วนหน่ึงของ

รายการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือ หรือเป็นผลของรายการอื่นที่แยกจากกัน ซ่ึงต้องบันทึกบัญชี

ตามลักษณะของรายการและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง 

13 การถือปฏิบัติตามหลักการและเง่ือนไขในการรับรู้รายการอาจส่งผลให้ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์และ

หน้ีสินบางรายการซ่ึงไม่เคยมีการรับรู้ในงบการเงินของผู้ถูกซ้ือมาก่อน เช่น ผู้ซ้ือรับรู้สินทรัพย์ 
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ไม่มีตัวตนที่ได้มาที่ระบุได้ เช่น ตราสนิค้า สิทธิบัตร หรือความสมัพันธ์กบัลูกค้า ซ่ึงผู้ถูกซ้ือไม่เคยมี 

การรับรู้สินทรัพย์ดังกล่าวในงบการเงินมาก่อนเน่ืองจากเป็นการพัฒนาข้ึนเองและบันทึกต้นทุนที่

เกี่ยวข้องไว้เป็นค่าใช้จ่าย 

14 ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข28 ถึง ข40 ได้ก าหนดแนวทางในการรับรู้สัญญาเช่าด าเนินงานและ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 22 ถึง 28 แสดงประเภทของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหน้ีสิน 

ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้นส าหรับหลักการและเงื่อนไขในการรับรู้

รายการไว้ 

 

การจดัประเภทหรือก าหนดประเภทสินทรพัยที์ร่ะบุไดที้ไ่ดม้าและหน้ีสินทีร่บัมาจากการรวมธุรกิจ 

 

15 ณ วนัที่ซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งจัดประเภทหรือก าหนดประเภทสินทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้าและหนี้ สิน 

ที่ร ับมาตามที่จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ  

ในภายหลงั ผูซ้ื้อตอ้งจัดประเภทหรือก าหนดประเภทโดยพิจารณาจากเงื่อนไขในสญัญา 

สภาวะทางเศรษฐกิจ การด าเนินงานหรือนโยบายบญัชีของผูซ้ื้อ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งทีม่ีอยู่ ณ วนัทีซ้ื่อ 

16 ในบางสถานการณ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้แนวทางในการบันทกึบัญชีที่แตกต่างกัน

ขึ้ นอยู่กับว่ากิจการจัดประเภทหรือระบุประเภทสินทรัพย์หรือหน้ีสินไว้อย่างไร  ตัวอย่าง           

การจัดประเภทหรือก าหนดประเภทซ่ึงผู้ซ้ือต้องค านึงถึงเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือมี

ตัวอย่างซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

16.1   การจัดประเภทสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินทางการเงินที่

มีการรับรู้มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินประเภท

เผื่อขายหรือถือจนครบก าหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละ

การวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

16.2 การก าหนดประเภทตราสารอนุพันธ์เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่  39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) และ 

16.3  การประเมินว่าต้องท าการแยกอนุพันธแ์ฝงออกจากสัญญาหลักตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

หรือไม่ (เป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดประเภทตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ี) 

17 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ก าหนดข้อยกเว้นส าหรับหลักการในย่อหน้าที่ 15      

ไว้สองประการดังน้ี 

17.1 การจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 
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17.2 การจัดประเภทของสญัญาเป็นสญัญาประกันภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาประกนัภยั (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ผู้ซ้ือต้องจัดประเภทสัญญาข้างต้นโดยค านึงถึงเง่ือนไขในสัญญา และปัจจัยอื่นๆ ณ วันเร่ิมต้น

สญัญา (หรือ หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญา ท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในการจัดประเภท

รายการ ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขซ่ึงอาจเป็นวันเดียวกนักบัวันที่ซ้ือ) 

 

หลกัการการวดัมูลค่า 

 

18 ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยที์ร่ะบุไดที้ไ่ดม้าและหนี้ สินทีร่บัมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซ้ื่อ 

19 ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือของส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในผู้ถูกซ้ือที่เป็นส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในปัจจุบันและที่ท  าให้ผู้ถือมีสิทธิได้รับ 

ส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธขิองกิจการตามสดัส่วนที่ลงทุนในกรณีที่มีการช าระบัญชีด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง

ดังต่อไปนี้  

19.1  มูลค่ายุติธรรม หรือ 

19.2  มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซ้ือที่ ผู้ซ้ือรับรู้ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

ในปัจจุบัน 

ส าหรับองค์ประกอบอื่นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที่ซ้ือ เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะก าหนดให้ใช้เกณฑอ์ื่นในการวัดมูลค่า 

20 ย่อหน้าที่ 24 ถึง 31 ระบุประเภทของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหน้ีสนิซ่ึงรวมถึงรายการที่มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้นส าหรับหลักการวัดมูลค่าไว้ 

 

ขอ้ยกเวน้ส าหรบัหลกัการในการรบัรูร้ายการหรือการวดัมูลค่า 

 

21 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดข้อยกเว้นส าหรับหลักการรับรู้รายการและ  

การวัดมูลค่า ย่อหน้าที่ 22 ถึง 31 ได้ก าหนดประเภทและลักษณะของรายการที่มีการยกเว้น  

ผู้ซ้ือต้องบันทึกบัญชีส าหรับรายการเหล่าน้ันตามวิธีที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 22 ถึง 31 ซ่ึงอาจ

ส่งผลให้กจิการ 

21.1 รับรู้บางรายการโดยใช้เง่ือนไขการรับรู้รายการนอกเหนือจากที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 11 

และ 12 หรือใช้หลักการรับรู้รายการที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับอื่นซ่ึงผลที่ได้อาจแตกต่างไปจากการใช้หลักการรับรู้รายการและเง่ือนไขตามที่

ก าหนดในย่อหน้าดังกล่าว 

21.2 วัดมูลค่าบางรายการด้วยมูลค่าอื่นแทนที่จะใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ 
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ขอ้ยกเวน้ส าหรบัหลกัการในการรบัรูร้ายการ 

 

หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

 

22 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้ให้ค านิยามของหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนว่า

หมายถึง รายการข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

22.1 ภาระผูกพันที่ เป็นไปได้อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงความมีอยู่จริงของ 

ภาระผูกพันน้ันจะได้รับการยืนยันต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงยังมีความไม่แน่นอน

เหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่เกดิขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าว

ต้องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกจิการ หรือ 

22.2 ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู้เป็นหน้ีสิน

ได้เน่ืองจากเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

22.2.1 ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กจิการจะสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพัน หรือ 

22.2.2 จ านวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ 

23 ข้อก าหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสิน 

ที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่ถือปฏบัิติในการพิจารณารับรู้

หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน ณ วันที่ ซ้ือ แต่ผู้ซ้ือต้องรับรู้หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนที่รับมาจากการรวมธุรกิจ  

ณ วันที่ ซ้ือหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่า

ยุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือสามารถรับรู้หน้ีสินที่อาจเกดิข้ึนจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ือ

ถึงแม้ว่าจะมีความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระ

ภาระผูกพันอยู่ในระดับไม่ถึงความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ซ่ึงแตกต่างจากหลักเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน 

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เมื่ อมีการประกาศใช้) ย่อหน้าที่  56 ได้ก าหนดแนวทางใน 

การบันทกึบัญชีภายหลังจากการรวมธุรกจิส าหรับหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน 

 

ขอ้ยกเวน้ส าหรบัหลกัการในการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่า 

 

ภาษีเงินได ้

 

24 ผู้ซ้ือต้องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากสินทรัพย์ที่

ได้มาและหน้ีสนิที่รับมาจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

25 ผู้ซ้ือต้องบันทกึบัญชีส าหรับผลกระทบทางภาษีที่อาจเกดิข้ึนจากผลแตกต่างช่ัวคราวและรายการ 

ยกไปของผู้ถูกซ้ือที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือหรือเป็นผลจากการซ้ือโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 

26 ผู้ซ้ือต้องรับรู้และวัดมูลค่าหน้ีสิน (หรือสินทรัพย์ ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานของ 

ผู้ถูกซ้ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนกังาน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

สินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการค ้ าประกนั 

 

27 ในการรวมธุรกิจ ผู้ขายอาจท าสัญญากับผู้ ซ้ือเพ่ือรับประกันผลของสิ่ งที่ อาจเกิดข้ึนหรือ 

ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินบางประเภททั้งหมดหรือบางส่วน เช่น ผู้ขาย

อาจรับประกันผลขาดทุนส่วนที่เกินกว่าจ านวนหน้ีสินที่ระบุไว้อันเกิดจากความไม่แน่นอนบาง

ประการ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ผู้ขายรับประกันว่าหน้ีสินของผู้ซ้ือจะไม่เกินกว่าจ านวนที่ระบุไว้

ส่งผลให้ผู้ซ้ือมีสินทรัพย์ที่เกิดจากการได้รับการค า้ประกัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ได้มาจาก 

การค ้าประกันน้ีในเวลาเดียวกันกับการรับรู้สิ่งที่ ผู้ขายประกันไว้และวัดมูลค่าด้วยหลักเกณฑ์

เดียวกันทั้งน้ีจะต้องมีการพิจารณาค่าเผ่ือมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ส าหรับสินทรัพย์

ดังกล่าวด้วยดังน้ัน หากการค า้ประกันเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ถูกรับรู้ และวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ ซ้ือเช่นกัน ส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค ้าประกันที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ผลกระทบของความไม่แน่นอนในกระแสเงินสดรับในอนาคตอันเกิดจากการที่อาจเรียกเกบ็เงิน

ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว ดังน้ัน จึงไม่จ าเป็นต้องแยกพิจารณาค่าเผื่อมูลค่า 

ที่คาดว่าจะเรียกเกบ็ไม่ได้อีก (ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข41 ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ 

ที่เกี่ยวข้องไว้) 

28 ในบางสถานการณ์ อาจมีการประกันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ได้รับการยกเว้นจาก

หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการและวัดมูลค่า ตัวอย่างเช่น การประกันที่เกี่ยวเน่ืองกับหน้ีสิน 

ที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงไม่มีการรับรู้ ณ วันที่ซ้ือเน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ในวันน้ัน หรือการประกันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เป็นผลมาจากผลประโยชน์ของ

พนักงานซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่าอื่นนอกเหนือจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือ ในสถานการณ์

ดังกล่าว ผู้ซ้ือต้องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกันด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน

กบัที่ใช้ในการวัดมูลค่าของสิ่งที่ผู้ขายประกันไว้ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารต้องมีการประเมินความสามารถ

ในการเรียกเกบ็เงินจากสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกันและข้อจ ากัดต่างๆ ตามสัญญาต่อ

จ านวนที่จะได้รับการประกัน แนวทางในการบันทกึบัญชีภายหลังการรวมธุรกิจส าหรับสินทรัพย์ 

ที่ได้มาจากการค า้ประกนัก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 57 
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ขอ้ยกเวน้ส าหรบัหลกัการในการวดัมลูค่า 

 

สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 

 

29 ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของสิทธิที่ได้รับคืนซ่ึงถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยพิจารณาจาก

ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้ร่วมตลาดจะพิจารณาถึงโอกาส

ในการต่ออายุสัญญาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิที่ได้รับคืนดังกล่าวหรือไม่ ภาคผนวก ข  

ย่อหน้าที่ ข35 และ ข36 ได้ก าหนดแนวปฏบัิติที่เกี่ยวข้องไว้ 

 

รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 

30 ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าหน้ีสนิหรือตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกบั รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ของผู้ถูกซ้ือ หรือ รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ ผู้ ซ้ือออกแทนรายการของผู้ถูกซ้ือ  

ตามวิธีการที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

อ้างถึงผลของวิธกีารดังกล่าวว่าเป็นการวัดมูลค่าของรายการโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ)์ 

 

สินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 

31 ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มกิจการที่จะจ าหน่าย) ที่ได้มา ซ่ึงได้จัด

ประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ณ วันที่ซ้ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก  

(เมื่อมีการประกาศใช้) ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายตามย่อหน้าที่ 15 ถึง 18 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว 

 

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าของค่าความนิยมหรือก าไรจากการซ้ือในราคาต า่กว่ามูลค่า

ยุติธรรม 

 

32 ผูซ้ื้อตอ้งรบัรูค่้าความนยิม ณ วนัทีซ้ื่อดว้ยส่วนของมูลค่าในขอ้ 32.1 ทีม่ากกว่าขอ้ 32.2 

32.1 ผลรวมของ 

32.1.1 สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหที้ว่ดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบันี้ ซ่ึงโดยทัว่ไป ก าหนดให้วดัมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวดว้ย

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซ้ื่อ (ดูย่อหนา้ที ่37) 

32.1.2 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือซ่ึงวดัมูลค่าตามที่ก าหนด

ไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  และ 
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32.1.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซ้ื่อของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือ

ที่ผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ 

(ดูย่อหนา้ที ่41 และ 42) 

32.2 มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่ซ้ือของสินทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้าและหนี้ สินที่รบัมาซ่ึงวดัมูลค่า

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

33 ในการรวมธุรกิจที่ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ (หรือเจ้าของเดิม) มีการแลกเปล่ียนเฉพาะส่วนได้เสียใน 

ส่วนของเจ้าของ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซ้ืออาจ 

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือกว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ      

ของผู้ซ้ือ หากเป็นเช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องพิจารณามูลค่าของค่าความนิยมโดยใช้มูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซ้ือแทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

ของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือ ในการพิจารณามูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดจาก 

การรวมธุรกิจซ่ึงไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ ผู้ซ้ือต้องค านวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

ของส่วนได้เสียของผู้ซ้ือในผู้ถูกซ้ือแทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่โอนไป 

(ย่อหน้าที่ 32.1.1) ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข46 ถึง ข49 ได้ก าหนดแนวปฏบัิติที่เกี่ยวข้องไว้ 

 

การซ้ือในราคาต า่กว่ามูลค่ายุติธรรม 

 

34 ในบางคร้ัง ผู้ซ้ือจะซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ซ่ึงส่งผลให้การรวมธุรกิจมีมูลค่าใน 

ย่อหน้าที่ 32.2 เกินกว่าผลรวมของมูลค่าที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 32.1 ถ้ามูลค่าส่วนเกินดังกล่าว

ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 36 ผู้ซ้ือต้องรับรู้ผลก าไร 

ที่เกดิข้ึนดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ซ้ือ โดยถือเป็นผลก าไรในส่วนของผู้ซ้ือ 

35 การซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่การรวมธุรกิจเป็นการบังคับขาย

ที่ผู้ขายต้องปฏบัิติตามค าสั่งบังคับขาย อย่างไรกต็าม รายการบางรายการที่มีการยกเว้นให้รับรู้

และวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 22 ถึง 31 อาจส่งผลให้มีการรับรู้ก าไรจากการซ้ือใน

ราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (หรือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าของก าไรที่รับรู้) 

36 ก่อนที่จะรับรู้ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ซ้ือต้องท าการประเมินความถูกต้อง

ของการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาทั้งหมดอกีคร้ังหน่ึง ซ่ึงภายหลังการประเมินผู้ซ้ือ

ต้องท าการรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ระบุได้จากการประเมินเพ่ิมเติม จากน้ัน ผู้ซ้ือต้องทบทวน

กระบวนการวัดมูลค่าว่าเป็นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้ใช้เพ่ือ

รับรู้รายการต่อไปนี้  ณ วันที่ซ้ือ 

36.1 สนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสนิที่รับมา 

36.2 ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ (ถ้ามี) 

36.3 ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ผู้ซ้ือถืออยู่ในผู้ถูกซ้ือก่อนการรวมธุรกิจที่ด าเนินการ 

ส าเรจ็จากการทยอยซ้ือ และ 

36.4 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ 
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วัตถุประสงค์ในการทบทวน คือ เพ่ือให้ม่ันใจว่าในการวัดมูลค่าได้มีการพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่

ทั้งหมด ณ วันที่ซ้ืออย่างเหมาะสม 

 

สิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้

 

37 ในการรวมธุรกิจ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงค านวณจากผลรวม

ของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสนิทรัพย์ที่ผู้ซ้ือโอนไป หน้ีสนิที่ผู้ซ้ือก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระให้แก่

เจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือ และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยผู้ซ้ือ (อย่างไรก็ตาม 

สัดส่วนของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของผู้ซ้ือที่ใช้แลกเปล่ียนกับโครงการที่ถือโดย

พนักงานของผู้ถูกซ้ือซ่ึงรวมอยู่ในมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกิจต้องวัดมูลค่า

ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 30 แทนที่จะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม) ตัวอย่างของรูปแบบสิ่งตอบแทน

รวมถึง เงินสด สนิทรัพย์อื่น หน่วยธุรกจิ หรือ บริษัทย่อยของผู้ซ้ือ ส่ิงตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจา่ย 

หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ สิทธิซ้ือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ และส่วนของสมาชิกในกิจการหา

ผลประโยชนร่์วม 

38 สิ่งตอบแทนที่โอนให้อาจรวมถึง สินทรัพย์หรือหน้ีสินของผู้ซ้ือซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจาก

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือธุรกิจของผู้ซ้ือ) หากเป็น

เช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่โอนให้ใหม่เป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ 

และรับรู้ผลต่างที่เกิดข้ึนเป็นผลก าไรหรือขาดทุนในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม บางคร้ัง

สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่โอนให้ยังคงอยู่ในกิจการที่เกิดจากการรวมกันภายหลังการรวมธุรกิจ 

(เพราะสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกโอนไปให้ผู้ถูกซ้ือแทนที่จะโอนไปให้แก่เจ้าของเดิม) ส่งผลให้ผู้ซ้ือ

ยังคงมีอ านาจควบคุมสินทรัพย์และหน้ีสินเหล่าน้ัน ในสถานการณ์เช่นน้ี ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของ

สนิทรัพย์และหน้ีสินด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนวันที่ซ้ือ และต้องไม่รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนในก าไร

หรือขาดทุนจากสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่ผู้ซ้ือมีอ านาจในการควบคุมทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกจิ 

 

ส่ิงตอบแทนทีต่อ้งจา่ยเมือ่เขา้เงือ่นไข 

 

39 สิ่งตอบแทนที่ผู้ซ้ือต้องโอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือรวมถึงสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ผู้ซ้ือคาดว่าจะต้องจ่าย

ช าระตามข้อตกลง (ดูย่อหน้าที่ 37) ผู้ซ้ือต้องรับรู้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทน 

ที่ต้องจ่ายเม่ือเข้าเง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ 

40 ผู้ซ้ือต้องจัดประเภทภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายช าระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่เป็นไปตาม 

ค านิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน ว่าเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของเจ้าของตามค านิยาม

ของตราสารทุนและหน้ีสินทางการเงินที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 11 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

เร่ือง การแสดงรายการส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ผู้ซ้ือต้องจัดประเภท

สิทธิในการที่จะได้รับคืนสิ่งตอบแทนที่เคยโอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือเป็นสินทรัพย์ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไข

ที่ก  าหนดไว้ ย่อหน้าที่  58 ได้ก าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรวมธุรกิจส าหรับ 

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
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แนวปฏิบติัเพิม่เติมส าหรบัการใชวิ้ธีซ้ือในการรวมธุรกิจบางประเภท 

 

การรวมธุรกิจทีด่ าเนนิการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ 

 

41 ในบางคร้ัง ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมผู้ถูกซ้ือโดยที่ผู้ซ้ือเคยมีส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ืออยู่ก่อนวันซ้ือแล้ว 

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

ไม่มีอ านาจควบคุมในกิจการ ข ณ วันนั้น กิจการ ก ซ้ือหุ้นกิจการ ข เพ่ิมอีกร้อยละ 40 และท าให้

กิจการ ก มีอ านาจควบคุมกิจการ ข มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  ถือว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ หรือบางคร้ังเรียกว่าเป็นการซ้ือ

แบบเป็นขั้น 

42 ในการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซ้ือถืออยู่

ในผู้ถูกซ้ือก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือ

ขาดทุนที่เกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน ผู้ซ้ืออาจเคยรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่วนได้เสีย 

ในผู้ถูกซ้ือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในรอบระยะเวลาการรายงานงวดก่อนๆ (ตัวอย่างเช่น 

เน่ืองจากจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย) ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ัน มูลค่าที่เคย

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้องรับรู้ด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าผู้ซ้ือได้ขายเงินลงทุน

ดังกล่าวออกไป 

 

การรวมธุรกิจทีด่ าเนนิการส าเร็จโดยไม่มีการโอนสิง่ตอบแทน 

 

43 ในบางคร้ัง ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมผู้ถูกซ้ือโดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ การบันทกึบัญชี

ส าหรับการรวมธุรกิจในกรณีดังกล่าวให้ใช้วิธีซ้ือ การรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จโดยไม่มี 

การโอนสิ่งตอบแทนรวมถึง 

43.1 ผู้ถูกซ้ือซ้ือหุ้นที่ ผู้ถูกซ้ือเป็นเจ้าของคืนในจ านวนที่ท  าให้ผู้ลงทุนในปัจจุบัน (ผู้ซ้ือ) 

ได้รับอ านาจในการควบคุม 

43.2 การที่สิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการคัดค้านไม่ให้ผู้ซ้ือได้รับอ านาจในการควบคุม 

ผู้ถูกซ้ือ (แม้ผู้ซ้ือจะมีสทิธใินการออกเสยีงส่วนใหญ่) ได้หมดไป 

43.3 ผู้ ซ้ือและผู้ถูกซ้ือตกลงที่จะรวมธุรกิจตามสัญญาเพียงอย่างเดียว ผู้ ซ้ือไม่ต้องโอน 

สิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือเพ่ือที่จะได้รับอ านาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ และไม่มีส่วนได้เสีย

ในส่วนทุนของกจิการของผู้ถูกซ้ือทั้ง ณ วันที่ซ้ือและก่อนวันที่ซ้ือ ตัวอย่างของการรวมธุรกิจ

ที่ด าเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียวรวมถึงการน าสองธุรกิจมารวมกันตามสัญญา

การรวมธุรกิจ (Stapling Arrangement) หรือการจัดตั้งหน่วยงานที่เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์สองแห่ง (Dual Listed Corporation) 

44 ในการรวมธุรกจิที่ด าเนินการตามสญัญาเพียงอย่างเดียวน้ัน ผู้ซ้ือต้องปันส่วนมูลค่าของสนิทรัพย์สทุธิ

ของผู้ถูกซ้ือที่รับรู้ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้แก่เจ้าของเดิมของ

ผู้ถูกซ้ือ หรืออีกนัยหน่ึง ส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือที่ถือโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ซ้ือถือเป็นส่วนได้เสีย 
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ที่ไม่มีอ านาจควบคุมในงบการเงินของผู้ซ้ือภายหลังการรวมธุรกิจ ถึงแม้ว่าการปฏบัิติดังกล่าวจะ

ส่งผลให้ส่วนได้เสยีทั้งหมดในผู้ถูกซ้ือถูกปันส่วนให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมกต็าม 

 

ระยะเวลาในการวดัมูลค่า 

 

45 หากการบนัทึกบญัชีเมื่อเริ่มแรกส าหรบัการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานที่การรวมธุรกิจเกิดข้ึน ผูซ้ื้อตอ้งประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูล 

ทางบญัชียงัไม่สมบูรณเ์พือ่รายงานในงบการเงิน ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า ผูซ้ื้อ

ตอ้งปรบัยอ้นหลงัประมาณการที่เคยรบัรูไ้ว ้ณ วนัที่ซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมที่

ไดร้บัเกีย่วกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มที่มีอยู่ ณ วนัที่ซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อ 

การวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ที่เคยรบัรูไ้ว ้ณ วนัที่ซ้ือ นอกจากนี้  ระหว่างช่วงระยะเวลาใน 

การวดัมูลค่า ผูซ้ื้อตอ้งท าการรบัรูสิ้นทรพัย์ และหนี้ สินเพิ่มเติม หากไดร้บัขอ้มูลเพิ่มเติม 

ที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มที่มีอยู่  ณ วนัที่ซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว 

มีผลต่อการรบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนี้ สิน ณ วนัที่ซ้ือ ระยะเวลาในการวดัมูลค่าถือว่าส้ินสุดลง 

เมื่อผูซ้ื้อไดร้บัขอ้มูลที่ผูซ้ื้อตอ้งการซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้ม 

ที่มีอยู่ ณ วนัที่ซ้ือแลว้หรือ เมื่อทราบแน่ชดัว่าไม่สามารถหาขอ้มูลมากกว่าที่ไดร้บัมาแลว้ 

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการวดัมูลค่าตอ้งไม่เกินกว่าหนึง่ปีนบัจากวนัทีซ้ื่อ 

46 ระยะเวลาในการวัดมูลค่า คือ ระยะเวลาภายหลังวันที่ซ้ือ ซ่ึงในระหว่างน้ัน ผู้ซ้ืออาจปรับปรุง

ประมาณการที่ได้เคยรับรู้ไว้ในการรวมธุรกิจ ระยะเวลาในการวัดมูลค่าก าหนดขึ้ นเพ่ือให้ผู้ซ้ือ  

มีเวลาเพียงพอที่จะได้รับข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือระบุและวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือของรายการต่อไปน้ี 

ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

46.1 สนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสนิที่รับมา และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ 

46.2 สิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ (หรือมูลค่าอื่นที่ใช้ในการวัดมูลค่าค่าความนิยม) 

46.3 ส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือที่ ผู้ ซ้ือถืออยู่ก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจกรณีการรวมธุรกิจ 

ที่ด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซ้ือ และ 

46.4 ค่าความนิยมหรือก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

47 ผู้ซ้ือต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการก าหนดว่าข้อมูลที่ได้รับมาภายหลังวันที่ซ้ือน้ัน

เป็นข้อมูลที่ต้องน าไปปรับปรุงประมาณการต่างๆ ที่ได้รับรู้ไปแล้ว หรือเป็นข้อมูลซ่ึงเกิดจาก

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ซ้ือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึง วันที่ได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม และการที่ผู้ซ้ือ

สามารถที่จะระบุเหตุผลในการเปล่ียนแปลงประมาณการต่างๆ ได้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้รับเพ่ิมเติม

ภายหลังวันที่ซ้ือไม่นานจะสะท้อนสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือได้ดีกว่าข้อมูลที่ได้รับ

ภายหลังวันที่ซ้ือในหลายเดือนต่อมา เช่น ภายหลังวันที่ซ้ือไม่นานได้มีการขายสินทรัพย์ให้แก่

บุคคลภายนอก โดยราคาขายของสินทรัพย์ดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมที่ได้เคยวัดมูลค่าไว้

อย่างมีนัยส าคัญอาจเป็นข้อบ่งช้ีได้ว่าเกิดความผิดพลาดในการบันทึกประมาณการ ยกเว้นว่า 

จะสามารถอธบิายเหตุการณ์ที่ท  าให้มูลค่ายุติธรรมเกดิการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 
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48 ผู้ซ้ือต้องรับรู้มูลค่าของประมาณการที่เคยรับรู้ส าหรับสนิทรัพย์ (หน้ีสนิ) ที่ระบุได้ ที่เพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงโดยปรับค่าความนิยมลดลงหรือเพ่ิมขึ้น อย่างไรกต็าม ข้อมูลใหม่ที่ได้รับในช่วงระยะเวลา

การวัดมูลค่าอาจส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าของประมาณการที่เคยรับรู้ส าหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินมากกว่าหน่ึงรายการ ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ือคาดว่าจะมีหน้ีสินที่ต้องจ่ายช าระค่าเสียหายจาก

อุบัติเหตุเกี่ยวกบัอุปกรณ์ของผู้ถูกซ้ือ โดยหน้ีสินบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภัย

ของผู้ถูกซ้ือ หากผู้ซ้ือได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ซ้ือของหน้ีสินดังกล่าว การปรับปรุงค่าความนิยมที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ของประมาณการที่รับรู้ส าหรับหน้ีสินจากการจ่ายช าระค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ (ทั้งหมดหรือ

บางส่วน) จะบันทกึโดยหักกลบกับการปรับปรุงค่าความนิยมที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ของประมาณการที่รับรู้ส าหรับลูกหน้ีค่าความเสียหายจากบริษัทผู้รับประกนัภัย 

49 ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ือต้องรับรู้รายการปรับปรุงประมาณการต่างๆ เสมือนว่า

มีการบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจอย่างสมบูรณ์ต้ังแต่วันที่ ซ้ือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องปรับปรุง

ข้อมูลเปรียบเทียบที่น าเสนอในงบการเงินงวดก่อนๆ ตามที่จ าเป็น ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุง 

ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย หรือรายได้อื่น ซ่ึงถูกรับรู้ในการบันทกึบัญชีเมื่อเร่ิมแรกให้สมบูรณ์ 

50 ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ือจะปรับปรุงการบันทกึบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจ 

ได้เฉพาะเพ่ือการแก้ไขข้อผิดพลาดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง

นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การพจิารณาว่ารายการใดถอืเป็นส่วนหนึง่ของการรวมธุรกิจ 

 

51 ผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ืออาจมีความสมัพนัธ์กนัอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ หรือมีการท าสญัญาอื่นๆ 

ระหว่างกนัก่อนที่การเจรจาเพือ่รวมธุรกิจจะเกิดข้ึน หรือผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ืออาจเขา้ท าสญัญา

แยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ ในระหว่างการเจรจาเพื่อรวมธุรกิจ ในสถานการณข์า้งตน้  

ผูซ้ื้อตอ้งระบุส่วนที่ผูซ้ื้อจ่ายให้แก่ผูถู้กซ้ือ (หรือเจ้าของเดิมของผูถู้กซ้ือ) ซ่ึงไม่ถือเป็น 

การจ่ายช าระเพื่อการรวมธุรกิจ จ านวนดงักล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนกบั 

ผูถู้กซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งน าวิธีซ้ือมาปฏิบติัเพือ่รบัรูมู้ลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนใหแ้ก่ผูถู้กซ้ือ และรบัรู ้

สินทรพัยที์่ไดม้าและหนี้ สินทีร่บัมาเพือ่แลกเปลีย่นกบัผูถู้กซ้ือเท่านั้น รายการที่แยกต่างหาก

จากการรวมธุรกิจตอ้งบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้ง 

52 รายการที่เกิดข้ึนก่อนการรวมธุรกจิที่ด าเนินการโดยผู้ซ้ือหรือในนามของผู้ซ้ือ หรือรายการที่ผู้ซ้ือ

หรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ แทนที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกซ้ือ 

(หรือเจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือ) มักจะเป็นรายการที่ต้องแยกต่างหาก ตัวอย่างดังต่อไปน้ีเป็น

รายการที่ต้องแยกต่างหากซ่ึงจะไม่ถูกรวมในการปฏบัิติตามวิธซ้ืีอ 

52.1 รายการที่มีผลท าให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจระหว่างผู้ซ้ือกบัผู้ถูกซ้ือหมดไป 

52.2 รายการที่จ่ายเพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานหรือเจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือส าหรับ

บริการที่จะได้รับในอนาคต และ 
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52.3 รายการที่ผู้ซ้ือเรียกคืนจากผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือส าหรับจ่ายช าระต้นทุน             

ที่เกี่ยวข้องกบัการซ้ือ 

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข50 ถึง ข62 ได้แสดงแนวการปฏบัิติที่เกี่ยวข้องไว้ 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซ้ือ 

 

53 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการซ้ือ คือ ต้นทุนที่เกดิข้ึนกับผู้ซ้ือซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกจิ ต้นทุนเหล่าน้ี 

รวมถึง ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ผู้จัดหา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จ่ายให้แก่ที่ปรึกษาในการรวมธุรกิจ 

ที่ปรึกษากฎหมาย นักบัญชี ผู้ประเมินราคา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ 

ต้นทุนในการบริหารทั่วไปซ่ึงรวมถึงต้นทุนของแผนกงานภายในที่ท  าหน้าที่ซ้ือธุรกิจ และต้นทุน

ในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหน้ี ผู้ซ้ือต้องบันทึกบัญชีส าหรับต้นทุน 

ที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดข้ึนและได้รับบริการ ยกเว้นต้นทุน

ในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหน้ีต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  

เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้) และมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การบนัทึกบญัชีและการวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้มือ่เริม่แรก 
 

54 โดยทัว่ไป ภายหลงัการรวมธุรกิจ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าและบนัทึกบญัชีส าหรบัรายการสินทรพัย ์        

ที่ได ้มา หนี้ สินที่ร ับมาหรือเกิดข้ึน และตราสารทุนที่ออกในการรวมธุรกิจตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกบัรายการเหล่านั้นโดยข้ึนอยู่กับลักษณะของ

รายการแต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ใหแ้นวทางส าหรบั

การวดัมูลค่าและบนัทึกรายการในภายหลงัส าหรบัสินทรพัยที์่ไดม้า หนี้ สินที่รบัมาหรือเกิดข้ึน 

และตราสารทุนทีอ่อกในการรวมธุรกิจ ดงัต่อไปนี้  

54.1 สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 

54.2 หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึนทีร่บัรู ้ณ วนัทีซ้ื่อ 

54.3 สินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการค ้ าประกนั และ 

54.4 สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 

ภาคผนวก ข ย่อหนา้ที ่ข63 ไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติัทีเ่กีย่วขอ้งไว ้

 

สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 

 

55 สิทธิที่ได้รับคืนที่ รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องตัดจ าหน่ายตลอดอายุของสัญญาการให้ 

สิทธิที่เหลืออยู่ กรณีที่ในภายหลังผู้ซ้ือได้ขายสิทธิที่ได้รับคืนให้แก่บุคคลที่สาม ผู้ซ้ือต้องน า 

มูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ในการค านวณผลก าไรหรือขาดทุนจากการขาย 
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หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

 

56 ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกจนกระทั่งเมื่อหน้ีสินมีการจ่ายช าระ ยกเลิก หรือหมดอายุ  

ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนจากการรวมธุรกจิด้วยจ านวนที่สูงกว่าระหว่าง 

56.1 มูลค่าที่ต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการ

หน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

56.2 มูลค่าที่ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกหักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสมที่ รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข้อก าหนดดังกล่าวไม่ใช้ส าหรับสัญญาที่บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง    

การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

 สินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการค ้ าประกนั 

 

57 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละคร้ังภายหลังจากการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่มา

จากการค า้ประกันที่เคยรับรู้ ณ วันที่ซ้ือด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันกบัที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินที่ถูกประกันไว้ ยกเว้นว่ามีการจ ากัดมูลค่าตามสัญญาของสินทรัพย์ที่จะได้มาจากการค า้ประกัน 

ส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกันที่ไม่ได้วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหาร

ต้องท าการประเมินความสามารถในการเรียกเกบ็เงินด้วย ผู้ซ้ือต้องตัดรายการสินทรัพย์ที่ได้มา

จากการค า้ประกนัออกจากบัญชีเมื่อได้รับเงินหรือขายสนิทรัพย์ หรือไม่มีสทิธใินสนิทรัพย์น้ัน 

 

สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 

 

58 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่ผู้ซ้ือรับรู้ภายหลังวันที่ซ้ือ

อาจเป็นผลมาจากการที่ ผู้ซ้ือได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อม 

ที่มีอยู่ ณ วันที่ ซ้ือ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าตาม 

ย่อหน้าที่ 45 ถึง 49 อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลัง 

วันที่ ซ้ือ เช่น ผลก าไรที่เป็นไปตามที่ ต้ังไว้ ราคาหุ้นสูงข้ึนถึงที่ก  าหนดไว้ หรือโครงการวิจัยและ

พัฒนาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ถือเป็นการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า ผู้ซ้ือต้อง

บันทึกบัญชีการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายโดยไม่ถือเป็น 

การปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า โดยให้บันทกึดังน้ี 

58.1 สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องไม่ มี 

การวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทกึการจ่ายช าระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ 

58.2 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายอื่นซ่ึง 
58.2.1 อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
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ณ วันที่ในงบการเงิน และให้รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในก าไร

หรือขาดทุน ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว 

58.2.2 ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ต้องวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ในงบการเงิน และให้รับรู้การเปล่ียนแปลง 

มูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทุน 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

59 ผูซ้ื้อตอ้งเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินลกัษณะและผลกระทบ 

ทางการเงินจากการรวมธุรกิจทีเ่กิดข้ึนไม่ว่าจะ 

59.1 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบนั หรือ 

59.2 ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวนัทีอ่นุมติัใหอ้อกงบการเงิน 

60 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่  59 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ใน 

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข64 ถึง ข66 

61 ผูซ้ื้อตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจาก

รายการปรบัปรุงที่รบัรูใ้นรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบนัซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัการรวมธุรกิจที่

เกิดข้ึนในรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบนัหรือรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนๆ 

62 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 61 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ใน

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข67 

63 หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีและมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 59 และ 61 

ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

วนัถอืปฏิบติั 

 

64 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกจิ ให้ถือปฏบัิติ

โดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป ส าหรับการรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้  

หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่ มี 

ผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ในเวลาเดียวกนั 

64ก    (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ข     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

19 

 

64ค    (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ง      (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64จ      (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ฉ     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ช กิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ท าให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่  7 และเพ่ิม 

ย่อหน้าที่  2ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  กิจการต้องถือปฏิบัติตาม 

การปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2559  

เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตาม 

การปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงทั้งหมด 

ที่เกี่ยวข้องกบักิจการทีด่ าเนินธุรกิจดา้นการลงทนุพร้อมกนั 

64ซ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ฌ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้มี 

การปรับปรุงย่อหน้าที่ 40 และ 58 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 67ก และช่ือหัวข้อของย่อหน้าที่ 67ก 

กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงน้ันโดยใช้วิธีการเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปส าหรับการรวมธุรกิจ

ซ่ึงวันที่ ซ้ือเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการที่ถือปฏบัิติตามการปรับปรุงก่อน

วันที่มีผลบังคับใช้ต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน 

ไปพร้อมกัน หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

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

การปรับปรุงย่อหน้าที่ 2ก กิจการต้องถือปฏบัิติตามการปรับปุรงดังกล่าวโดยใช้วิธีเปล่ียนทันที

เป็นต้นไป ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ี 

อนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกจิการถือปฏบัิติตามการปรับปรุงดังกล่าว

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

64ฎ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

64ฏ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

65 กิจการต้องไม่ปรับปรุงรายการสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดข้ึน

ก่อนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ 

65ก     ยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงเกิดจากการรวมธุรกิจที่มีวันที่ซ้ือก่อนวันที่

กิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ มาใช้

เป็นคร้ังแรกจะต้องไม่ถูกปรับปรุงเมื่อกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้

เป็นคร้ังแรกแต่ให้น าวิธปีฏบัิติทางบัญชีตามย่อหน้าที่ 65ข ถึง 65จ มาใช้แทน วิธีปฏบัิติทางบัญชี

ตามย่อหน้าที่ 65ข ถึง 65จ จะไม่น าไปใช้กับยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

ซ่ึงเกิดจากการรวมธุรกิจที่ มี วันที่ ซ้ือในหรือหลังจากวันที่ที่กิจการน ามาตรฐานการรายงาน 

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

ถึง 65จ น้ีจะเกี่ยวข้องเฉพาะกับการรวมธุรกิจที่มีวันที่ ซ้ือเกิดก่อนวันที่กิจการน ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกจิ มาใช้เทา่นั้น 

65ข     ข้อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อก าหนดให้สามารถท าการปรับปรุงต้นทุนในการรวมธุรกิจ  

โดยข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ในกรณีน้ีผู้ซ้ือต้องน าการปรับปรุงดังกล่าวไปรวม

ไว้ในต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ ซ้ือด้วย หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่การปรับปรุง

ดังกล่าว จะเกดิขึ้นและกจิการสามารถวัดมูลค่าการปรับปรุงได้อย่างน่าเช่ือถือ 

65ค     ข้อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อก าหนดให้สามารถท าการปรับปรุงต้นทุนในการรวมธุรกิจได้  

หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์เกิดขึ้ นในอนาคต เช่น การปรับปรุง 

ที่ข้ึนอยู่กับระดับผลก าไรที่จะต้องด ารงไว้หรือต้องท าให้ได้ในอนาคต หรือขึ้ นอยู่กับราคาตลาด

ของตราสารทางการเงินที่ออก โดยปกติการประมาณจ านวนเงินของการปรับปรุงดังกล่าว  

ณ ขณะที่ บันทึกรายการส าหรับการรวมกิจการเม่ือเร่ิมแรกน้ันสามารถท าได้โดยไม่ท าให้ 

ความน่าเช่ือถือของข้อมูลสูญเสียไปแม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่กต็าม หากเหตุการณ์ตามที่

คาดไม่ได้เกิดขึ้ นจริงในอนาคต หรือมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงจ านวนที่ประมาณการ 

กจิการต้องปรับปรุงต้นทุนการรวมธุรกจิให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงน้ัน 

65ง     ถึงแม้ว่าข้อตกลงในการรวมธุรกิจจะมีข้อก าหนดให้สามารถปรับปรุงต้นทุนในการรวมธุรกิจได้ 

กิจการจะไม่น ารายการปรับปรุงน้ันไปรวมกับต้นทุนในการรวมธุรกิจเมื่อเร่ิมแรก  หากไม่มี 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่เหตุการณ์น้ันจะเกิดข้ึน หรือไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ต่อมาในภายหลังหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่และสามารถวัดมูลค่าการปรับปรุงได้ 

อย่างน่าเช่ือถือ จ านวนสิ่งตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนน้ันจะถือเป็นรายการปรับปรุงต้นทุนการรวมธุรกจิ 

65จ     ในบางสถานการณ์ ผู้ซ้ืออาจถูกก าหนดให้ต้องจ่ายช าระให้แก่ผู้ขายเพ่ิมเติมในภายหลังเพ่ือ

ชดเชยการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ที่จ่ายให้ ตราสารทุนที่ออกให้ หรือหน้ีสินที่เกิดข้ึนหรือ 

รับโอนมาโดยผู้ซ้ือ เพ่ือแลกเปล่ียนกับการได้มาซ่ึงอ านาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ เช่น ผู้ซ้ือ

รับประกันราคาตลาดของตราสารทุนหรือตราสารหน้ีที่ ผู้ซ้ือออกให้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุน 

การรวมธุรกิจและผู้ซ้ือจ าเป็นต้องออกตราสารทุนหรือตราสารหน้ีเพ่ิม เติมเพ่ือท าให้ต้นทุน 
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การรวมธุรกิจมีจ านวนเท่ากับจ านวนที่ก  าหนดกันไว้แต่แรก ในกรณี เช่นน้ีจะไม่ถือว่ามี 

การเพ่ิมขึ้นในต้นทุนการรวมธุรกิจ ดังน้ันในกรณีของตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน

ที่ออกให้เพ่ิมเติมจะถูกหักกลบด้วยมูลค่าที่ลดลงของตราสารทุนที่ออกให้ในคร้ังแรก และใน

กรณีของตราสารหน้ี การจ่ายเพ่ิมเติมจะถือเป็นการหักส่วนเพ่ิม (หรือเป็นการเพ่ิมของส่วนลด) 

ของตราสารหน้ีที่ออกให้ในคร้ังแรก 

66 กิจการบางกิจการ เช่น กิจการหาผลประโยชน์ร่วมซ่ึงไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ และมีการรวมธุรกิจซ่ึงบันทึกบัญชี

ด้วยวิธซ้ืีอ ต้องปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงน้ีตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข68 และ ข69 

 

ภาษีเงินได ้

 

67 ผู้ซ้ือต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  68 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้)) ซ่ึงปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป 

ส าหรับการรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดข้ึนก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว 

มีผลบังคับใช้ หมายความว่า ผู้ซ้ือจะต้องไม่ปรับปรุงการบันทกึบัญชีส าหรับสนิทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีที่เคยรับรู้ส าหรับการรวมธุรกิจคร้ังก่อนๆ อย่างไรกต็าม นับจากวันที่มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ผู้ซ้ือต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีน้ันในก าไรหรือขาดทุน (หรืออาจไม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากเป็นไปตามที่ 

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้  (เมื่ อมี 

การประกาศใช้)) 

 

การอา้งอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 
 

67ก หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี แต่ยังไม่ได้ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี     

การประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัเดิม 
 

68 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
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ภาคผนวก ก 
 

ค านยิาม 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ผูถู้กซ้ือ หมายถึง ธุรกจิหรือกลุ่มธุรกจิซ่ึงผูซ้ื้อได้อ านาจการควบคุมจากการรวมธุรกิจ 

 

ผูซ้ื้อ หมายถึง กจิการที่ได้อ านาจการควบคุมผูถู้กซ้ือ 

 

วนัทีซ้ื่อ หมายถึง วันที่ผูซ้ื้อได้อ านาจการควบคุมผูถู้กซ้ือ 

 

ธุรกิจ 

 

 

หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่น ามาบริหารและด าเนินงานเพ่ือ

ประสงค์ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ต้นทุนที่ ต ่ าลง หรือ

ผลประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจอื่ นแก่ ผู้ลงทุน เจ้าของ สมาชิกหรือ 

ผู้มีส่วนร่วม 

 

การรวมธุรกิจ หมายถึง รายการหรือเหตุการณ์อื่นใดซ่ึงท าให้ผูซ้ื้อได้มีการควบคุมธุรกิจ 

หรือกลุ่มธุรกิจ รายการซ่ึงเป็นการควบรวมจริง หรือเทียบเท่า 

การควบรวม ถือเป็นการรวมธุรกิจตามที่ ได้กล่าวไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีด้วยเช่นกัน 

 

สิง่ตอบแทนทีต่อ้ง

จ่ายเมือ่เขา้เงือ่นไข 

หมายถึง โดยทั่วไป สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเมื่อเข้าเง่ือนไข หมายถึง ภาระที่ 

ผูซ้ื้อจะต้องโอนสนิทรัพย์หรือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของให้แก่

เจ้าของเดิมของผู ้ถูกซ้ือเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับอ านาจใน 

การควบคุมผู้ถูกซ้ือ หากเหตุการณ์ในอนาคตที่ระบุไว้เกิดข้ึน 

หรือเป็นไปตามเง่ือนไข อย่างไรก็ตาม ส่ิงตอบแทนที่ต้องจ่าย 

เมื่อเขา้เงือ่นไขอาจเป็นในกรณีที่ผู้ซ้ือมีสิทธิได้รับคืนสิ่งตอบแทน 

ที่เคยโอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนด 

 

ส่วนไดเ้สียในส่วนของ

เจา้ของ 

 

หมายถึง ส่วนได้เสียในส่วนของเจา้ของตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี หมายถึง ส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของในกิจการของผู้ลงทุนและส่วนได้เสียของเจ้าของสมาชิก 

หรือผู้มีส่วนได้เสยีในกิจการหาผลประโยชนร่์วม 
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มูลค่ายุติธรรม 

 

หมายถึง มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือ

จะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่าง 

ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมี 

การประกาศใช้)) 

 

ค่าความนยิม 

 

 

หมายถึง สินทรัพย์ที่แสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับ

จากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถระบุและ

รับรู้เป็นรายการแยกออกมาให้ชัดเจนได้ 

 

สามารถระบุได ้ หมายถึง สนิทรัพย์จะสามารถระบุไดถ้้า 

  ก)   สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่ง

ออกมาจากกิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า 

หรือแลกเปล่ียนได้อย่างเป็นเอกเทศ หรือโดยรวมกับสญัญา 

สินทรัพย์ที่ ระบุได้หรือหน้ีสินที่ เกี่ ยวข้อง โดยไม่ค านึง 

ว่ากจิการมีความต้ังใจที่จะท าเช่นน้ันหรือไม่ หรือ 

  ข)   ได้มาจากการท าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ  โดย 

ไม่ค านึงว่าสิทธเิหล่าน้ันจะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยก

จากกจิการ หรือจากสทิธแิละภาระผูกพันอื่นๆ 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หมายถึง สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุไดแ้ละไม่มีรูปร่าง 

 

กิจการหา 

ผลประโยชนร่์วม 

 

 

 

หมายถึง กิจการที่ไม่ได้มีผู้ลงทุนเป็นเจ้าของ ซ่ึงเป็นกิจการที่ให้เงินปันผล  

ท าให้ต้นทุนต ่าลงหรือให้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ โดยตรงแก่

เจ้าของ สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัยร่วม 

(mutual insurance company) สหภาพสินเช่ือ (credit union) 

และสหกรณ์ (co-operative entity) 

 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มี

อ านาจควบคุม 

หมายถึง ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยซ่ึงไม่ใช่ส่วนของบริษัทใหญ่ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 

 

เจา้ของ หมายถึง เจ้าของตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับน้ี หมายถึง ผู้ถือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจ้าของในกิจการ 

ที่ ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของ และเจ้าของหรือสมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม 

ในกิจการหาผลประโยชนร่์วม 
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ภาคผนวก ข 

 

แนวทางปฏิบติั 
 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 2.3) 
 

ข1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ถือปฏบัิติกบัการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซ่ึงกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดที่น ามา

รวมกันอยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กิจการ กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มกิจการเดียวกัน 

ทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกจิ และการควบคุมน้ันไม่เป็นการควบคุมช่ัวคราว 

ข2 กลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงต้องถือว่ามีการควบคุมกิจการตามผลของสญัญาได้กต่็อเมื่อมีอ านาจ

ในการก าหนดนโยบายการเงินและการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของ

กิจการ ดังน้ัน การรวมกิจการที่กลุ่มบุคคลเดิมได้รับอ านาจสูงสุดตามผลของสัญญาใน 

การก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของแต่ละกิจการที่มารวมกันเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ประโยชน์จากกจิกรรมของกจิการเหล่านั้นและการควบคุมสงูสดุน้ันไม่ได้เป็นการควบคุมช่ัวคราว 

ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ข3 กิจการอาจถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระท าการร่วมกันภายใต้ข้อตกลงตามสัญญา  

และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลน้ันไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานทางการเงินตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังน้ัน จึงไม่จ าเป็นที่กิจการที่มารวมกันจะเคยถูกรวมเป็น 

ส่วนหน่ึงในงบการเงินรวมเดียวกนัในการที่จะถือว่าเป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

ข4 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของแต่ละกจิการที่มารวมกนัทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจไม่ได้ 

เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจน้ันเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

หรือไม่ ในท านองเดียวกัน การที่กิจการที่มารวมกันเป็นบริษัทย่อยที่ มิได้ถูกน ามารวมใน 

การจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ กไ็ม่ได้เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจน้ัน

เป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนัหรือไม่ 

 

การระบุการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 3) 
 

ข5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ค านิยามการรวมธุรกจิว่าเป็นรายการหรือเหตุการณ์อื่นใด

ซ่ึงท าให้ผู้ซ้ือได้มีการควบคุมธุรกจิหรือกลุ่มธุรกจิ ผู้ซ้ืออาจด าเนินการในหลายรูปแบบเพ่ือให้ได้

มีการควบคุมจากผู้ถูกซ้ือ ตัวอย่างเช่น 

ข5.1 โดยการโอนเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือสินทรัพย์อื่น (รวมถึงสินทรัพย์สุทธิ 

ที่ประกอบกนัเป็นธุรกจิ) 

ข5.2 โดยการก่อหน้ีสนิ 
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ข5.3 โดยการออกส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ 

ข5.4 โดยการให้สิ่งตอบแทนมากกว่าหน่ึงรูปแบบ หรือ 

ข5.5 โดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ ซ่ึงรวมถึง การรวมธุรกิจที่ด าเนินการตามสัญญาเพียง 

อย่างเดียว (ดูย่อหน้าที่ 43) 

ข6 การจัดโครงสร้างการรวมธุรกิจอาจมีได้หลายรูปแบบเพ่ือวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย วัตถุประสงค์

ทางภาษี หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงรายการดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

ข6.1 ธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจซ่ึงกลายมาเป็นบริษัทย่อยของผู้ซ้ือ หรือสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจ

หรือกลุ่มธุรกจิถูกควบรวมกนัตามกฎหมายให้เป็นส่วนหน่ึงของผู้ซ้ือ 

ข6.2 กิจการที่มารวมกันกิจการหน่ึงโอนสินทรัพย์สุทธิ หรือเจ้าของกิจการโอนส่วนได้เสีย 

ในส่วนของเจ้าของของตนไปให้อกีกจิการที่มารวมกนัหรือเจ้าของกจิการน้ัน 

ข6.3 กจิการทั้งหมดที่มารวมกันท าการโอนสนิทรัพย์สุทธิ หรือเจ้าของกิจการโอนส่วนได้เสีย

ในส่วนของเจ้าของให้แก่กิจการใหม่ที่ ต้ังข้ึน (บางคร้ังเรียกรายการลักษณะน้ีว่า  

การบังคับรวมธุรกิจขนาดเล็กที่ เหมือนกันเข้าด้วยกัน (roll-up or put-together 

transaction)) หรือ 

ข6.4 กลุ่มของเจ้าของเดิมของกิจการที่มารวมกันกิจการใดกิจการหน่ึงได้มีการควบคุม

กจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

 

นยิามของค าว่าธุรกิจ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 3) 
 

ข7 ธุรกิจประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ผ่านกระบวนการและท าให้เกิดผลผลิต ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว 

ธุรกจิจะต้องมีผลผลิต แต่ผลผลิตไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นปัจจัยของความเป็นธุรกจิ องค์ประกอบ

ของธุรกจิทั้ง 3 ประเภทมีค านิยามดังน้ี 

ข7.1 ปัจจัยน าเขา้ หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เม่ือน าไปผ่านกระบวนการหน่ึงหรือ

มากกว่าหน่ึงกระบวนการแล้วจะท าให้เกิดหรือมีความสามารถท าให้เกิดผลผลิต  

ซ่ึงตัวอย่างของปัจจัยน าเข้าน้ันรวมไปถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  (รวมถึงสินทรัพย์ 

ไม่มีตั วตนหรือสิทธิในการใช้สินทรัพ ย์ไม่หมุนเวียน)  สินทรัพ ย์ทางปัญญา 

ความสามารถในการเข้าถึงวัตถุดิบหรือสทิธทิี่จ าเป็นและพนักงาน 

ข7.2 กระบวนการ หมายถึง ระบบ มาตรฐาน วิธีการ ระเบียบแบบแผน หรือกฎเกณฑ์  

ซ่ึงเมื่อน าไปใช้กับปัจจัยน าเข้าอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง จะท าให้เกิดหรือ 

มีความสามารถท าให้ เกิด เป็นผลผลิต  เช่น  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

กระบวนการในการด าเนินงาน และกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากร 

โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการเหล่าน้ีจะถูกบันทกึไว้เป็นเอกสาร แต่แรงงานที่เป็นระบบ 

มีทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นตามกฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนจะสามารถ

ปฏบัิติตามกระบวนการที่จ าเป็นเพ่ือท าให้สิ่งที่น าเข้ากลายเป็นผลผลิตได้ (โดยทั่วไปแล้ว 
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ระบบบัญชี ระบบการวางบิล ระบบเงินเดือน และระบบการบริหารงานอื่นๆ ไม่ถือเป็น

กระบวนการที่ท  าให้เกดิผลผลิต) 

ข7.3 ผลผลิต หมายถึง ผลลัพธ์ของปัจจัยน าเข้าที่ผ่านกระบวนการ ซ่ึงท าให้เกิดหรือ 

มีความสามารถในการท าให้เกิดผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ต้นทุนที่ต ่าลง หรือ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิอื่นโดยตรงแก่ผู้ลงทุน เจ้าของอื่น สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม 

ข8 เพ่ือให้การด าเนินงานและบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ กลุ่มของกจิกรรมและ

สินทรัพย์จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่จ าเป็น 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า และ

กระบวนการที่จะน าไปใช้กับปัจจัยน าเข้าน้ัน ซ่ึงเมื่ อน ามารวมกันจะท าให้เกิดเป็นผลผลิต   

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไม่จ าเป็นต้องรวมปัจจัยน าเข้าหรือกระบวนการทั้งหมดที่ ผู้ขายใช้ใน         

การด าเนินธุรกิจหากผู้ร่วมตลาดสามารถซ้ือธุรกิจและสร้างผลผลิตต่อไปได้  ตัวอย่างเช่น  

การรวมธุรกจิน้ันเข้ากบัปัจจัยน าเข้าและกระบวนการเดิมที่ตนมีอยู่ 

ข9 ลักษณะองค์ประกอบของธุรกิจจะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมและโครงสร้างใน 

การบริหารงานหรือกิจกรรมของกิจการ รวมไปถึงระดับขั้นการพัฒนาของกิจการ ธุรกิจที่ถูก

จัดตั้งขึ้ นอยู่เดิมแล้วน้ันมักมีปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหลายประเภท ในขณะที่ 

ธุรกิจที่เกิดข้ึนใหม่มักจะมีปัจจัยน าเข้า และกระบวนการน้อยกว่า และบางคร้ังจะมีผลผลิตหรือ

สินค้าเพียงหน่ึงอย่างเท่าน้ัน ธุรกิจเกือบทุกประเภทจะมีหน้ีสินแต่ธุรกิจกไ็ม่จ าเป็นต้องมีหน้ีสิน

เสมอไป 

ข10 กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอาจไม่ก่อให้เกิดผลผลิต ซ่ึงถ้า 

ไม่มีผลผลิตเกิดขึ้ นผู้ซ้ือจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรม

และสนิทรัพย์น้ันถือเป็นธุรกจิหรือไม่ ปัจจัยดังกล่าวรวมถึง การที่กลุ่มของกจิกรรมและสนิทรัพย์

เป็นไปตามตัวอย่างดังต่อไปนี้หรือไม่ 

ข10.1 เร่ิมด าเนินกจิกรรมหลักตามแผนที่ได้วางไว้ 

ข10.2 มีพนักงาน สินทรัพย์ทางปัญญาและปัจจัยน าเข้าและกระบวนการอื่นที่สามารถน าไปใช้

กบัปัจจัยน าเข้าที่มีอยู่ 

ข10.3 ก าลังด าเนินการตามแผนเพ่ือผลิตผลผลิต และ 

ข10.4 จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่จะซ้ือผลผลิตน้ัน 

ในการระบุว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาถือเป็นธุรกิจหรือไม่น้ัน   

ไม่จ าเป็นต้องมีทุกปัจจัยที่กล่าวข้างต้น 

ข11 การก าหนดว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ใดเป็นธุรกิจหรือไม่น้ันต้องอ้างอิงจากการที่ 

ผู้ร่วมตลาดสามารถใช้กลุ่มของกิจกรรมหรือสินทรัพย์ดังกล่าวในการด าเนินงานและบริหาร 

ธุรกิจได้หรือไม่ ดังน้ัน ในการประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ถือเป็นธุรกิจหรือไม่  

จึงไม่ได้ขึ้ นอยู่กับว่าผู้ขายใช้กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์น้ันในการด าเนินธุรกิจและไม่ได้

ข้ึนอยู่กบัว่าผู้ซ้ือต้ังใจที่จะใช้กลุ่มของกจิกรรมและสนิทรัพย์น้ันในการด าเนินธุรกจิหรือไม่ 

ข12 กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ใดซ่ึงมีค่าความนิยมจะถือเป็นธุรกิจ หากไม่มีหลักฐานมาหักล้าง 

อย่างไรกต็าม ธุรกจิไม่จ าเป็นต้องมีค่าความนิยม 
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การระบุผูซ้ื้อ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 6 และ 7) 
 

ข13 ในการระบุผู้ซ้ือต้องใช้แนวปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้) ซ่ึงผู้ซ้ือคือกิจการที่ได้อ านาจควบคุม 

ผู้ถูกซ้ือ หากการรวมธุรกิจเกดิข้ึนและไม่สามารถระบุผู้ซ้ือได้อย่างชัดเจนตามแนวปฏบัิติที่ก  าหนด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมี

การประกาศใช้) ต้องพิจารณาปัจจัยที่ก  าหนดในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข14 ถึง ข18 ประกอบ 

ข14 ในการรวมธุรกิจที่ มีการโอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นหรือโดยการก่อหน้ีสิน กิจการที่ เป็น 

ผู้จ่ายเงินสดหรือโอนสนิทรัพย์อื่นให้ หรือกจิการที่เป็นผู้ก่อหน้ีมักจะเป็นผู้ซ้ือ 

ข15 ในการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปล่ียนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ กิจการที่ออกตราสารทุนใหม่

มักจะเป็นผู้ซ้ือ อย่างไรก็ตาม กรณีของการรวมธุรกิจที่เรียกว่า การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ 

กิจการที่ออกตราสารทุนใหม่จะกลายเป็นผู้ถูกซ้ือ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่  ข19 ถึง ข27  

ได้ก าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีส าหรับการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับไว้  การระบุ ผู้ ซ้ือ 

ในการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปล่ียนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ ต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์แวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบ ดังต่อไปนี้  

ข15.1 สิทธิออกเสียงในกิจการทีเ่กิดจากการรวมกนัภายหลงัการรวมธุรกิจ  โดยทั่วไป ผู้ซ้ือ 

คือ กิจการใดกิจการหน่ึงที่มารวมกันซ่ึงกลุ่มของเจ้าของในกิจการน้ันได้รับหรือมีสิทธิ

ออกเสยีงส่วนใหญ่ในกิจการที่เกดิจากการรวมกัน ในการพิจารณาว่ากลุ่มของเจ้าของใด

ที่ได้รับหรือมีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ กิจการต้องพิจารณาว่ามีข้อตกลงหรือสิทธิใน 

การใช้สิทธิออกเสียง ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพได้ที่ไม่

ปกตหิรือเป็นพิเศษหรือไม่ 

ข15.2 กลุ่มผูมี้สิทธิออกเสียงส่วนนอ้ยที่เมื่อรวมกันแลว้เป็นกลุ่มใหญ่ในกิจการทีเ่กิดจาก 

การรวมกันในกรณีที่กิจการนัน้ไม่มีเจา้ของหรือกลุ่มของเจา้ของที่มีสิทธิออกเสียง      

ส่วนใหญ่ โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกิจการใดกิจการหน่ึงที่มีเจ้าของหรือกลุ่มของเจ้าของ

ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงส่วนน้อยที่เม่ือรวมกันแล้วเป็นกลุ่มใหญ่ในกิจการที่เกิดจาก      

การรวมกนั 

ข15.3 คณะกรรมการของกิจการทีเ่กิดจากการรวมกนั โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกิจการที่เจ้าของ

มีอ านาจในการเลือก แต่งตั้ง ถอดถอนสมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการของกิจการ 

ที่เกดิจากการรวมกนั 

ข15.4 คณะผูบ้ริหารระดับสูงของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกิจการ 

ที่ผู้บริหาร (หรือผู้บริหารเดิม) เป็นผู้มีอ านาจครอบง าคณะผู้บริหารของกิจการที่เกิดจาก    

การรวมกนั 

ข15.5 เงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนตราสารทุน  โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกิจการที่ เป็นผู้จ่าย

ส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมก่อนการรวมธุรกิจในตราสารทุนของอีกกิจการหน่ึง (หรือ

กลุ่มกจิการ) 
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ข16 โดยปกติ ผู้ซ้ือ คือ กิจการซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่ากิจการอื่นที่มารวมกันอย่างมีนัยส าคัญ (ขนาดของ

กจิการอาจวัดจากสนิทรัพย์ รายได้ หรือก าไร เป็นต้น) 

ข17 ส าหรับการรวมธุรกิจที่มีกจิการที่เกี่ยวข้องมากกว่าสองกิจการข้ึนไป ในการระบุว่า กจิการใดเป็น 

ผู้ซ้ือต้องค านึงว่ากิจการใดเป็นผู้ริเร่ิมการรวมธุรกิจ โดยพิจารณาร่วมกับขนาดของกิจการที่มา

รวมกนั 

ข18 ผู้ซ้ือไม่จ าเป็นต้องเป็นกจิการที่ต้ังข้ึนใหม่จากการรวมธุรกิจ หากมีการจัดตั้งกจิการใหม่เพ่ือออก

ตราสารทุนส าหรับการรวมธุรกิจ กิจการใดกิจการหน่ึงที่ปรากฏอยู่ก่อนการรวมธุรกิจจะถูกระบุ

ให้เป็นผู้ซ้ือโดยใช้แนวทางที่ก  าหนดไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข13 ถึง ข17 ในทางกลับกัน 

กิจการที่ ต้ังข้ึนใหม่ที่ เป็นผู้จ่ายเงินสด หรือโอนสินทรัพย์อื่นให้ หรือเป็นผู้ก่อหน้ีเพ่ือจ่าย          

สิ่งตอบแทนกอ็าจถูกพิจารณาให้เป็นผู้ซ้ือ 

 

การซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั 
 

ข19 การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับเกิดข้ึนเม่ือกิจการที่ออกหลักทรัพย์ (ผู้ซ้ือทางกฎหมาย) ถูกระบุว่า

เป็นผู้ถูกซ้ือในทางบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในแนวทางปฏบัิติตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข13 

ถึง ข18 โดยกิจการที่ตราสารทุนถูกซ้ือไป (ผู้ถูกซ้ือทางกฎหมาย) จะเป็นผู้ซ้ือทางบัญชีส าหรับ

รายการที่ถือเป็นการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ ตัวอย่างเช่น บางคร้ัง การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ

เกิดขึ้นเมื่อบริษัทจ ากัดต้องการเป็นบริษัทมหาชนโดยไม่ต้องการน าหลักทรัพย์ของตนเองเข้าไป

จดทะเบียนจึงให้บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าถือหุ้นของตนเพ่ือ

แลกเปล่ียนกับหุ้นของบริษัทน้ัน จากตัวอย่างข้างต้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ถือเป็นผูซ้ื้อทางกฎหมาย เพราะเป็นผู้ออกตราสารทุนเพ่ือจ่ายช าระ และบริษัทจ ากัดถือเป็น 

ผูถู้กซ้ือทางกฎหมาย เพราะตราสารทุนของตนถูกซ้ือไป อย่างไรกต็าม การใช้แนวทางปฏิบัติ

ตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข13 ถึง ข18 จะท าให้ระบุได้ว่า 

ข19.1 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นผูถู้กซ้ือทางบัญชี และ 

ข19.2 บริษัทจ ากดัเป็นผูซ้ื้อทางบัญชี 

ผู้ถูกซ้ือทางบัญชีจะต้องเป็นไปตามค านิยามของธุรกิจส าหรับรายการที่ถือเป็นการซ้ือธุรกิจ 

แบบย้อนกลับ และให้ใช้หลักการการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซ่ึงรวมถึงการก าหนดให้มีการรับรู้ค่าความนิยมด้วย 

 

การวดัมูลค่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้

 

ข20 ในการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ โดยทั่วไปผู้ซ้ือทางบัญชีจะไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ  

แต่ผู้ถูกซ้ือทางบัญชีจะเป็นผู้ออกตราสารทุนให้แก่เจ้าของของผู้ซ้ือทางบัญชี ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่โอนให้โดยผู้ซ้ือทางบัญชีเพ่ือแลกเปล่ียนกับส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือ

ทางบัญชีต้องค านวณจากจ านวนของตราสารทุนที่บริษัทย่อยตามกฎหมายต้องออกเพ่ือท าให้

เจ้าของของบริษัทใหญ่ตามกฎหมายมีส่วนได้เสียในกิจการที่เกิดจากการรวมกันในสัดส่วน
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เดียวกันกับส่วนได้เสียที่เป็นผลจากการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน 

ที่ค านวณได้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ 

 

การจดัท าและการเปิดเผยงบการเงินรวม 

 

ข21 งบการเงินรวมที่จัดท าส าหรับการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับจะจัดท าภายใต้ช่ือของบริษัทใหญ่ 

ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) แต่ต้องอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่า มี 

การปรับปรุงงบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) รวมทั้งมีการปรับปรุง

ย้อนหลังส าหรับส่วนทุนตามกฎหมายของผู้ซ้ือทางบัญชีเพ่ือสะท้อนส่วนทุนตามกฎหมายของ 

ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี รายการปรับปรุงดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือแสดงให้เหน็ถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่

ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) นอกจากน้ี ต้องมีการปรับปรุงย้อนหลังส าหรับข้อมูล 

ที่น าเสนอเปรียบเทยีบในงบการเงินรวมเพ่ือแสดงให้เหน็ถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย 

(ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ด้วยเช่นกนั 

ข22 เน่ืองจากงบการเงินรวมเป็นการน าเสนอข้อมูลต่อเน่ืองจากงบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย 

ยกเว้นในส่วนโครงสร้างทุน งบการเงินรวมจึงสะท้อนถึง 

ข22.1 สินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) ที่ ถูกรับรู้และ 

วัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการรวมกจิการ 

ข22.2 สินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ที่ถูกรับรู้และ 

วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ข22.3 ก าไรสะสมและยอดคงเหลือของส่วนของเจ้าของส่วนอื่นของบริษัทย่อยตามกฎหมาย  

(ผู้ซ้ือทางบัญชี) ก่อนการรวมธุรกจิ 

ข22.4    มูลค่าตราสารทุนที่ออกและรับรู้ในงบการเงินรวมจะต้องรวมตราสารทุนที่บริษัทย่อย

ตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจเข้ากับมูลค่ายุติธรรมของบริษัทใหญ่

ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) อย่างไรกต็าม โครงสร้างของส่วนของเจ้าของใน 

งบการเงินรวม (เช่น จ านวนและประเภทของตราสารทุนที่ออก) ต้องแสดงถึง

โครงสร้างในส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) รวมถึง

ตราสารทุนที่บริษัทใหญ่ตามกฎหมายออกเพ่ือการรวมกิจการ ดังน้ัน โครงสร้าง 

ส่วนของเจ้าของของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) จะถูกปรับย้อนหลังโดย

ใช้อัตราการแลกเปล่ียนที่ระบุในสัญญาซ้ือเพ่ือสะท้อนถึงจ านวนหุ้นที่ออกโดย 

บริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ในการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ 

ข22.5 มูลค่าตามบัญชีของก าไรสะสมและส่วนของเจ้าของส่วนอื่นๆ  ตามสัดส่วนของ 

ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยตามกฎหมายก่อนการรวมธุรกิจ 

ตามที่กล่าวไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข23 และ ข24 
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ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

 

ข23 ในการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ เจ้าของบางรายของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี)  

อาจไม่ได้แลกเปล่ียนตราสารทุนที่ตนถืออยู่กับบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) 

เจ้าของเหล่าน้ันถือเสมือนเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในงบการเงินรวมภายหลังการซ้ือ

ธุรกิจแบบย้อนกลับ เน่ืองจากเจ้าของของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายที่ไม่ได้แลกเปล่ียนตราสารทุน

ของตนกบัตราสารทุนของผู้ซ้ือตามกฎหมาย จะมีส่วนได้เสียในผลการด าเนินงานและสนิทรัพย์สทุธิ

เฉพาะของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายเท่าน้ัน ไม่มีส่วนได้เสียในผลการด าเนินงานและสินทรัพย์สุทธิ

ของกิจการที่เกดิจากการรวมกัน ในทางกลับกัน แม้ว่าผู้ซ้ือตามกฎหมายจะเป็นผู้ถูกซ้ือในทางบัญชี 

เจ้าของของผู้ซ้ือตามกฎหมายกยั็งคงมีส่วนได้เสียในผลการด าเนินงานและสินทรัพย์สุทธิของ

กจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

ข24 สินทรัพย์และหน้ีสินของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายต้องรับรู้และวัดมูลค่าในงบการเงินรวมด้วยมูลค่า

ตามบัญชีก่อนการรวมกจิการ (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข22.1) ดังน้ัน ในการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมต้องแสดงด้วยสัดส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิก่อนการรวมกิจการของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย ถึงแม้ว่า 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในการซ้ืออื่นๆ จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือกต็าม 

 

ก าไรต่อหุน้ 

 

ข25 ตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข22.4 โครงสร้างส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวมของการซ้ือธุรกิจ 

แบบย้อนกลับต้องแสดงถึงโครงสร้างส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี)  

ซ่ึงรวมทั้งตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซ้ือตามกฎหมายเพ่ือให้เกดิการรวมธุรกจิ 

ข26 ในการค านวณจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักที่คงเหลือ (ตัวหารในการค านวณก าไรต่อหุ้น) 

ในระหว่างงวดที่มีการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ 

ข26.1 จ านวนหุ้นสามัญคงเหลือต้ังแต่ต้นงวดถึงวันที่ ซ้ือต้องค านวณด้วยจ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักในระหว่างงวดของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) คูณด้วย

อตัราส่วนการแลกเปล่ียนที่ระบุในสญัญาการรวมกจิการ และ 

ข26.2 จ านวนหุ้นสามัญคงเหลือต้ังแต่วันที่ซ้ือถึงวันสิ้นงวดต้องใช้จ านวนหุ้นสามัญคงเหลือ

ที่มีอยู่จริงของผู้ซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ที่คงเหลืออยู่ในระหว่างงวด 

ข27 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานในแต่ละงวดก่อนวันที่ซ้ือที่แสดงเปรียบเทยีบในงบการเงินรวมตามวิธซ้ืีอธุรกิจ

แบบย้อนกลับต้องค านวณโดยการหาร 

ข27.1 ก าไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญในแต่ละงวดด้วย 

ข27.2 จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายที่คงเหลืออยู่ในระหว่าง

งวดน้ันคูณด้วยอตัราส่วนการแลกเปล่ียนที่ระบุในสญัญาซ้ือกจิการ 
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การรบัรูร้ายการสินทรพัยที์ไ่ดม้าและหนี้ สินทีร่บัมา (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 10 ถงึ 13) 
 

สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

 

ข28 ผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าด าเนินงานซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้เช่า

ยกเว้นเฉพาะที่ก  าหนดไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข29 และ ข30 

ข29 ผู้ซ้ือต้องพิจารณาว่าเง่ือนไขของสัญญาเช่าด าเนินงานแต่ละสัญญาซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้เช่าน้ันเป็น

สญัญาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ซ้ือหรือไม่ ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากเง่ือนไขในสัญญาเช่า

ด าเนินงานให้ผลประโยชน์แก่ผู้ซ้ือเมื่อเทยีบกับเง่ือนไขในตลาดและต้องรับรู้หน้ีสินหากเง่ือนไข

ในสัญญาเช่าด าเนินงานไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้ซ้ือเมื่อเทียบกับเง่ือนไขในตลาด ภาคผนวก ข  

ย่อหน้าที่ ข42 ให้แนวทางในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า

ด าเนินงานกรณีที่ผู้ถูกซ้ือเป็นผู้ให้เช่า 

ข30 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้อาจเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าด าเนินงาน ซ่ึงจะเหน็ได้จากความเตม็ใจ

ของผู้ร่วมตลาดที่จะจ่ายเพ่ือการเช่านั้นด้วยราคาตามเง่ือนไขตลาด ตัวอย่างเช่น สญัญาเช่าประตู 

เข้าออกสนามบิน หรือสัญญาเช่าพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าท าเลดี อาจเป็นช่องทางในการเข้าถึงตลาด

หรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ ในอนาคตซ่ึงเข้าเง่ือนไขของการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ 

เช่น ความสัมพันธ์กับลูกค้า ในสถานการณ์เช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ 

ที่เกี่ยวข้องตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข31 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

ข31 ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจแยกต่างหากจากค่าความนิยม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือว่าระบุได้ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงคือสามารถแยกเป็น

เอกเทศได้หรือเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายในสญัญา 

ข32 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายในสญัญาจะถือว่าระบุได้ถึงแม้ว่าสนิทรัพย์

น้ันจะไม่สามารถโอนหรือแยกเป็นเอกเทศจากผู้ถูกซ้ือหรือจากสทิธแิละภาระผูกพันอื่น เช่น 

ข32.1 ผู้ถูกซ้ือเช่าอุปกรณ์เพ่ือการผลิตภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานซ่ึงมีเง่ือนไขที่ให้ประโยชน์

มากกว่าเมื่อเทยีบกับเง่ือนไขในตลาด เง่ือนไขในสญัญาเช่าระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ให้

มีการโอนเปล่ียนมือ (ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือให้เช่าช่วง) มูลค่าของสัญญาส่วนที่ให้

ประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับเง่ือนไขในตลาดส าหรับรายการประเภทเดียวกัน  

ถือเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายในสัญญาและต้องรับรู้

เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ว่าผู้ซ้ือจะไม่สามารถขาย หรือโอน

สญัญาเช่านั้นให้แก่ผู้อื่นได้ 

ข32.2 ผู้ถูกซ้ือเป็นเจ้าของและด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ใบอนุญาตที่ให้สิทธิ

ในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อก าหนด 

ทางกฎหมายในสัญญาและต้องรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ว่า 
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ผู้ซ้ือจะไม่สามารถขายหรือโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นโดยแยกจากโรงไฟฟ้าได้ 

ผู้ซ้ืออาจรับรู้มูลค่ายุติธรรมของใบอนุญาตในการด าเนินธุรกิจและมูลค่ายุติธรรมของ

โรงไฟฟ้ารวมเป็นสินทรัพย์รายการเดียวกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานทาง

การเงินถ้าสนิทรัพย์เหล่านั้นมีอายุการใช้ประโยชน์เทา่กนั 

ข32.3 ผู้ถูกซ้ือเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในเทคโนโลยีและให้สิทธิแก่ผู้อื่นเพ่ือน าไปใช้ในตลาด

ต่างประเทศโดยแลกเปล่ียนกับการได้สิ่งตอบแทนเป็นอัตราร้อยละที่ก  าหนดของ

รายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต สิทธิบัตรในเทคโนโลยีและสัญญาให้สิทธิ 

ที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายใน

สัญญาและต้องรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติ

จะไม่สามารถขายหรือแลกเปล่ียนสทิธบัิตรและสญัญาให้สิทธิที่เกี่ยวข้องแยกจากกนัได้ 

ข33 เง่ือนไขในการแยกเป็นเอกเทศได้ หมายถึง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาน้ันสามารถแยกหรือแบ่ง

จากผู้ถูกซ้ือ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปล่ียนได้อย่างเป็นเอกเทศ หรือ

โดยรวมกับสัญญาหรือสินทรัพย์ที่ระบุได้ หรือหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ผู้ซ้ือ

สามารถขาย ให้สิทธิ หรือแลกเปล่ียนกับมูลค่าของสิ่งตอบแทนอื่นถือว่าเข้าเง่ือนไขการแยก 

เป็นเอกเทศได้ถึงแม้ว่าผู้ซ้ือจะไม่มีความต้ังใจที่จะขาย ให้สิทธิหรือแลกเปล่ียนสินทรัพย์น้ัน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาถือว่าเข้าเง่ือนไขการแยกเป็นเอกเทศได้ถ้ามีหลักฐานแสดงว่า 

มีรายการแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่คล้ายกัน ถึงแม้ว่ารายการเหล่าน้ัน 

จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย และไม่ค านึงว่าผู้ซ้ือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวหรือไม่ ตัวอย่างเช่น 

รายช่ือลูกค้าและรายช่ือสมาชิกมักมีการให้สิทธิในการน าไปใช้ประโยชน์จึงถือว่าเข้าเง่ือนไขของ

การแยกเป็นเอกเทศได้ แม้ว่าผู้ถูกซ้ือจะเช่ือว่ารายช่ือลูกค้าของตนมีลักษณะแตกต่างจากรายช่ือ

ลูกค้าอื่นๆ แต่การที่ตามปกติรายช่ือลูกค้ามักมีการให้สิทธิก็ถือได้ว่ารายช่ือลูกค้าที่ได้มา 

เข้าเง่ือนไขการแยกเป็นเอกเทศได้แล้ว อย่างไรกต็าม รายช่ือลูกค้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ

อาจจะไม่เข้าเง่ือนไขของการแยกเป็นเอกเทศได้ ถ้าเง่ือนไขในสัญญาระบุห้ามไม่ให้กิจการขาย 

ให้เช่าหรือแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกบัลูกค้า 

ข34 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่สามารถแยกเป็นเอกเทศจากผู้ถูกซ้ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกัน 

ถอืว่าเข้าเงื่อนไขของการแยกเป็นเอกเทศได้ถ้าสินทรัพย์น้ันสามารถแยกเป็นเอกเทศได้เมื่อน าไป

รวมกบัสญัญา สนิทรัพย์ที่ระบุได้หรือหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ข34.1 ผู้ร่วมตลาดแลกเปล่ียนหน้ีสินเงินรับฝากและความสัมพันธ์กับลูกค้าเงินรับฝากซ่ึงเป็น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเป็นรายการที่พบได้ทั่วไป ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้ความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าเงินรับฝากซ่ึงเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม 

ข34.2 ผู้ถูกซ้ือมีเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนส าหรับการผลิตสินค้าชนิดหน่ึงแต่ไม่ได้ 

จดทะเบียนสิทธิบัตรในความช านาญด้านเทคโนโลยีที่ ใช้ในการผลิต ในการโอน 

ความเป็นเจ้าของในเคร่ืองหมายการค้า ผู้เป็นเจ้าของเดิมจะต้องโอนทุกอย่างที่จ าเป็น

ให้แก่เจ้าของใหม่ เพ่ือให้เจ้าของใหม่สามารถผลิตสนิค้าหรือให้บริการได้โดยไม่แตกต่าง

ไปจากเดิม เน่ืองจากความช านาญด้านเทคโนโลยีที่ไม่ได้จดสิทธิบัตรจะถูกแบ่งแยกจาก 
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ผู้ถูกซ้ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันและจะถูกขายถ้าเคร่ืองหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง

ถูกขายออกไป จึงถือว่าความช านาญด้านเทคโนโลยีที่ไม่ได้จดสิทธิบัตรน้ันสามารถแยก

เป็นเอกเทศได้ 

 

สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 

 

ข35 ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ืออาจได้รับคืนสิทธทิี่เคยให้แก่ผู้ถูกซ้ือเพ่ือใช้สินทรัพย์ของผู้ซ้ือ ทั้งสินทรัพย์ 

ที่เคยรับรู้และไม่เคยรับรู้ในงบการเงินมาก่อน ตัวอย่างของสิทธิดังกล่าวรวมถึงสิทธิในการใช้ 

ช่ือทางการค้าของผู้ซ้ือภายใต้สัญญาแฟรนไชส์  หรือสิทธิในการใช้เทคโนโลยีของผู้ซ้ือภายใต้

สัญญาให้สิทธิในการใช้เทคโนโลยี สิทธิที่ได้รับคืนน้ีถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ผู้ซ้ือ

ต้องรับรู้แยกต่างหากจากค่าความนิยม ย่อหน้าที่ 29 ก าหนดแนวทางในการวัดมูลค่าของสิทธิ 

ที่ได้รับคืน และย่อหน้าที่ 55 ก าหนดแนวทางในการบันทกึบัญชีภายหลังจากการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก

ส าหรับสทิธทิี่ได้รับคืน 

ข36 ผู้ซ้ือต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการที่เง่ือนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ได้รับคืน 

เม่ือเทียบกับเง่ือนไขในตลาดส าหรับรายการที่มีลักษณะเดียวกันให้ผลประโยชน์กับผู้ซ้ือหรือ 

ท าให้ผู้ซ้ือเสียผลประโยชน์ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข52 ก าหนดแนวทางในการวัดมูลค่าของ 

ผลก าไรหรือขาดทุนดังกล่าว 

 

กลุ่มของแรงงานและรายการอื่นๆ ทีไ่ม่สามารถระบุได ้

 

ข37 ผู้ซ้ือต้องรวมมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาที่ไม่สามารถระบุได้ ณ วันที่ ซ้ือเข้าเป็น 

ส่วนหน่ึงของค่าความนิยม ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ืออาจก าหนดมูลค่าของกลุ่มของแรงงานที่มีอยู่  

ซ่ึงหมายถึง กลุ่มของพนักงานที่มีอยู่ซ่ึงท าให้ผู้ซ้ือสามารถด าเนินงานและบริหารธุรกิจที่ซ้ือมา

ต่อไปจากวันที่ ซ้ือได้ กลุ่มของแรงงานไม่รวมถึงพนักงานของผู้ถูกซ้ือที่มีทักษะความช านาญ

พิเศษที่ต้องน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากกลุ่มของแรงงานไม่ใช่

สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่จะสามารถรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยมได้ มูลค่าของ 

กลุ่มของแรงงานจึงถูกรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าความนิยม 

ข38 ผู้ซ้ือต้องรวมมูลค่าของรายการที่ไม่เข้าเง่ือนไขการเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ือเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ

ค่าความนิยม เช่น ผู้ซ้ืออาจก าหนดมูลค่าของสัญญาที่ ผู้ถูกซ้ือก าลังเจรจาต่อรองกับลูกค้า 

รายใหม่ ณ วันที่ซ้ือ แต่เน่ืองจากสัญญาดังกล่าวยังไม่สามารถถือเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ือได้ 

ผู้ซ้ือจึงไม่สามารถรับรู้สัญญาดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม  ผู้ซ้ือต้อง 

ไม่จัดประเภทใหม่ในภายหลังส าหรับมูลค่าของสัญญาเหล่าน้ันโดยแสดงแยกจากค่าความนิยม

ส าหรับเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนหลังจากวันที่ ซ้ือ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ือต้องประเมินข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์แวดล้อมที่เกิดข้ึนไม่นานหลังวันที่ซ้ือเพ่ือพิจารณาว่ามีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถ

รับรู้เป็นรายการแยกต่างหากอยู่ ณ วันที่ซ้ือหรือไม่ 
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ข39 ภายหลังการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก ผู้ซ้ือต้องบันทกึบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (เมื่ อมี        

การประกาศใช้) อย่างไรกต็าม ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้ใช้วิธีการบันทึก 

บัญชีภายหลังการรับรู้เมื่ อเร่ิมแรกส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

ข40 เง่ือนไขของการระบุได้ใช้ในการพิจารณาว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสามารถรับรู้เป็นรายการ  

แยกต่างหากจากค่าความนิยมได้หรือไม่ อย่างไรกต็าม เง่ือนไขดังกล่าวไม่ได้ก าหนดแนวทาง 

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และไม่ได้ก าหนดข้อจ ากัดของข้อสมมติ 

ที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ือพิจารณาใช้ข้อสมมติ

เดียวกันกับที่ผู้ร่วมตลาดในการก าหนดราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น การพิจารณาโอกาส 

ในการต่อสัญญาในอนาคตในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญา ซ่ึงการต่ออายุได้หรือไม่น้ัน 

ไม่จ าเป็นต้องเข้าเง่ือนไขการระบุได้  (อย่างไรก็ตาม ย่อหน้าที่  29 ได้กล่าวถึงข้อยกเว้น 

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับสิทธิที่ได้รับคืนที่รับรู้ในการรวมธุรกิจ) ย่อหน้าที่ 36 และ 37 

ของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มี ตั วตน (เมื่ อม ี

การประกาศใช้) ก าหนดแนวทางส าหรับการพิจารณาว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนควรจะรับรู้รวมเป็น

หน่วยเดียวกบัสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นหรือสนิทรัพย์ที่มีตัวตนหรือไม่ 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์่ระบุไดบ้างรายการและส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในผูถู้กซ้ือ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 18 และ 19) 
 

สินทรพัยที์ก่ระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน (ค่าเผือ่มูลค่า) 

 

ข41 ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้ค่าเผ่ือมูลค่าส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือเป็นรายการแยกต่างหาก เพราะผลกระทบของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ

กระแสเงินสดเกี่ยวกับอนาคตได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว เช่น มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้ ผู้ ซ้ือวัดมูลค่าของลูกหน้ีที่ ได้มาซ่ึงรวมถึงเงินให้ กู้ ยืมด้วย 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ดังน้ัน ณ วันดังกล่าวผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้ค่าเผื่อมูลค่าส าหรับกระแสเงินสด

ที่คาดว่าจะเรียกเกบ็ไม่ได้ตามสญัญา 

 

สินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าด าเนนิงานซ่ึงผูถู้กซ้ือเป็นผูใ้หเ้ช่า 

 

ข42 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือของสินทรัพย์ เช่น อาคารหรือสิทธิภายใต้สัญญาเช่า

ด าเนินงานซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้ให้เช่า ผู้ซ้ือต้องพิจารณาเง่ือนไขตามสัญญาเช่าในการบันทึกบัญชี 

หรืออีกนัยหน่ึงผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้รายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินจากการที่เง่ือนไขในสัญญาเช่า
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ด าเนินงานน้ันให้ประโยชน์หรือไม่ให้ประโยชน์แก่ ผู้ซ้ือเมื่อเทียบกับเง่ือนไขในตลาด ซ่ึงใน

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข29 ก าหนดให้รับรู้ส าหรับสญัญาเช่าซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้เช่า 

 

สินทรพัยที์ผู่ซ้ื้อตั้งใจจะไม่ใชห้รือใชใ้นรูปแบบทีแ่ตกต่างไปจากผูร่้วมตลาด 

 

ข43     เพ่ือปกป้องความสามารถในการแข่งขันหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ผู้ซ้ืออาจตั้งใจไม่ใช้สินทรัพย์ 

ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้มาอย่างจริงจัง หรืออาจไม่ต้ังใจที่จะใช้สินทรัพย์ในแบบที่เป็น 

การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด เช่น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นงานวิจัยและพัฒนาที่

ได้มาที่ผู้ซ้ือวางแผนที่จะใช้สินทรัพย์โดยการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้ใช้ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ือต้อง 

วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินโดยสมมติว่าจะใช้

ประโยชน์ในแบบที่เป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดที่ผู้ร่วมตลาดจะใช้ประกอบกับ 

ข้อสมมติในการประเมินมูลค่าทั้ ง ณ จุดเร่ิมต้นและเมื่ อวัดมูลค่ายุติธรรมหัก ต้นทุนใน 

การจ าหน่ายส าหรับการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง 

 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ 

 

ข44 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้ผู้ซ้ือวัดมูลค่าส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม

ในผู้ถูกซ้ือด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ บางคร้ังผู้ซ้ืออาจสามารถวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมได้โดยใช้ราคาเสนอซ้ือเสนอขายในตลาดซ้ือขายคล่อง

ส าหรับหุ้นทุนที่ไม่ได้ถือโดยผู้ซ้ือ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือเสนอขาย

ในตลาดซ้ือขายคล่องได้ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมโดยใช้

เทคนิคการวัดมูลค่าอื่น 

ข45    มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นของส่วนของผู้ซ้ือและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ืออาจ

แตกต่างกัน ผลต่างโดยส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ที่จะรวมส่วนเพ่ิมในมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น 

ที่ผู้ซ้ือมีในผู้ถูกซ้ือจากการที่ได้การควบคุม (control premium) หรือในทางกลับกัน มูลค่ายุติธรรม

ต่อหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมได้รวมส่วนลดจากการขาดการควบคุม (ส่วนลดของ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (non-controlling interest discount)) หากผู้ร่วมตลาดจะมี 

การน าส่วนเพ่ิมและส่วนลดน้ีมาพิจารณาในการก าหนดราคาของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
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การวดัมูลค่าค่าความนยิมหรือก าไรจากการซ้ือในราคาต า่กว่ามูลค่ายุติธรรม 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ซ้ือของส่วนของผูซ้ื้อในงบการเงินของผูถู้กซ้ือโดยใชเ้ทคนิค

การวดัมูลค่า (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 33) 

 

ข46 ในการรวมธุรกิจที่ ไม่ มีการโอนสิ่ งตอบแทนให้ ผู้ ซ้ือต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือ 

ของส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการวัด 

มูลค่าค่าความนิยมหรือก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 32 ถึง 34) 

 

ขอ้ควรพิจารณาเพิ่มเติมในการใชวิ้ธีซ้ือกบัการรวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชนร่์วม 

(แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่33) 

 

ข47 เมื่ อกิจการหาผลประโยชน์ร่วมสองแห่งมารวมกัน มูลค่ายุติธรรมของส่วนของเจ้าของหรือ 

ส่วนของสมาชิกในผู้ถูกซ้ือ (หรือมูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซ้ือ) อาจเป็นมูลค่าที่วัดได้อย่างน่าเช่ือถือ

กว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนของสมาชิกที่ ผู้ซ้ือได้โอนไป ในสถานการณ์เช่นน้ัน ย่อหน้าที่ 33 

ก าหนดให้ผู้ซ้ือต้องประเมินมูลค่าของค่าความนิยมโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วน 

ของเจ้าของของผู้ถูกซ้ือแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือที่ถูกโอนไป 

นอกจากน้ีผู้ซ้ือในการรวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้องรับรู้สินทรัพย์สุทธิของ  

ผู้ถูกซ้ือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินไม่ให้รับรู้เข้าก าไรสะสม ซ่ึงเป็นไป

ตามที่ก  าหนดส าหรับธุรกจิประเภทอื่นๆ ในการบันทกึบัญชีการรวมธุรกจิด้วยวิธซ้ืีอ 

ข48 กิจการหาผลประโยชน์ร่วมมีความเหมือนกับธุรกิจอื่นๆ ในหลายด้านแต่มีข้อแตกต่างที่เด่นชัด  

คือ มีสมาชิกเป็นทั้งลูกค้าและเจ้าของ โดยทั่วไปสมาชิกของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมคาดหวัง  

จะได้รับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกในรูปแบบของการลดค่าสินค้าหรือค่าบริการหรือเงินปันผล                 

เงินปันผลมักจะถูกปันส่วนให้กับสมาชิกแต่ละคนตามสัดส่วนของมูลค่าทางธุรกิจที่สมาชิก         

ท าให้กบักจิการในระหว่างปี 

ข49 การวัดมูลค่ายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้องรวมข้อสมมติที่ ผู้ร่วมตลาดจะใช้ใน 

การพิจารณาเกี่ยวกับผลประโยชน์ในอนาคตของสมาชิกประกอบกับข้อสมมติอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ที่ ผู้ร่วมตลาดจะท ากับกิจการหาผลประโยชน์ร่วม เช่น วิธีมูลค่าปัจจุบันอาจเป็นสิ่งที่ใช้ใน 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ร่วม กระแสเงินสดที่ใช้ในประมาณการ

ดังกล่าวต้องอ้างอิงมาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมซ่ึงเป็น

กระแสเงินสดหลังหักผลประโยชน์ที่คืนให้แก่สมาชิกในรูปของการลดค่าสนิค้าหรือบริการ เป็นต้น 
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การพิจารณารายการทีถ่อืเป็นส่วนหนึง่ของการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 51 

และ 52) 
 

ข50 ผู้ ซ้ือต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปน้ี  เพ่ือพิจารณาว่ารายการที่ เกิดข้ึนถือเป็นส่วนหน่ึงของ 

การแลกเปล่ียนกับผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกิจหรือถือเป็นรายการแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ

โดยไม่จ าเป็นที่ปัจจัยทั้งหมดน้ีต้องเกดิข้ึนร่วมกนัทุกข้อ 

ข50.1 เหตุผลของการเกิดรายการ – การท าความเข้าใจถึงเหตุผลที่แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน 

การรวมธุรกจิ (ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ เจ้าของ กรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนของผู้ซ้ือและ 

ผู้ถูกซ้ือ) เข้าท ารายการหรือข้อตกลงรายการหน่ึงน้ันอาจช้ีให้เหน็ว่ารายการดังกล่าว

เป็นส่วนหน่ึงของการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือเพ่ือแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์ที่

ได้มาและหน้ีสนิที่รับมาหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการที่เกิดข้ึนท าให้ผู้ซ้ือหรือกิจการ

ที่เกิดจากการรวมกนัได้รับผลประโยชน์มากกว่าผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ 

ต้นทุนที่จ่ายส าหรับรายการดังกล่าว (รวมถึงสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่เกี่ยวข้อง) ไม่น่าจะ

เป็นส่วนหน่ึงของรายการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องบันทึกบัญชี

ส าหรับจ านวนดังกล่าวแยกต่างหากจากการรวมธุรกจิ 

ข50.2 ผูริ้เริ่มให้เกิดรายการ – การท าความเข้าใจว่ากิจการใดเป็นผู้ริเร่ิมให้เกิดรายการ 

อาจช้ีให้เห็นว่ารายการดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือ

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น รายการหรือเหตุการณ์อื่นที่ริเร่ิมโดยผู้ซ้ือจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

เกดิประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตแก่ผู้ซ้ือหรือกจิการที่เกดิจากการรวมกัน มากกว่า

ที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน 

รายการหรือข้อตกลงที่ริเร่ิมโดยผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมจะไม่ได้ท าเพ่ือประโยชน์ของ 

ผู้ซ้ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกัน ซ่ึงรายการดังกล่าวมักถือเป็นส่วนหน่ึงของ

รายการรวมธุรกจิ 

ข50.3 จังหวะเวลาของการเกิดรายการ – จังหวะเวลาของการเกิดรายการอาจช้ีให้เห็นว่า

รายการดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการแลกเป ล่ียนที่ ให้แก่ ผู้ ถูก ซ้ือหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น รายการระหว่างผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือที่เกิดข้ึนในระหว่างการเจรจาต่อรอง

เง่ือนไขการรวมธุรกิจอาจท าให้การรวมธุรกิจน้ันเกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตแก่ผู้ ซ้ือหรือกิจการที่ เกิดจากการรวมกัน หากเป็นเช่นน้ัน ผู้ถูกซ้ือหรือ 

เจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจอาจไม่ได้รับหรือได้รับผลประโยชน์จากรายการดังกล่าว

เพียงเลก็น้อย ยกเว้นผลประโยชน์ที่ได้รับในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการที่เกิดจาก

การรวมกนั 
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การท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ือที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป (แนวทาง 

ปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่52.1) 

 

ข51 ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ืออาจมีความสัมพันธ์กันก่อนการเจรจาตกลงรวมธุรกิจกัน ซ่ึง ณ ที่น้ีจะเรียกว่า 

“ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ” ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือที่มีอยู่ก่อน 

การรวมธุรกิจอาจอยู่ในรูปแบบของสัญญา เช่น สัญญาระหว่างผู้ขายกับลูกค้า หรือสัญญา

ระหว่างผู้ให้สทิธกิบัผู้ใช้สทิธิ หรืออาจไม่อยู่ในรูปแบบของสญัญากไ็ด้ เช่น โจทกก์บัจ าเลย 

ข52 ถ้าการรวมธุรกิจมีผลท าให้ความสมัพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป 

ให้ผู้ซ้ือรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนโดยวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดดังต่อไปน้ี 

ข52.1 ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมส าหรับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนหน้าการรวมธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ใน

รูปแบบของสญัญา เช่น คดีความฟ้องร้อง 

ข52.2 ให้ใช้มูลค่าที่น้อยกว่าระหว่างภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข52.2.1 กับ ข52.2.2 ส าหรับ

ความสมัพันธท์ี่มีอยู่ก่อนหน้าการรวมธุรกจิที่อยู่ในรูปแบบของสญัญา 

ข52.2.1 มูลค่าของสัญญาส่วนที่ได้ประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าในมุมมองของ 

ผู้ซ้ือ เม่ือเทียบกับเง่ือนไขของรายการที่มีลักษณะเหมือนกันในตลาด 

ในปัจจุบัน (สัญญาที่ให้ประโยชน์น้อยกว่า หมายถึง น้อยกว่าในแง่

ข้อก าหนดตามสัญญาเมื่อเทียบกับข้อก าหนดในตลาดทั่วไปซ่ึงไม่จ าเป็น

ว่าสัญญาน้ันต้องเป็นสัญญาที่สร้างภาระซ่ึงมีค่าใช้จ่ายตามข้อก าหนดใน

สญัญาที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้เกินกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่จะได้รับจาก

สญัญานั้น) 

ข52.2.2 จ านวนที่ระบุในเง่ือนไขของสัญญาที่ต้องมีการจ่ายช าระระหว่างคู่สัญญา

เมื่อมีคนใดคนหน่ึงได้รับประโยชน์น้อยกว่า 

ถ้ามูลค่าตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข52.2.2 น้อยกว่า ข52.2.1 ให้บันทึกผลต่าง 

ที่เกดิข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของการรวมธุรกจิ 

มูลค่าของผลก าไรหรือขาดทุนที่ รับรู้บางส่วนข้ึนอยู่กับว่าผู้ซ้ือเคยรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ดังน้ัน ผลก าไรหรือขาดทุนที่แสดงในงบการเงินอาจแตกต่างไปจากมูลค่า 

ที่ค านวณได้โดยใช้ข้อก าหนดข้างต้น 

ข53 ความสัมพันธท์ี่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจอาจเป็นสัญญาที่ผู้ซ้ือรับรู้เป็นสิทธทิี่ได้รับคืน ถ้าสญัญามี

เง่ือนไขที่ให้ประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าเม่ือเทียบกับมูลค่ารายการที่มีลักษณะเหมือนกัน 

ในตลาด ผู้ซ้ือต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการท าให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่หมดไปน้ันเป็น

รายการแยกต่างหากจากการรวมธุรกจิและวัดมูลค่าตามที่กล่าวไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข52 
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ข้อตกลงการจ่ายช าระที่อาจเกิดข้ึนแก่พนกังานหรือผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น (แนวทาง 

ปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่52.2) 

 

ข54 ข้อตกลงการจ่ายช าระที่อาจเกิดข้ึนแก่พนักงานหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นจะเป็น 

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการรวมธุรกิจ หรือเป็นรายการแยกต่างหากขึ้นอยู่กบัลักษณะ

ของข้อตกลง การท าความเข้าใจเหตุผลของการรวมข้อตกลงการจ่ายช าระที่อาจจะเกิดข้ึนไว้ใน

สญัญาซ้ือธุรกิจ ท าความเข้าใจว่าใครเป็นผู้ริเร่ิมข้อตกลง และช่วงเวลาที่คู่สัญญาเข้าท าข้อตกลง

จะช่วยในการประเมินลักษณะของข้อตกลงได้ 

ข55 ถ้าไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าข้อตกลงการจ่ายช าระแก่พนักงานหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น 

ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือหรือถือเป็นรายการแยกต่างหาก         

จากการรวมธุรกจิ ผู้ซ้ือต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบ 

ข55.1 การจา้งงานต่อ – หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นก าหนดเง่ือนไขในข้อตกลงให้มี 

การจ้างงานต่อและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นกลายมาเป็นพนักงานในระดับที่มี

ความส าคัญอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเข้าเง่ือนไขเป็นข้อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะ 

ต้องจ่าย เง่ือนไขในการจ้างงานต่ออาจรวมอยู่ในสัญญาจ้างงาน สัญญาซ้ือกิจการหรือ

เอกสารอื่นๆ ข้อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่ต้องท าการจ่ายช าระหาก

ไม่มีการจ้างงานอีกต่อไปถือเป็นผลตอบแทนพนักงานส าหรับการบริการที่ได้รับหลัง

การรวมกิจการ ในขณะที่ ข้อตกลงซ่ึงการจ่ายช าระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 

ที่ไม่ได้รับผลกระทบหากไม่มีการจ้างงานอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าการจ่ายช าระที่คาดว่า

จะต้องจ่ายน้ันเป็นการจ่ายสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการรวมธุรกิจ ไม่ใช่

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.2 ระยะเวลาการจา้งงานต่อ - ถ้าระยะเวลาการจ้างงานต่อเป็นช่วงเดียวกันหรือยาวกว่า

ระยะเวลาการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึน อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเน้ือหาของการจ่ายช าระ 

ที่คาดว่าจะเกดิข้ึนถือเป็นค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.3 ระดับของค่าตอบแทนพนักงาน – ในสถานการณ์ที่ค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงาน

นอกเหนือจากการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับ

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานส าคัญคนอื่นๆ ในกิจการที่เกิดจากการรวมกันอาจเป็น 

ข้อบ่งช้ีว่าการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนถือเป็นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายในการรวม

ธุรกจิ ไม่ใช่ค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.4 เงินที่จ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงาน – หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นที่ไม่ได้กลายเป็น

พนักงานได้รับการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อหุ้นน้อยกว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขาย

หุ้นที่กลายเป็นพนักงานของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเงินที่จ่ายเพ่ิม

ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นที่กลายเป็นพนักงานของกิจการน้ัน เป็นค่าตอบแทน

พนักงาน 
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ข55.5 จ านวนหุ้นที่ถือ – จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นซ่ึงยังคงเป็น

พนักงานส าคัญ อาจเป็นข้อบ่งช้ีเน้ือหาสาระของข้อตกลงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้อง

จ่ายช าระ ตัวอย่างเช่น หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ใน 

ผู้ถูกซ้ือยังคงเป็นพนักงานส าคัญ อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าข้อตกลงน้ีเป็นข้อตกลงการแบ่ง 

ผลก าไรซ่ึงมีจุดประสงค์ที่จะให้ค่าตอบแทนพนักงานส าหรับบริการที่ได้รับหลังการรวม 

ธุรกิจในทางกลับกัน หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นซ่ึงยังคงเป็นพนักงานส าคัญน้ัน

ถือหุ้นเพียงเล็กน้อยในผู้ถูกซ้ือและผู้ถือ หุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นทุกคนได้ รับ 

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายต่อหุ้นในจ านวนที่เท่าๆ กนั อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าการจ่าย

ช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ันเป็นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระเพ่ิมเติมใน 

การรวมธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นก่อน 

การรวมธุรกิจต้องน ามาพิจารณาด้วย เช่น สมาชิกในครอบครัวเดียวกันซ่ึงยังคงเป็น

พนักงานส าคัญ 

ข55.6 ความเชื ่อมโยงกับการวัดมูลค่า – หากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ ต้องจ่ายในเบ้ืองต้น 

ณ วันซ้ือองิจากระดับที่ต ่าของการวัดมูลค่าผู้ถูกซ้ือและเกณฑก์ารค านวณการจ่ายช าระ

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนมีความเกี่ยวข้องกับวิธีที่ใช้ในการวัดมูลค่า อาจเป็นไปได้ว่าการจ่าย

ช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนถือเป็นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายช าระเพ่ิมเติม อย่างไรกต็าม  

หากเกณฑ์การค านวณการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนสอดคล้องกับข้อตกลงการแบ่ง

ผลก าไรก่อนการรวมธุรกิจอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าข้อตกลงน้ันเป็นการจ่ายค่าตอบแทน

พนักงาน 

ข55.7 สูตรในการก าหนดค่าตอบแทน – สูตรที่ใช้ก าหนดการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอาจมี

ประโยชน์ในการประเมินเน้ือหาของข้อตกลง ตัวอย่างเช่น หากการจ่ายช าระที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นค านวณตามเกณฑ์ตัวคูณก าไรอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าภาระผูกพันนั้นเป็นสิ่งตอบแทน 

ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระในการรวมธุรกิจและสูตรดังกล่าวน้ันก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ค านวณ

หรือพิสูจน์มูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซ้ือ ในทางกลับกันหากการจ่ายช าระที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนค านวณโดยใช้อัตราร้อยละของก าไรอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย

ให้แก่พนักงานน้ันเป็นข้อตกลงการแบ่งผลก าไรส าหรับตอบแทนบริการที่ได้รับจาก

พนักงาน 

ข55.8 ขอ้ตกลงและประเด็นอื่นๆ  – เง่ือนไขที่ก  าหนดในข้อตกลงอื่นๆ ที่ท  ากับผู้ถือหุ้น 

ที่ประสงค์จะขายหุ้น (เช่น ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขัน สัญญาในการด าเนินงาน สัญญา 

ที่ปรึกษา และสัญญาเช่าทรัพย์สิน) และวิธีปฏิบัติส าหรับภาษีเงินได้ของการจ่ายช าระที่

คาดว่าจะเกิดข้ึนอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ันไม่ใช่สิ่งตอบแทน 

ที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกซ้ือ เช่น ในการซ้ือธุรกจิ ผู้ซ้ืออาจเข้าท าสัญญาเช่าทรัพย์สนิกบัผู้ถือหุ้น

ที่ประสงค์จะขายหุ้นรายส าคัญรายหน่ึง ถ้าพบว่าอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าน้ันต ่ากว่า

อัตราตลาดอย่างมีนัยส าคัญ อาจท าให้การจ่ายช าระที่อาจเกิดข้ึนแก่ผู้เช่า (ผู้ถือหุ้นที่

ประสงค์จะขายหุ้น) ตามข้อตกลงเพ่ิมเติมน้ันมีเน้ือหาเป็นการจ่ายช าระเพ่ือประโยชน์
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ของสินทรัพย์ที่เช่าที่ ผู้ซ้ือต้องรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากในงบการเงินภายหลัง 

การรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน ถ้าสัญญาเช่าระบุให้ค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป 

ข้อตกลงในการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นน้ีอาจเป็น

ส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่จะต้องจ่ายในการรวมธุรกจิ 

 

การออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ของผูซ้ื้อเพื่อแลกเปลี่ยนกบัโครงการที่พนกังาน 

ของผูถู้กซ้ือถอือยู่ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่52.2) 

 

ข56      ผู้ ซ้ืออาจแลกเป ล่ียนโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์1
 
(share-based payment awards) 

(โครงการทดแทน) ของตนกบัโครงการที่พนักงานของผู้ถูกซ้ือถืออยู่ การแลกเปล่ียนสิทธิซ้ือหุ้น

หรือโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อื่นๆ ที่เกิดจากการรวมธุรกิจให้บันทึกบัญชีโดยถือเป็น 

การปรับปรุงโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(เมื่อมีการประกาศใช้) หากผู้ซ้ือ

มีโครงการทดแทนโครงการของผู้ถูกซ้ือ ผู้ซ้ือต้องรวมโครงการทดแทนของผู้ซ้ือที่วัดมูลค่าโดยใช้

ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนในการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือใน 

การรวมธุรกิจ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข57 ถึง ข62 เป็นแนวทางการปันส่วนของการวัดมูลค่า

โดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่ โครงการเดิมของผู้ถูกซ้ือมีผลสิ้ นสุดลงจากผลของ 

การรวมธุรกิจ และถ้าผู้ซ้ือได้ออกโครงการเพ่ือทดแทนโครงการที่มีผลสิ้นสุดลงโดยไม่มีภาระ

ผูกพันในการท าเช่นนั้น ให้รับรู้โครงการทดแทนที่ออกให้ตามการวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็น

เกณฑ์เป็นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

หรือกล่าวได้ว่าไม่ให้น ามูลค่าค่าตอบแทนดังกล่าวไปรวมเป็นส่วนหน่ึงในการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

ที่โอนให้ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ือถือได้ว่ามีภาระผูกพันในการทดแทนโครงการของผู้ถูกซ้ือหาก 

ผู้ถูกซ้ือหรือพนักงานของผู้ถูกซ้ือมีความสามารถในการบังคับให้เกิดการแลกเปล่ียน ตัวอย่าง 

ในการถือปฏบัิติตามข้อก าหนดข้างต้น เช่น ผู้ซ้ือถือว่ามีภาระผูกพันในการทดแทนโครงการของ

ผู้ถูกซ้ือหากการทดแทนน้ันถูกก าหนดโดย 

ข56.1 เง่ือนไขในสญัญาซ้ือธุรกจิ 

ข56.2 เง่ือนไขตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนเดิมของผู้ถูกซ้ือ หรือ 

ข56.3 กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ข57 ในการพิจารณาว่าส่วนใดของโครงการทดแทนเป็นสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือและส่วนใด  

ถือเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายส าหรับบริการที่ได้รับภายหลังการรวมธุรกจิ ให้ผู้ซ้ือวัดมูลค่าโครงการ 

ทั้งที่ออกโดยผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ ณ วันที่ ซ้ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 

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

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ได้รับสทิธหิรือมไิด้รับสทิธ ิ
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(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ส่วนของโครงการ

ทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือจะเท่ากับ

โครงการค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือในส่วนที่จ่ายเพ่ือบริการที่ได้รับก่อนการรวมธุรกจิ 

ข58 ส่วนของโครงการทดแทนซ่ึงเป็นส่วนที่จ่ายเพ่ือบริการที่ได้รับก่อนการรวมธุรกิจ คือ โครงการ

ค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดคูณด้วยอตัราส่วนของระยะเวลาการได้รับสทิธิ 

ที่ผ่านมาแล้วของผู้ถูกซ้ือต่อระยะเวลาที่มากกว่าระหว่าง ระยะเวลาการได้รับสิทธิทั้งหมดกับ

ระยะเวลาการได้รับสิทธิของตราสารเดิมของโครงการผลตอบแทนของผู้ถูกซ้ือ  ระยะเวลา 

การได้รับสิทธิ คือ ช่วงเวลาที่เง่ือนไขการได้รับสิทธิทั้งหมดเป็นไปตามที่ระบุไว้ ค านิยามของ 

ค าว่าเง่ือนไขการได้รับสิทธิ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข59 ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่ได้รับสิทธิที่เป็นส่วนของบริการที่ได้รับภายหลังการรวมธุรกิจ

และรับรู้เป็นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ  ต้องเท่ากับโครงการ

ทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดหักด้วยมูลค่าของโครงการทดแทนซ่ึงเป็นของบริการที่ได้รับ

ก่อนการรวมธุรกิจ ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้ส่วนเกินระหว่างโครงการทดแทนซ่ึงออกและวัดมูลค่า

ตามราคาตลาดกับโครงการของผู้ถูกซ้ือที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดเป็นค่าตอบแทนพนักงานใน

งบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ือต้องรับรู้ส่วนของโครงการทดแทนส าหรับบริการที่ได้รับ

ภายหลังการรวมธุรกิจถ้ามีการก าหนดว่าต้องมีการให้บริการ ทั้งน้ีไม่ค านึงว่าพนักงานได้

ให้บริการทั้งหมดตามที่ก  าหนดไว้ในโครงการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือก่อนวันที่ ซ้ือธุรกิจ

หรือไม่ 

ข60 ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่เป็นสิทธิขาดซ่ึงเกี่ยวข้องกับบริการที่ได้รับก่อนและหลังการรวม

ธุรกจิต้องแสดงถึงประมาณการที่ดีที่สุดของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้สทิธ ิตัวอย่างเช่น 

ถ้าส่วนของโครงการทดแทนซ่ึงเป็นของบริการที่ได้รับก่อนการรวมธุรกิจที่วัดมูลค่าตามตลาดมี

มูลค่าเท่ากับ 100 บาท และผู้ซ้ือคาดว่าจะมีการใช้สิทธเิพียงร้อยละ 95 ของผลตอบแทนทั้งหมด 

ดังน้ัน มูลค่าที่น าไปรวมค านวณสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกจิจะเทา่กับ 95 บาท 

การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้สิทธิจะต้องแสดง

เป็นค่าตอบแทนส าหรับงวดที่เกิดการเปล่ียนแปลงหรืองวดที่มีการริบคืนสิทธิ โดยไม่น าไป

ปรับปรุงกับสิ่งตอบแทนที่ โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกิจ ในท านองเดียวกัน ผลจาก

เหตุการณ์อื่นๆ เช่น การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของโครงการหรือค่าตอบแทนที่จะได้รับจาก

โครงการในที่สุดซ่ึงก าหนดโดยเง่ือนไขผลงาน ที่เกิดข้ึนภายหลังวันที่ ซ้ือ ให้บันทึกบัญชีตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่บันทกึส าหรับงวดที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้ึน 

ข61 ข้อก าหนดในการแบ่งโครงการทดแทนเป็นของบริการที่ได้รับก่อนและหลังการรวมธุรกิจใช้

ข้อก าหนดเดียวกันไม่ว่าโครงการทดแทนจะถูกจัดประเภทเป็นหน้ีสินหรือตราสารทุนตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้) และให้รับรู้การเปล่ียนแปลงภายหลังวันที่ ซ้ือของ
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ค่าตอบแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดซ่ึงจัดประเภทเป็นหน้ีสินและผลกระทบทางภาษีเงินได้

ที่เกี่ยวข้องในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกจิของผู้ซ้ือในงวดที่เกดิการเปล่ียนแปลง 

ข62 ผลกระทบทางภาษีของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ออกให้ทดแทนต้องรับรู้ตามที่ก  าหนด

ไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์ช่ าระดว้ยตราสารทุนของผูถู้กซ้ือ 

 

ข62ก   ผู้ถูกซ้ืออาจมีรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่คงเหลืออยู่โดยผู้ซ้ือไม่ได้ท าการแลกเปล่ียนกับ 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของตน ในกรณีที่ได้รับสิทธิแล้ว การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของ     

ผู้ถูกซ้ือน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือและต้องถูกวัดมูลค่าโดย

ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสิทธิ รายการน้ีจะถูกวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาด   

เป็นเกณฑเ์สมือนหน่ึงว่าวันที่ซ้ือเป็นวันที่ให้สทิธติามย่อหน้าที่ 19 และ 30 

ข62ข   การวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ยังเหลืออยู่จะถูก     

ปันส่วนเป็นส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมตามอัตราส่วนของระยะเวลาการได้รับสิทธ ิ

ที่ผ่านมาแล้วต่อระยะเวลาที่มากกว่าระหว่าง ระยะเวลาการได้รับสิทธิทั้งหมดกับระยะเวลา 

การได้รับสิทธิของตราสารเดิมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  ยอดที่เหลือถือเป็นส่วนของ

บริการที่ได้รับภายหลังการรวมธุรกจิ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นที่ก าหนดแนวทางในการบนัทึกบญัชีและวดัมูลค่า

ภายหลงัการรบัรูเ้มือ่เริม่แรก (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่54) 
 

ข63 ตัวอย่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่ก  าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและ 

วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาหรือเกิดข้ึนจาก 

การรวมธุรกจิมีดังน้ี 

ข63.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมี   

การประกาศใช้) ก าหนดวิธีการบันทึกบัญชีส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ได้มา

จากการรวมธุรกิจ โดยผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าค่าความนิยมด้วยจ านวนที่รับรู้ ณ วันที่ ซ้ือ 

หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดวิธีการบันทึก

บัญชีส าหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ข63.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาประกนัภัย 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดแนวทางในการบันทกึบัญชีภายหลังการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก

ส าหรับสญัญาประกนัภัยที่ได้มาจากการรวมธุรกจิ 

ข63.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ก าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกส าหรับสินทรัพย์และ
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หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ (รวมถึงสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน) 

ข63.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดแนวทางในการวัดมูลค่าและการบันทกึบัญชี

ภายหลังการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกส าหรับส่วนของโครงการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ออกโดยผู้ซ้ือเพ่ือทดแทนบริการที่จะได้รับจากพนักงานในอนาคต 

ข63.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีส าหรับการเปล่ียนแปลง

ส่วนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยภายหลังได้มีการควบคุม 

 

การเปิดเผยขอ้มูล (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 59 และ 61) 
 

ข64 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 59 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับการรวมธุรกิจที่เกิดข้ึน

ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานดังต่อไปนี้  

ข64.1 ช่ือและรายละเอยีดของผู้ถูกซ้ือ 

ข64.2 วันที่ซ้ือ 

ข64.3 สดัส่วนของตราสารทุนที่มีสทิธอิอกเสยีงที่ได้มา 

ข64.4 เหตุผลหลักในการรวมธุรกจิและค าอธบิายว่าผู้ซ้ือได้อ านาจควบคุมผู้ถูกซ้ือโดยวิธีใด 

ข64.5 ค าอธิบายเชิงคุณภาพถึงปัจจัยที่ท  าให้เกิดการรับรู้ค่าความนิยม เช่น ประโยชน์จาก 

การรวมที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการรวมการปฏิบัติงานของผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือเข้าด้วยกัน 

ปัจจัยที่ท  าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้เป็นรายการแยกต่างหาก หรือ

ปัจจัยอื่นๆ 

ข64.6 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่

ซ้ือของสิ่งตอบแทนแต่ละประเภท เช่น 

ข64.6.1 เงินสด 

ข64.6.2  สินทรัพย์ที่มีตัวตนอื่นหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น รวมถึงธุรกิจหรือ

บริษัทย่อยของผู้ซ้ือ 

ข64.6.3 หน้ีสนิที่เกดิข้ึน เช่น หน้ีสนิจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย และ 

ข64.6.4 ส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือ รวมถึง จ านวนเคร่ืองมือทางการเงินหรือ 

ส่วนได้เสียใดๆ ที่ได้ออกหรืออาจจะออกและวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงินหรือส่วนได้เสยีเหล่านั้น 

ข64.7 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายตามข้อตกลงและสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกนั 

ข64.7.1 จ านวนที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ือ 

ข64.7.2 ค าอธิบายข้อตกลงและหลักเกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าที่จะต้องจ่ายช าระ 

และ 
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ข64.7.3 ประมาณการผลลัพธ์ในลักษณะเป็นช่วงจ านวนเงินมากที่สุดถึงน้อยที่สุด 

(ไม่คิดลดมูลค่า) หรือถ้าไม่สามารถประมาณได้ ให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงและ

เหตุผลของการที่ไม่สามารถประมาณช่วงได้ รวมทั้งเปิดเผยข้อเทจ็จริงกรณี

ที่มูลค่าสงูสดุของการจ่ายช าระมีมูลค่าไม่จ ากดั 

ข64.8 ลูกหน้ีที่ได้รับมา 

ข64.8.1 มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ี 

ข64.8.2 มูลค่าของลูกหน้ีตามสญัญา (ยอดรวมก่อนสทุธ)ิ และ 

ข64.8.3 ประมาณการที่ดีที่สุด ณ วันที่ซ้ือของกระแสเงินสดตามสัญญาที่คาดว่าจะ

ไม่สามารถเรียกเกบ็ได้ 

การเปิดเผยข้อมูลต้องแยกตามประเภทของลูกหน้ีที่ส าคัญ ได้แก่ เงินให้กู้ยืม สัญญาเช่า

การเงินและลูกหน้ีอื่น 

ข64.9 มูลค่าที่ รับรู้ ณ วันที่ ซ้ือส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่ รับมาแต่ละประเภท 

ที่ส าคัญ 

ข64.10 ส าหรับหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนแต่ละรายการที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 23 ให้เปิดเผยข้อมูลตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 85 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ถ้าหากไม่ได้รับรู้หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่าง

น่าเช่ือถือ ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

ข64.10.1 ข้อมูลที่ ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  86 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  37 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่ อาจเกิดข้ึน และ 

สนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

ข64.10.2  เหตุผลที่ไม่สามารถประมาณการหน้ีสนิได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ข64.11 มูลค่าของค่าความนิยมทั้งหมดที่คาดว่าจะสามารถน าไปหักเพ่ือใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ 

ข64.12 รายการที่มีการรับรู้แยกต่างหากจากการซ้ือสนิทรัพย์และการก่อหน้ีสนิในการรวมธุรกิจ

ตามย่อหน้าที่ 51 

ข64.12.1 ค าอธบิายส าหรับแต่ละรายการ 

ข64.12.2 การบันทกึบัญชีส าหรับแต่ละรายการ 

ข64.12.3 มูลค่าที่ รับรู้ส าหรับแต่ละรายการและระบุว่าแสดงอยู่ในรายการใดใน 

งบการเงิน และ 

ข64.12.4 ถ้ารายการเป็นการท าให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป  

ให้เปิดเผยวิธทีี่ใช้ในการประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าว 

ข64.13 การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่ รับรู้แยกต่างหากตามที่ก  าหนดในภาคผนวก ข  

ย่อหน้าที่ ข64.12 ต้องเปิดเผยมูลค่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือแยกต่างหากโดย

เปิดเผยมูลค่าของต้นทุนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและระบุว่าได้แสดงเป็นรายการใดใน 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ รวมทั้งต้องเปิดเผยมูลค่าของต้นทุนที่ไม่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

และวิธกีารรับรู้ต้นทุนดังกล่าว 

ข64.14 ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 34 ถึง 36) 

ข64.14.1 มูลค่าผลก าไรที่รับรู้ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 34 และระบุว่าแสดง

เป็นรายการใดในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และ 

ข64.14.2  ค าอธบิายเหตุผลของการเกดิก าไรจากรายการซ้ือธุรกจิ 

ข64.15 การรวมธุรกิจแต่ละรายการซ่ึงผู้ซ้ือถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100 ในส่วนของเจ้าของ 

ของผู้ถูกซ้ือ ณ วันที่ซ้ือ 

ข64.15.1  มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ือ และ 

หลักเกณฑท์ี่ใช้ในการวัดมูลค่า และ 

ข64.15.2  เทคนิคการวัดมูลค่าและข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือแต่ละรายการที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ข64.16 การรวมธุรกจิที่ด าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซ้ือ 

ข64.16.1  มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือของส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือซ่ึงผู้ซ้ือถืออยู่ก่อน 

วันที่ซ้ือ และ 

ข64.16.2  มูลค่าผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ซ่ึงเป็นผลมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของส่วนได้ เสียใน ผู้ ถูก ซ้ือ ซ่ึงผู้ ซ้ือถืออ ยู่ก่อนการรวมธุรกิจใหม่  

(ดูย่อหน้าที่ 42) และระบุว่าได้แสดงเป็นรายการใดในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ 

ข64.17 ข้อมูลต่อไปนี้  

ข64.17.1  รายได้และก าไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซ้ือต้ังแต่วันที่ ซ้ือซ่ึงรวมอยู่ใน 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรับรอบระยะเวลารายงาน และ 

ข64.17.2  รายได้และก าไรหรือขาดทุนของกิจการที่เกิดจากการรวมกันส าหรับ 

รอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบันโดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการที่

เกิดขึ้ นในระหว่างปีน้ันได้เกิดขึ้ นตั้งแต่วันต้นงวดของรอบระยะเวลา

รายงาน 

หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าน้ีไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ ผู้ซ้ือต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลที่ไม่สามารถท าได้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับน้ีใช้ค าจ ากัดความของค าว่า “ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ” เช่นเดียวกับที่ใช้ 

ในมาตรฐานการบัญ ชี  ฉบับที่  8 (ป รับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข65 ส าหรับการรวมธุรกิจที่เกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลารายงานที่แต่ละรายการไม่มีสาระส าคัญ 

แต่เมื่อน ามารวมกันแล้วมีสาระส าคัญ ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในภาคผนวก ข       

ย่อหน้าที่ ข64.5 ถึง ข64.17 โดยแสดงเป็นยอดรวมของทุกรายการ 
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ข66 หากวันที่ซ้ือธุรกิจเกิดข้ึนหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน  

ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข64 เว้นแต่การบันทึกบัญชี

เม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจยังไม่ เสร็จสิ้ นภายใน วันที่ อ นุ มั ติให้ออกงบการเงิน  

ในสถานการณ์เช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องอธิบายว่าข้อมูลในเร่ืองใดที่ท  าให้ไม่สามารถเปิดเผยได้ รวมถึง

เหตุผลของการที่ท  าให้ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

ข67 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 61 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีส าหรับ 

การรวมธุรกิจแต่ละรายการที่มีสาระส าคัญ หรือเปิดเผยเป็นยอดรวมส าหรับการรวมธุรกิจแต่ละ

รายการที่ไม่มีสาระส าคัญแต่เม่ือน ามารวมกนัแล้วมีสาระส าคัญ 

ข67.1 หากการบันทึกบัญชีเมื่อเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ (ดูย่อหน้าที่ 45) 

ส าหรับการรับรู้สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม หรือ สิ่งตอบแทนอื่น 

ดังน้ัน มูลค่าของรายการดังกล่าวที่รับรู้ในงบการเงินส าหรับการรวมธุรกิจจึงเป็นเพียง

การประมาณขึ้นมา 

ข67.1.1 เหตุผลที่ท  าให้การบันทกึบัญชีเม่ือเร่ิมแรกของการรวมธุรกจิไม่เสรจ็สิ้น 

ข67.1.2 สนิทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ หรือ รายการของสิ่งตอบแทน

ซ่ึงการบันทกึบัญชีเมื่อเร่ิมแรกยังไม่เสรจ็สิ้น และ 

ข67.1.3 ลักษณะและมูลค่าของรายการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า 

ที่รับรู้ระหว่างรอบระยะเวลารายงานตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 49 

ข67.2 ส าหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงานภายหลังวันที่ ซ้ือจนกระทั่งถึงวันที่กิจการได้รับ  

ขายหรือสูญเสยีสทิธิในการที่จะได้รับสิ่งตอบแทนจากสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน หรือ

จนกระทั่งถึงวันที่กิจการจ่ายช าระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายส าหรับหน้ีสินหรือ 

หน้ีสนินั้นถูกยกเลิกหรือหมดอายุ 

ข67.2.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่เคยรับรู้ รวมถึงผลต่างที่เกิดข้ึนจากการจ่าย

ช าระ 

ข67.2.2 การเปล่ียนแปลงในผลลัพธ์ที่แสดงเป็นช่วงของจ านวนเงิน (มูลค่า 

ที่ไม่คิดลด) และเหตุผลของการเปล่ียนแปลงน้ัน และ 

ข67.2.3 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้อมูลหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทน 

ที่คาดว่าจะต้องจ่าย 

ข67.3 ส าหรับหน้ีสินที่คาดว่าจะเกิดข้ึนที่ รับรู้ในการรวมธุรกิจ ผู้ ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูล

ประมาณการหน้ีสินแต่ละประเภทตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่  84 และ 85 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสิน 

ที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข67.4 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมระหว่างวันต้นงวดกับวันสิ้ น งวด 

รอบระยะเวลารายงาน โดยแสดงแต่ละรายการดังต่อไปนี้แยกจากกนั 

ข67.4.1 ค่าความนิยมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ณ วันต้นงวดรอบระยะเวลา

รายงาน 
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ข67.4.2 ค่าความนิยมที่รับรู้เพ่ิมในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ยกเว้นค่าความนิยม

ของกลุ่มธุรกิจที่จะจ าหน่ายและเข้าเกณฑ์จ าแนกประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขาย ณ วันซ้ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายและ 

การด าเนินงานทีย่กเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข67.4.3 รายการปรับปรุงจากการรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลัง 

การรับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกที่ รับ รู้ในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน 

ตามย่อหน้าที่ 67 

ข67.4.4 ค่าความนิยมของกลุ่มธุรกิจที่จะจ าหน่ายและจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ ถือไว้เพ่ือขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  5 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและ 

การด าเนินงานที่ยกเลิก (เมื่ อมีการประกาศใช้) รวมถึงค่าความนิยม 

ที่ถูกตัดออกจากบัญชีในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน โดยค่าความนิยม

ดังกล่าวไม่เคยถูกรวมไว้ในธุรกิจที่จะจ าหน่ายและจัดประเภทเป็น

สนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ข67.4.5 ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ รับรู้ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานตาม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่า 

ของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) (มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและค่าเผ่ือ

การด้อยค่าของค่าความนิยมเพ่ิมเติมจากข้อก าหนดนี้ ) 

ข67.4.6 ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิที่ เกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข67.4.7 การเปล่ียนแปลงอื่นๆ ในมูลค่าตามบัญชีที่เกิดข้ึนระหว่างรอบระยะเวลา

รายงาน 

ข67.4.8 ค่าความนิยมและค่าเผื่ อการด้อยค่าสะสม ณ วันสิ้ นงวดของรอบ

ระยะเวลารายงาน 

ข67.5 จ านวนเงินและค าอธิบายรายการผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในรอบระยะเวลารายงาน

งวดปัจจุบัน 

ข67.5.1 ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาหรือหน้ีสินรับมาจากการรวมธุรกิจ

ซ่ึงมีผลกระทบในรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบัน และรอบระยะเวลา

รายงานงวดก่อนหน้า และ 

ข67.5.2 ที่มีขนาด ลักษณะ หรือเหตุการณ์ซ่ึงการเปิดเผยข้อมูลจะช่วยท าให้มี

ความเข้าใจงบการเงินของกจิการที่น ามารวมกนัมากข้ึน 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงส าหรบัการรวมธุรกิจทีเ่กิดจากกิจการหาผลประโยชนร่์วมหรือ

การรวมธุรกิจทีด่ าเนนิการตามสญัญาเพียงอย่างเดียว (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่66) 
 

ข68 ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 64 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติส าหรับ      

การรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดข้ึนในหรือหลังวันแรกของรอบระยะเวลารายงานที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป 

ข69 การก าหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยใช้วิธีเปล่ียนทันท ี     

เป็นต้นไป  ส าหรับการรวมธุรกิจที่ เกิดจากกิจการหาผลประโยชน์ร่วมหรือการรวมธุรกิจ 

ที่ด าเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียว หากวันที่ ซ้ือเกิดก่อนวันที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน        

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี จะมีผลกระทบดังต่อไปนี้  

ข69.1 การจดัประเภทรายการ - กิจการยังคงต้องจัดประเภทการรวมธุรกิจคร้ังก่อนตาม

นโยบายการบัญชีเดิมของกจิการส าหรับการรวมธุรกจิ 

ข69.2 ค่าความนิยมที่เคยรับรู ้ - ณ วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐาน         

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ให้แสดงมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดจาก  

การรวมธุรกิจคร้ังก่อนด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ ณ วันน้ันตามนโยบายการบัญชีเดิม

ของกิจการ โดยกจิการต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของค่าตัดจ าหน่ายค่าความนิยม

สะสมและลดมูลค่าค่าความนิยมและต้องไม่มีรายการปรับปรุงอื่นอีกส าหรับมูลค่า 

ตามบัญชีที่เหลืออยู่ของค่าความนิยม 

ข69.3 ค่าความนิยมทีเ่คยรับรูเ้ป็นรายการหักจากส่วนของเจา้ของ – นโยบายการบัญชีเดิม

ของกิจการอาจให้รับรู้ค่าความนิยมที่ เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจก่อนที่มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ 

ในสถานการณ์เช่นน้ัน กิจการจะต้องไม่รับรู้ค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ ณ วันเร่ิมต้น

รอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ 

นอกจากน้ี กจิการต้องไม่รับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากค่าความนิยมน้ันเมื่อมีการขายธุรกิจ

ทั้งหมดหรือบางส่วนซ่ีงมีค่าความนิยมน้ันเกี่ยวข้องหรือเม่ือหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

รายได้ซ่ึงมีค่าความนิยมน้ันเกี่ยวข้องเกดิการด้อยค่า 

ข69.4 การบันทึกบัญชีค่าความนิยมภายหลังการรับรู ้เมื่อเร่ิมแรก  – จากวันเร่ิมต้นรอบ 

ระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ กิจการต้อง

หยุดตัดจ าหน่ายค่าความนิยมที่ เกิดจากการรวมธุรกิจก่อนหน้าวันที่มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ และให้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 

ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่า

ของสนิทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข69.5 ค่าความนิยมติดลบทีเ่คยรับรู  ้– กิจการที่เคยบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจที่เกิด

ก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้โดยปฏบัิติตามวิธซ้ืีอ

อาจเคยรับรู้มูลค่าของส่วนได้เสียในมูลค่ายุติธรรมสุทธขิองสนิทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้
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ของผู้ถูกซ้ือที่มากกว่าต้นทุนในการจ่ายซ้ือ (บางคร้ังเรียกว่าค่าความนิยมติดลบ) 

เป็นรายการตั้งพัก ถ้าเป็นเช่นนั้น ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ให้กิจการตัดรายการค่าความนิยมติดลบ

น้ันออกจากบัญชีโดยท าการปรับปรุงกบัยอดก าไรสะสมต้นงวด 

 


