- คำถำม-คำตอบนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรบัญชี -

คาถาม-คาตอบ ประเด็นทางด้ านการบัญชี สาหรับการรวมธุรกิจโดยการแลกหุ้น
เนื่ องจากในปั จจุบนั กิ จการในประเทศไทยมีรายการเกี่ ยวกับการรวมธุ รกิ จโดยการแลกหุ ้น (share swap)
เกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยเหตุผลแตกต่างกันไป โดยรู ปแบบของการควบรวมกิ จการดังกล่าวมีได้หลายลักษณะ
ได้แก่
1. ผูซ้ ้ื อและผูถ้ ูกซื้ อเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ผูซ้ ้ื อเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่ วนผูถ้ ูกซื้ อเป็ นบริ ษทั จากัด
3. ผูซ้ ้ื อเป็ นบริ ษทั จากัด ส่ วนผูถ้ ูกซื้ อเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
รายการรวมธุ รกิจดังกล่าวก่อให้เกิ ดประเด็นปั ญหาทางด้านการบัญชี เนื่ องจากกิ จการมีวิธีปฏิ บตั ิทางบัญชี
ณ วันรวมธุ รกิ จ แตกต่างกันไป ส่ งผลให้งบการเงินของกิ จการที่มีการรวมธุ รกิ จในลักษณะดังกล่าวยากต่อ
การเปรี ยบเทียบระหว่างกิ จการ ส่ วนหนึ่ งของประเด็นปั ญหาดังกล่าวน่ าจะเป็ นผลมาจากข้อกาหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ไม่ชดั เจนในหลายๆ เรื่ อง คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี จึงได้
จัดทาประเด็นคาถาม-คาตอบขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะช่วยให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีในเรื่ องดังกล่าว
 วันทีซ่ ื้อตามคานิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงินคือวันใด?
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การรวมธุ รกิจ กาหนดไว้วา่
วันที่ซ้ื อ คือ วันที่ผซู ้ ้ื อได้อานาจในการควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ โดยทัว่ ไป วันดังกล่าวคือวันที่ที่ผซู ้ ้ื อได้โอนสิ่ งตอบ
แทนให้แก่ผถู ้ ูกซื้ อตามกฎหมาย และได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรับมาซึ่ งหนี้ สินจากผูถ้ ูกซื้ อตามกฎหมาย ซึ่ งถือ
เป็ นวันที่สิ้นสุ ดของรายการซื้ อขายกิจการ อย่างไรก็ตาม ผูซ้ ้ื ออาจได้อานาจในการควบคุมก่อนหน้าหรื อ
ภายหลังวันที่สิ้นสุ ดของรายการซื้ อขายกิจการ ดังนั้น การกาหนดวันที่ซ้ื อ ก่อนวันที่ผซู ้ ้ื อได้โอนหุ ้นให้แก่
ผูถ้ ูกซื้ อ ผูซ้ ้ื อต้องพิจารณาข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ แวดล้อมที่เกี่ ยวข้องทั้งหมด ว่าผูซ้ ้ื อมีอานาจในการ
ควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ ณ วันที่ก่อนวันที่มีการแลกหุน้ เกิดขึ้นหรื อไม่
ในกรณี ที่ผซู ้ ้ื อทาคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์ต่อสาธารณะ โดยปกติ วันที่ ซ้ื อคือวันที่สิ้นสุ ดระยะเวลา
การตอบรั บ ค าเสนอซื้ อ เพราะ ณ วันดัง กล่ า ว ผูซ้ ้ื อย่อมสามารถก าหนดว่า ผูซ้ ้ื อมี อานาจในการควบคุ ม
ผูถ้ ูกซื้ อแล้วหรื อยัง
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 มูลค่ าของสิ่ งตอบแทนทีโ่ อนให้ คือจานวนใด?
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การรวมธุ รกิจ กาหนดว่า
ในการรวมธุ รกิจ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งคานวณจากผลรวมของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซ้ื อของสิ นทรัพย์ที่ผซู ้ ้ื อโอนไป หนี้ สินที่ผซู ้ ้ื อก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื้ อ และ
ส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยผูซ้ ้ื อ ตัวอย่างของรู ปแบบสิ่ งตอบแทนรวมถึง เงินสด สิ นทรัพย์อื่น
หน่วยธุ รกิจ หรื อ บริ ษทั ย่อยของผูซ้ ้ื อ สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย หุ ้นสามัญ หรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ สิ ทธิ ซ้ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และส่ วนของสมาชิกในกิจการหาผลประโยชน์ร่วม
จากข้อกาหนดดังกล่าว ในกรณี ที่เป็ นการรวมธุ รกิ จด้วยวิธีการแลกหุ ้นระหว่างผูซ้ ้ื อซึ่ งเป็ นบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับผูถ้ ูกซื้ อ ผูซ้ ้ื อต้องใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ซึ่ งก็คือ
มู ล ค่ า ยุติธ รรมของหุ ้นสามัญของผูซ้ ้ื อที่ ออกให้เป็ นการแลกเปลี่ ย นกับ ผูถ้ ื อหุ ้นของผูถ้ ู ก ซื้ อ เว้นแต่ ใ น
สถานการณ์ที่หุ้นสามัญของผูถ้ ูกซื้ อสามารถกาหนดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างชัดเจนกว่า เช่น หุ ้นสามัญของผู้
ถูกซื้ อเป็ นหุ ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณี ที่ผซู ้ ้ื อเป็ นบริ ษทั จากัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หากเกิดการแลกหุ ้นกับกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผูซ้ ้ื อควรใช้มูลค่ายุติธรรมของ
ผูถ้ ูกซื้ อในการกาหนดมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในหลายกรณี ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของผูซ้ ้ื อมีความแตกต่างกันระหว่าง
ราคาตลาดในช่วงที่มีการตกลงแลกหุ ้นกัน และราคาตลาด ณ วันที่มีการแลกหุ ้นกัน จากกรณี ดงั กล่าวเมื่อมี
การบันทึกบัญชี โดยกาหนดมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่โอน(ในกรณี น้ ี คือ ทุนหุ ้นสามัญ และ ส่ วนเกิ นมูลค่า
หุ ้นสามัญ) เท่ากับราคาตลาด ณ วันที่มีการแลกหุ ้น จะทาให้เกิ ดการบันทึ กเงิ นลงทุนในงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการในจานวนที่สูง หากราคาตลาด ณ วันที่มีการแลกหุ น้ สู งกว่าราคาตลาดในช่วงที่มีการตกลงแลกหุ ้นกัน
ส่ วนในงบการเงินรวมจะทาให้มีค่าความนิ ยมสู งขึ้น จากเหตุการณ์ดงั กล่าว หากได้มีการพิจารณาด้อยค่าค่า
ความนิ ย มดัง กล่ า ว ณ วัน ที่ ร วมธุ ร กิ จ จะเกิ ด การด้อยค่ า อย่า งมี ส าระส าคัญขึ้ น คณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบัญชีมีความเห็นว่าหากผูซ้ ้ื อต้องรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมไปยังงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ จะทาให้เกิดข้อสงสัยต่อผูใ้ ช้งบการเงินว่า การบันทึกค่าความนิยมมีความเหมาะสมหรื อไม่
ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ให้ผซู ้ ้ื อทบทวนมูลค่ายุติธรรม โดยจะต้องคานึ งถึง มูลค่ายุติธรรม
ของส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้ อบวกด้วยผลผนึ กจากการแลกหุ ้น (Synergy) ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูถ้ ูกซื้ อ ที่จะ
เกิ ดขึ้ นภายหลังจากการรวมธุ รกิ จ และ ราคาตลาดของหุ ้นของผูซ้ ้ื อในช่ วงที่ มีการตกลงแลกหุ ้นกันเพื่ อ
ประกอบการพิจารณามูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ผซู ้ ้ื ออาจใช้ผปู ้ ระเมินราคาอิสระเพื่อทาการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ดงั กล่าว
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เมื่อได้มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ใหม่ ให้ผซู ้ ้ื อบันทึกปรับบัญชี ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ และมี
ผลทาให้เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการถูกปรั บตาม และมูลค่าของค่าความนิ ยมใน
งบการเงินรวมถูกปรับตามด้วยในจานวนเดียวกัน
เหตุผลของการบันทึกทบทวนมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ เนื่องมาจากในหลายๆ กรณี
จะพบว่าราคาตลาดของหุ น้ ของผูซ้ ้ื อสู งขื้นมากหลังจากวันที่ทาการตกลงอัตราส่ วนการแลกหุ ้นระหว่างผูซ้ ้ื อ
และผูถ้ ูกซื้ อ ทาให้ค่าความนิยมที่รับรู้ในงบการเงินรวมของผูซ้ ้ื อแสดงไว้สูงเกินกว่าผลผนึ กจากการแลกหุ ้น
(Synergy) ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูถ้ ู กซื้ อ ที่จะเกิ ดขึ้นภายหลังจากการรวมธุ รกิ จของผูถ้ ู กซื้ อในจานวนที่เป็ น
สาระสาคัญ โดยส่ วนของค่าความนิยมที่แสดงไว้สูงกว่าผลผนึกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากการรวมธุ รกิจ
ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเข้าควบคุมการบริ หารงานอันนาไปสู่ ผลผนึ กที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการรวมธุ รกิจ แต่
เกิ ดขึ้นจากกลไกของการตอบสนองของตลาดทุนต่อข่าวการแลกหุ ้นระหว่างกิ จการ ซึ่ งอยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของฝ่ ายจัดการของผูซ้ ้ื อ (หรื อ ผูถ้ ูกซื้ อ) ตาม Basis of Conclusion (BC 317) ของ International
Financial Reporting Standard (IFRS 3) ระบุไว้สรุ ปได้วา่ ผูซ้ ้ื อจะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะวัด
มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ โดยขจัดหรื อลดการบันทึกมูลค่าเกินอันเนื่ องมาจากความผิดพลาด
ในการวัดมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่ผซู ้ ้ื อโอนให้ นอกจากนี้ ภายใต้แนวคิดการรักษาระดับทุนที่ระบุไว้ ใน
แม่บทการบัญชี ยอ่ หน้า 105 ซึ่ งให้ความสาคัญกับ การจาแนกความแตกต่างให้ชดั เจนระหว่างผลตอบแทน
จากการลงทุนและผลที่ได้รับจากการลงทุน ซึ่ งคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี มีความเห็นว่าส่ วน
ของค่ า ความนิ ย มที่ แ สดงไว้สู ง กว่ า ผลผนึ ก ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ภายหลัง จากการรวมธุ ร กิ จ ไม่ เ ข้า ข่ า ย
ผลตอบแทนจากการลงทุนและผลที่ได้รับจากการลงทุน
 การประเมินการด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
การด้อยค่าภายหลังวันที่รวมธุ รกิจ
ภายหลัง จากการรั บ รู ้ รายการค่ า ความนิ ย มตามที่ ก ล่ า วในวรรคแรก ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
(ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ กาหนดว่ากิจการต้องทาการทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิ ยมจากการรวมธุ รกิจในรอบบัญชี ที่เกิ ดค่าความนิยม และทุกปี หลังจากนั้น โดยทาการทดสอบผ่านหน่วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่ งมีการปั นส่ วนค่าความนิ ยมให้ปีละครั้ง และเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ วา่ หน่วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเกิดการด้อยค่า โดยใช้วธิ ี เปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ ซึ่ งรวม
ค่าความนิ ยม กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรัพย์น้ นั ค่าความนิ ยมที่เกิ ดการด้อยค่าหลังจาก
วันที่รวมธุ รกิจจะต้องรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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- คำถำม-คำตอบนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรบัญชี -

การทดสอบการด้อยค่าประจาปี ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ค่าความนิ ยมได้ถูกปั นส่ วนมาอาจ
ทาได้ในช่วงใดของปี ก็ได้ แต่จะต้องเป็ นช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากค่าความนิ ยมที่ปัน
ส่ วนให้แก่ หน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดได้มาจากการรวมธุ รกิ จในระหว่างปี ปั จจุ บนั กิ จการต้อง
ทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนสิ้ นปี ปั จจุบนั นั้น
นอกจากนี้ ใ นการค านวณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น ซึ่ ง ก าหนดจากมู ล ค่ า จากการใช้ข องสิ นทรั พ ย์
จะต้องรวมปั จจัยดังต่อไปนี้
1. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์
2. การคาดการณ์ เ กี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็ นไปได้ ใ นจ านวนหรื อช่ ว งเวลาของกระแส
เงินสดในอนาคตเหล่านั้น
3. มูลค่าของเงินตามเวลา ซึ่ งสะท้อนโดยอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ ยงในตลาด ณ เวลาปัจจุบนั
4. ราคาซึ่ งสะท้อนความไม่แน่นอนที่มีอยูใ่ นตัวสิ นทรัพย์
5. ปั จจัย อื่ น เช่ น สภาพคล่ อง ซึ่ ง ผูท้ ี่ มี ส่ วนร่ วมในตลาดจะสะท้อนในการวัดมู ล ค่ า กระแส
เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์
ซึ่ งประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวจะต้องสะท้อนผลผนึก (Synergy) ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูถ้ ูกซื้ อ ที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการรวมธุ รกิจแล้ว มากกว่าประมาณการกระแสเงินสดของผูถ้ ูกซื้ อเพียงอย่างเดียว
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