เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๘๗/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๗)
เรื่อง การรวมธุรกิจ
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการ
บัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๓๙ (๔/๒๕๕๗) เมื่อ วั นที่ ๒๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ที่ ๓๙/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ ๓ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๗) เรื่ อ ง
การรวมธุรกิจ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง
การรวมธุรกิจ

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อง การรวมธุร กิจ ซึ่ ง เป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IFRS 3: Business Combinations
(Bound volume 2013 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 7
20 29 33 47 ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข13 ข22 ข40 ข43 ถึง ข46 ข49 ข63.5 ข64
และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที่

บทนา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การระบุการรวมธุรกิจ
วิธีซื้อ
การระบุผซู ้ ื้ อ
การกาหนดวันทีซ่ ื้ อ
การรับรูแ้ ละวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทีร่ ะบุได้ทีไ่ ด้มา หนี้ สินทีร่ บั มาและ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
หลักการการรับรู้รายการ
เงือ่ นไขการรับรูร้ ายการ
การจัดประเภทหรือกาหนดประเภทสินทรัพย์ทีร่ ะบุได้ทีไ่ ด้มาและ
หนี้สินทีร่ บั มาจากการรวมธุรกิจ
หลักการการวัดมูลค่า
ข้ อยกเว้ นสาหรับหลักการในการรับรู้รายการหรือการวัดมูลค่า
ข้อยกเว้นสาหรับหลักการในการรับรูร้ ายการ
ข้อยกเว้นสาหรับหลักการในการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
ข้อยกเว้นสาหรับหลักการในการวัดมูลค่า

บทนา 1
1
2
3
4
6
8
10
10
11
15
18
21
22
24
29

2

จากย่อหน้าที ่
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือกาไรจากการซื้ อในราคาตา่ กว่า
มูลค่ายุติธรรม
การซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
สิ่งตอบแทนที่โอนให้
สิ่งตอบแทนทีต่ อ้ งจ่ายเมือ่ เข้าเงือ่ นไข
แนวปฏิบตั ิเพิม่ เติมสาหรับการใช้วิธีซื้อในการรวมธุรกิจบางประเภท
การรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ
การรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จโดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทน
ระยะเวลาในการวัดมูลค่า
การพิจารณาว่ารายการใดถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการรวมธุรกิจ
ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการซื้อ

32
34
37
39
41
41
43
45
51
53

การบันทึกบัญชีและการวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรก

54

สิทธิทีไ่ ด้รบั คืน
หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น
สินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการค้ าประกัน
สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ าย

55
56
57
58

การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง

59
64

วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ภาษีเงินได้

64
65
67

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม

68

ภาคผนวก
ก คานิยาม
ข แนวทางปฏิบตั ิ

3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง การรวมธุรกิจ ประกอบด้ วยย่ อ
หน้ าที่ 1 ถึง 68 ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน ข้ อความที่พิมพ์ด้วย
ตัว อักษรหนาถื อ เป็ นหลั ก การ นิ ยามของคาศั พท์ต่า งๆได้ ร วบรวมอยู่ ในอภิธานศั พท์ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ต้ องอ่านโดยคานึงถึงหลักการสาคัญ คานาของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและกรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติ
ในการเลือ กและการใช้ น โยบายการบั ญชี ให้ กิจการถือปฏิบั ติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนา 1

บทนา 2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง การรวมธุ รกิจ ได้ ถู ก
นามาใช้ แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวมธุรกิจ
โดยมีผลบั งคับใช้ สาหรั บการรวมธุรกิจซึ่ งมีวันที่ซ้ ื อที่เริ่ มในหรื อหลั งวั นที่ 1 มกราคม 2554
ทั้งนี้ สนับสนุนให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
ต่อมา คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีได้ ดาเนินการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ เป็ นฉบับปรับปรุง 2555 เพื่อให้ ตรงตามการปรับปรุง
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญชี ระหว่ างประเทศที่ส้ ิ นสุ ดในวั นที่ 31 ธันวาคม 2554

(IFRS 3: Business Combinations (Bound volume 2012) Consolidated without early
application)โดยมีความแตกต่างเพียงเล็กน้ อยจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3

บทนา 3

(ปรับปรุง 2552) กล่าวคือมีการปรั บปรุงย่อหน้ าที่ 19 30 64ข ภาคผนวก ข56 ข62ก และ
ข62ข ซึ่ ง ก าหนดให้ กิ จ การน าไปถื อ ปฎิ บั ติ ในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ี เ ริ่ มในหรื อ หลั ง วั น ที่
1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป และอีกทั้งมีการปรั บปรุงย่ อหน้ าที่ 64ค และ 65ก ถึง 65จ ซึ่ ง
กิจการต้ องนาไปถือปฏิบัติสาหรั บยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ายซึ่งเกิดจาก
การรวมธุ รกิจที่มีวั นซื้ อเกิดก่ อนวั นที่กิ จการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 3
(ปรับปรุง 2552) มาใช้ เท่านั้น
เนื่ อ งจากการที่ ค ณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบั ญ ชี ไ ด้ ด าเนิ น การออกมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10 เรื่ อง งบการเงิน รวม และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบั บ ที่ 13 เรื่ อ ง การวั ดมูลค่ายุ ติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ซึ่งส่งผลให้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ต้องมีการปรับปรุงอีกครั้ งหนึ่งเป็ น ฉบับปรับปรุง
2557 เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองฉบับข้ างต้ น และเพื่อให้
ตรงกั บ การปรั บ ปรุ ง ของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ ส้ ิ นสุ ด ใน
วั นที่ 31 ธันวาคม 2555 (IFRS 3: Business Combinations (Bound volume 2013)
Consolidated without early application) ทั้งนี้ฉบับปรับปรุง 2557 มีการเปลี่ยนแปลงไป
4

จากฉบับปรับปรุง 2555 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 7 20 29 33 47 ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข
13 ข22 ข40 ข43 ถึง ข46 ข49 ข63.5 ข64 และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น

ลักษณะสาคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนา 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงข้ อมูลซึ่งกิจการนาเสนอ
ในงบการเงินเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและผลกระทบจากการรวมธุรกิจให้ มีความเกี่ยวข้ องกับ
การตัดสินใจ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถเปรียบเทียบกันได้ ดีย่ิงขึ้น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ได้ กาหนดหลักการและข้ อกาหนดสาหรับผู้ซ้ ือในการ
4.1 รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาที่ระบุได้ หนี้สินที่รับมาและส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อ
4.2 รับรู้และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ หรือ กาไรจากการซื้อในราคา
ต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม และ
4.3 กาหนดข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบ
ทางการเงินจากการรวมธุรกิจ

หลักการสาคัญ
บทนา 5

ให้ ผู้ ซ้ ื อธุ ร กิ จ รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ด้ ม าและหนี้ สิ น ที่ รั บ มาด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ ซ้ ื อ
และเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงิน
จากการซื้อธุรกิจได้

การปฏิบตั ิตามวิธีซื้อ
บทนา 6

บทนา 7

บทนา 8

การรวมธุรกิจจะต้ องบันทึกบั ญชีโดยปฏิบัติตามวิธีซ้ ือ ยกเว้ นในกรณีท่ีเป็ นการรวมกิจการ
หรือธุรกิจที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ในการรวมธุรกิจทุกกรณีต้องระบุได้ ว่าบุคคลหรือ
กิจ การใดเป็ นผู้ ซ้ ื อ ซึ่ งผู้ ซ้ ื อ คือ กิจ การที่ได้ อ านาจในการควบคุ มในอีก ธุ ร กิ จ (ผู้ ถู ก ซื้ อ)
การรวมกั น ในลั ก ษณะของการร่ ว มค้ า หรื อ การซื้ อสิน ทรั พ ย์ ห รื อ กลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์ ซ่ึ ง
ไม่ก่อให้ เกิดเป็ นธุรกิจไม่ถือเป็ นการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดหลักการสาหรับการรั บรู้และการวัดมูลค่า
สิน ทรั พ ย์ ท่ีร ะบุ ได้ ท่ีไ ด้ มา หนี้ สิ น ที่รั บ มาและส่ วนได้ เ สีย ที่ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ในผู้ ถู กซื้ อ
การจัดประเภทหรื อการกาหนดการรั บรู้รายการดังกล่ าวต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
เงื่ อ นไขทางเศรษฐกิ จ การด าเนิ น งานและนโยบายบั ญ ชี ของผู้ ซ้ ื อและปั จ จั ยอื่ น ๆ ที่มีอ ยู่
ณ วันที่ซ้ ือ
สิน ทรั พย์ แ ละหนี้ สินที่ร ะบุ ได้ แ ต่ ละรายการจะถู กวัดมู ลค่า ด้ วยมูลค่ า ยุติธรรม ณ วั น ที่ซ้ ื อ
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อที่เป็ นส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในปั จจุ บัน
และที่ทาให้ ผ้ ูถือมีสิทธิได้ รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนที่ลงทุนในกรณี
ที่มีการชาระบัญชีต้องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่รี ะบุได้ ของผู้
ถูกซื้อที่ผ้ ูซ้ ือรั บรู้ตามสัดส่วนความเป็ นเจ้ าของในปัจจุบัน สาหรับส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
5

ส่วนอื่นให้ วั ดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรม ณ วั นที่ซ้ ื อ เว้ นแต่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
จะกาหนดให้ ใช้ เกณฑ์อ่นื ในการวัดมูลค่า
บทนา 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ก าหนดข้ อ ยกเว้ น บางประการในการรั บ รู้ แ ละ
วัดมูลค่าของรายการดังต่อไปนี้
9.1 สัญญาเช่ าและสัญญาประกันภัยต้ องถูกจัดประเภทตามเงื่อนไขของสัญญาและปั จจัย
อื่นๆ ที่มีอยู่ ณ วันเริ่มต้ นสัญญา (หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข) โดยไม่คานึงถึง
ปัจจัยที่มีอยู่ ณ วันซื้อธุรกิจ
9.2 หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นที่ได้ จากการรวมกิจการให้ รับรู้เฉพาะในกรณีท่กี ิจการมีภาระผูกพันอยู่
ณ ปัจจุบันและสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
9.3 สินทรั พย์ และหนี้ สินบางรายการให้ รั บรู้ และวั ดมู ลค่ า โดยปฏิบั ติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบั บ อื่น ๆแทนที่จ ะรั บ รู้ แ ละวั ดมู ลค่ า โดยใช้ มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมซึ่ ง
ประกอบด้ วยสินทรั พย์และหนี้สินที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
12 (ปรั บปรุง 2557) เรื่อง ภาษี เงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุน้
เป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 5
(ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ื อไว้เพื่อขายและการดาเนิ นงานที ่
ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้ )
9.4 ข้ อกาหนดเฉพาะสาหรับการวัดมูลค่าของสิทธิท่ไี ด้ รับคืน (Reacquired right)
9.5 สินทรั พย์ ท่ีได้ มาจากการค้าประกัน (Indemnification assets) ให้ รั บรู้ และวัดมูลค่ า
ตามหลักเกณฑ์ท่สี อดคล้ องกับรายการที่ผ้ ูขายรับประกันไว้ ถึงแม้ จะไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม
บทนา 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ กาหนดให้ ผ้ ูซ้ ื อรั บรู้ สินทรั พย์ท่รี ะบุได้ หนี้ สินและ
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเพื่อหาผลต่างระหว่าง
10.1 ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของหุ้นในส่วนที่ผ้ ูซ้ ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (กรณีการรวมธุรกิจ
ที่ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ) กับ
10.2 สินทรัพย์สทุ ธิท่รี ะบุได้ ท่ไี ด้ มา
โดยทั่วไป ผลต่างจะถูกรับรู้เป็ นค่าความนิยม อย่างไรก็ตาม หากผู้ซ้ ือมีกาไรจากการซื้อใน
ราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมให้ รับรู้ผลกาไรดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุน
บทนา 11 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย) ให้ วัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
บทนา 12 โดยทั่วไป ภายหลังการรวมธุรกิจเสร็จสิ้น ผู้ซ้ ื อจะวัดมูลค่าและบันทึกบัญชีสาหรับสินทรัพย์
ที่ได้ มา หนี้สนิ ที่รับมาหรือเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ได้ ให้ ข้อกาหนดในการ
บันทึกบัญชีสาหรั บสิทธิท่ไี ด้ รับคืน (Reacquired right) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สิ่งตอบแทนที่
คาดว่าจะต้ องจ่ายและสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคา้ ประกัน (Indemnification assets)
6

การเปิ ดเผยข้อมูล
บทนา 13 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดให้ ผ้ ูซ้ ือเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน
สามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบ
ระยะเวลารายงานงวดปัจจุบันหรือภายหลังวันที่ในงบการเงินแต่ก่อนวันที่งบการเงินได้ รับการ
อนุมัติให้ ออก ภายหลังการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยรายการปรับปรุงที่รับรู้ในงวดปั จจุ บัน
ซึ่งเป็ นผลจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลารายงานงวดปั จจุบันหรือรอบระยะเวลา
รายงานงวดก่อนๆ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง การรวมธุ รกิจ
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความเกี่ ยวข้ อ งกั บ การ
ตัดสินใจ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการเปรียบเทียบกันของข้ อมูลซึ่งกิจการนาเสนอ
ในงบการเงิ น เกี่ย วกับ การรวมธุ ร กิ จ และผลกระทบจากการรวมธุ ร กิจ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้จึงได้ กาหนดหลักการและข้ อกาหนดสาหรับผู้ซ้ ือในการ
1.1 รั บ รู้ แ ละวั ด มู ลค่ า สิน ทรั พ ย์ ท่ีร ะบุ ไ ด้ ท่ีไ ด้ มา หนี้ สิน ที่รั บ มาและส่ ว นได้ เ สียที่ไ ม่ มีอ านาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อ
1.2 รับรู้และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ หรื อกาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ า
มูลค่ายุติธรรม และ
1.3 กาหนดข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยเพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบ
ทางการเงินจากการรวมธุรกิจ

ขอบเขต
2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ให้ ถือปฏิบัติกับรายการหรื อเหตุการณ์ซ่ึ งเป็ นไปตาม
คานิยามของการรวมธุรกิจ และไม่ถือปฏิบัติกบั
2.1 การจัดตั้งการร่วมค้ า
2.2 การซื้อสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ซ่ึงไม่ก่อให้ เกิดเป็ นธุรกิจ ในกรณีดังกล่า ว ผู้ซ้ ือต้ อง
ระบุและรับรู้รายการสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ ท่ไี ด้ มาแต่ละรายการ (รวมทั้งสินทรัพย์ท่เี ข้ าคานิยาม
และเงื่อนไขการรับรู้รายการเป็ น สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ) และหนี้สินที่รับมา
ต้ นทุนของกลุ่มสินทรัพย์จะถูกปันส่วนให้ แก่สินทรัพย์ ท่รี ะบุได้ และหนี้สินแต่ละรายการบน
พื้ นฐานของมู ลค่ า ยุ ติธรรมที่เ กี่ยวข้ อง ณ วั น ที่ซ้ ื อ รายการหรื อ เหตุ ก ารณ์ ดังกล่ า วจะไม่
ก่อให้ เกิดค่าความนิยม
2.3 การรวมกิจการหรื อธุรกิจที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน (ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข1 ถึง
ข4 ให้ แนวทางปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้ )

การระบุการรวมธุรกิจ
3

กิจการต้องประเมินว่ารายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นถือเป็ นการรวมธุ รกิจหรือไม่โดยใช้คา
นิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่งกาหนดให้สินทรัพย์ที่ได้มาและ
หนี้ สินที่รบั มาต้องประกอบกันขึ้ นเป็ นธุ รกิจ หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ใช่ หน่วยธุ รกิจ กิจการ
ทีน่ าเสนอรายงานต้องบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นการซื้ อสินทรัพย์ ภาคผนวก ข

8

ย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข12 ได้ใ ห้แนวทางในการพิจารณาการรวมธุ รกิจและคานิยามของคาว่ า
ธุรกิจ

วิธีซื้อ
4

กิจการต้องบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซื้อ

5

การถือปฏิบัติตามวิธซี ้ ือกาหนดให้
5.1 ระบุผ้ ูซ้ ือ
5.2 กาหนดวันทีซ่ ้ ือ
5.3 รับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ ท่ไี ด้ มา หนี้สินที่รับมาและส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อ และ
5.4 รับรู้และวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือกาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม

การระบุผูซ้ ื้ อ
6

ในการรวมธุรกิจต้องระบุได้ว่า กิจการทีน่ ามารวมกันกิจการใดเป็ นผูซ้ ื้ อ

7

ผู้ ซ้ ื อ คื อ กิ จ การที่ ไ ด้ อ านาจในการควบคุ ม ผู้ ถู ก ซื้ อตามค านิ ย ามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม ในกรณีท่ีไม่ สามารถระบุผ้ ู ซ้ ือได้ อย่ าง
ชัดเจนตามแนวปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ให้ ใช้
ปัจจัยตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข14 ถึง ข18 ประกอบการพิจารณา

การกาหนดวันทีซ่ ื้ อ
8

ผูซ้ ื้ อต้องกาหนดวันทีซ่ ื้ อ ซึ่งเป็ นวันทีผ่ ซู ้ ื้ อได้อานาจในการควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ

9

โดยทั่วไป วันที่ผ้ ูซ้ ือได้ อานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อ คือ วันที่ผ้ ูซ้ ือได้ โอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้ อ
ตามกฏหมาย และได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรับมาซึ่งหนี้สินจากผู้ ถูกซื้อตามกฏหมาย ซึ่งถือเป็ นวันที่
สิ้นสุดของรายการซื้อขายกิจการ อย่างไรก็ตาม ผู้ซ้ ืออาจได้ อานาจในการควบคุมก่อนหน้ าหรื อ
ภายหลั ง วั น ที่ ส้ ิ นสุ ด ของรายการซื้ อขายกิ จ การ เช่ น วั น ที่ ซ้ ื ออาจเกิ ด ขึ้ นก่ อ นวั น ที่ ส้ ิ นสุ ด
ของรายการซื้อขายกิจการหากเงื่อนไขในสัญญากาหนดให้ วันที่ผ้ ูซ้ ือได้ อานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้ อ
เป็ นวั น ที่ก่ อ นวั น ที่ส้ ิ น สุ ด ของรายการซื้ อขายกิ จ การ ดั ง นั้ น ในการก าหนดวั น ที่ซ้ ื อ ผู้ ซ้ ื อต้ อ ง
พิจารณาข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด

9

การรับรูแ้ ละวัดมู ลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้ สินที่รบั มาและส่วนได้เสียที่
ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
หลักการการรับรูร้ ายการ
10

ณ วันที่ซื้อ ผูซ้ ื้ อต้องรับรู ส้ ินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้ สินที่รบั มาและส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุ ม ในผู ถ้ ู กซื้ อแยกต่ างหากจากค่ าความนิย ม การรับรู ้ สิ นทรัพย์ที่ร ะบุ ไ ด้ที่ไ ด้ม าและ
หนี้ สินทีร่ บั มาให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดในย่อหน้าที่ 11 และ 12

เงือ่ นไขการรับรูร้ ายการ
11

การเข้ าเงื่อนไขในการรั บรู้รายการที่ถือปฏิบัติตามวิธีซ้ ือนั้น สินทรั พย์ท่รี ะบุได้ ท่ไี ด้ มาและหนี้สิน
ที่รับมาต้ องเข้ าคานิยามของสินทรั พย์และหนี้สินตามที่ระบุไว้ ในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ณ วันที่ซ้ ือ เช่น ต้ นทุนในอนาคตที่ผ้ ูซ้ ือคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้
มีภาระผูกพัน เนื่องจากมีแผนการยกเลิกกิจกรรมบางส่วน การเลิกจ้ างหรือโอนย้ ายพนักงานของผู้ถูก
ซื้อจะไม่ถือเป็ นหนี้สิน ณ วันที่ซ้ ือ ดังนั้น ผู้ซ้ ือต้ องไม่รับรู้ต้นทุนดังกล่าวในการปฏิบัติตามวิธีซ้ ือ แต่
ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้ต้นทุนเหล่ านั้นในงบการเงินภายหลังการรวมกิจการตามที่กาหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ

12

นอกจากนี้ การเข้ าเงื่อนไขในการรับรู้รายการที่ถือปฏิบัติตามวิธีซ้ ือ สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ ท่ไี ด้ มาและ
หนี้สนิ ที่รับมาต้ องเป็ นส่วนหนึ่งของรายการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซ้ ือกับผู้ถูกซื้อ (หรือเจ้าของเดิม)
ในการรวมธุรกิจ โดยมิได้ เป็ นผลจากรายการอื่นที่แยกต่างหาก ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาแนวปฏิบัติตาม
ย่อหน้ าที่ 51 ถึง 53 ในการประเมินว่ าสินทรั พย์ท่ไี ด้ มาหรื อหนี้สินที่รับมานั้นเป็ นส่วนหนึ่งของ
รายการแลกเปลี่ยนที่ให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ หรื อเป็ นผลของรายการอื่นที่แยกจากกัน ซึ่งต้ องบันทึกบัญชี
ตามลักษณะของรายการและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้ อง

13

การถือปฏิบัติตามหลักการและเงื่อนไขในการรั บรู้รายการอาจส่งผลให้ ผ้ ูซ้ ือต้ องรั บรู้สินทรั พย์และ
หนี้สินบางรายการซึ่งไม่เคยมีการรับรู้ในงบการเงินของผู้ถูกซื้อมาก่อน เช่น ผู้ซ้ ือรับรู้สินทรั พย์ไม่มี
ตัวตนที่ได้ มาที่ระบุได้ เช่ น ตราสินค้ า สิทธิบัตร หรื อความสัมพั นธ์กับลูกค้ า ซึ่งผู้ถูกซื้อไม่เคยมีการ
รับรู้สนิ ทรัพย์ดังกล่าวในงบการเงินมาก่อนเนื่องจากเป็ นการพัฒนาขึ้นเองและบันทึกต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง
ไว้ เป็ นค่าใช้ จ่าย

14

ภาคผนวก ข ย่ อหน้ า ที่ ข28 ถึง ข40 ได้ กาหนดแนวทางในการรั บ รู้สัญญาเช่ า ดาเนินงานและ
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ย่ อ หน้ า ที่ 22 ถึ ง 28 แสดงประเภทของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ร ะบุ ไ ด้ แ ละหนี้ สิ น
ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ได้ ให้ ข้อยกเว้ นสาหรับหลักการและเงื่อนไขในการรับรู้
รายการไว้

10

15

การจัดประเภทหรือกาหนดประเภทสินทรัพย์ทีร่ ะบุได้ทีไ่ ด้มาและหนี้สินทีร่ บั มาจากการรวมธุรกิจ
ณ วันที่ซื้ อ ผูซ้ ื้ อต้อ งจัดประเภทหรื อ กาหนดประเภทสิ นทรัพย์ที่ระบุ ไ ด้ที่ไ ด้มาและหนี้ สิ น
ที่ ร ับ มาตามที่ จ าเป็ นเพื่อ การปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ อื่ น ๆ
ในภายหลัง ผูซ้ ื้ อต้อ งจัดประเภทหรื อ กาหนดประเภทโดยพิจารณาจากเงื่อ นไขในสัญญา
สภาวะทางเศรษฐกิ จ การด าเนิ น งานและนโยบายบัญ ชี ข องผู ้ซื้ อ และเงื่ อ นไขอื่ น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ีอยู่ ณ วันทีซ่ ื้ อ

16

ในบางสถานการณ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้ แนวทางในการบันทึกบัญชีท่แี ตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับว่ากิจการจัดประเภทหรื อระบุประเภทสินทรั พย์หรื อหนี้สินไว้ อย่างไร ตัวอย่างการจัด
ประเภทหรื อกาหนดประเภทซึ่งผู้ซ้ ือต้ องคานึงถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ ือมีตัวอย่าง
ดังนี้
16.1 การจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่มีการ
รับรู้มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน หรือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินประเภทเผื่อขายหรือ
ถื อ จนครบก าหนดตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรับ รู แ้ ละการวัด มูลค่ า
เครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
16.2 การกาหนดประเภทตราสารอนุ พันธ์เป็ นเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
16.3 การประเมินว่าต้ องทาการแยกอนุพันธ์แฝงออกจากสัญญาหลักตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือไม่
(เป็ นประเด็นเกี่ยวกับการจัดประเภทตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ กาหนดข้ อยกเว้ นสาหรั บหลักการในย่อหน้ าที่ 15 ไว้
สองประการดังนี้
17.1 การจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่ าการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ )
17.2 การจั ดประเภทของสัญ ญาเป็ นสัญญาประกันภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ผู้ซ้ ือต้ องจัดประเภทสัญญาข้ างต้ นโดยคานึงถึงเงื่อนไขในสัญญา และปั จจัยอื่นๆ ณ วันเริ่ มต้ น
สัญ ญา (หรื อ หากมี ก ารเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขในสัญ ญา ทาให้ เ กิดการเปลี่ ยนแปลงในการจั ด
ประเภทรายการ ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขซึ่งอาจเป็ นวันเดียวกันกับวันที่ซ้ ือ)

หลักการการวัดมูลค่า
18

ผูซ้ ื้ อต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทีร่ ะบุได้ทีไ่ ด้มาและหนี้ สินทีร่ บั มาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีซ่ ื้ อ

19

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ ือของส่วนที่เป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อที่เป็ นส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในปัจจุบันและที่ทาให้ ผ้ ูถือมีสิทธิได้ รับ
11

ส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจการตามสัดส่วนที่ลงทุนในกรณีท่มี ีการชาระบัญชีด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่งดังต่อไปนี้
19.1 มูลค่ายุติธรรม หรือ
19.2 มู ลค่ าของสินทรั พย์ สุทธิท่ีระบุ ได้ ของผู้ ถูกซื้ อที่ผ้ ู ซ้ ื อรั บรู้ ตามสัดส่วนความเป็ นเจ้ าของใน
ปัจจุบัน
สาหรั บองค์ประกอบอื่นของส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุ มต้ องวั ดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซ้ ือ เว้ นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกาหนดให้ ใช้ เกณฑ์อ่นื ในการวัดมูลค่า
20

ย่อหน้ าที่ 24 ถึง 31 ระบุประเภทของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ และหนี้สินซึ่งรวมถึงรายการที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ ข้อยกเว้ นสาหรับหลักการวัดมูลค่าไว้

ข้อยกเว้นสาหรับหลักการในการรับรูร้ ายการหรือการวัดมูลค่า
21

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ก าหนดข้ อ ยกเว้ น ส าหรั บ หลั ก การรั บ รู้ ร ายการและ
การวัดมูลค่า ย่อหน้ าที่ 22 ถึง 31 ได้ กาหนดประเภทและลักษณะของรายการที่มีการยกเว้ น ผู้ซ้ ือ
ต้ องบันทึกบัญชีสาหรั บรายการเหล่านั้นตามวิธีท่กี าหนดในย่อหน้ าที่ 22 ถึง 31 ซึ่งอาจส่งผลให้
กิจการ
21.1 รั บรู้ บางรายการโดยใช้ หลักการรั บรู้รายการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 11 และ
12 หรื อใช้ หลั กการรั บรู้ รายการที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บอื่ น
ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ อ าจแตกต่ า งไปจากการใช้ หลั ก การรั บ รู้ และการวั ด มู ล ค่ า ตามที่ ก าหนดใน
ย่อหน้ าดังกล่าว
21.2 วัดมูลค่าบางรายการด้ วยมูลค่าอื่นแทนที่จะใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ

ข้อยกเว้นสาหรับหลักการในการรับรูร้ ายการ
หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น
22

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น
และสิน ทรัพ ย์ที่อ าจเกิ ด ขึ้น (เมื่อ มีการประกาศใช้ ) ได้ ให้ คานิ ยามของหนี้ สิน ที่อ าจเกิดขึ้ น ว่ า
หมายถึง รายการข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
22.1 ภาระผู ก พั นที่อาจมีอยู่ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ ในอดีต แต่การจะทราบว่ าภาระผู กพั น
ดังกล่ า วมีอ ยู่ หรื อ ไม่ น้ั น ต้ อ งได้ รั บ การยืน ยัน จากเหตุการณ์ อย่ า งน้ อยหนึ่ งเหตุการณ์ ใน
อนาคตซึ่งยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวต้ องไม่อยู่
ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ หรือ
22.2 ภาระผูกพั นในปั จจุ บันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรั บรู้เป็ นหนี้สินได้
เนื่องจากเป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
22.2.1 ไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ า งแน่ ท่ีกิจการจะสูญเสียทรั พยากรที่มีประโยชน์ เชิ ง
เศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพัน หรือ
22.2.2 จานวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ
12
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ข้ อกาหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้นและสินทรั พย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไม่ถือปฏิบัติในการพิจารณารับรู้
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น ณ วั นที่ซ้ ื อ แต่ ผ้ ู ซ้ ื อต้ องรั บ รู้ หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ นที่รั บมาจากการรวมธุ รกิ จ
ณ วั นที่ซ้ ื อหากมี ภาระผู กพั นในปั จ จุ บั นซึ่ งเกิดขึ้ นจากเหตุ ก ารณ์ ในอดี ตและสามารถวั ดมู ลค่ า
ยุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ ดังนั้น ผู้ซ้ ือสามารถรั บรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่
ซื้อถึงแม้ ว่าจะมีความน่าจะเป็ นที่กจิ การจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาระ
ภาระผูกพันอยู่ในระดับไม่ถึงความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ซึ่งแตกต่างจากหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) แนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังจากการรวม
ธุรกิจสาหรับหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นกาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 56

ข้อยกเว้นสาหรับหลักการในการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
ภาษีเงินได้
24

ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์หรื อหนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากสินทรัพย์ท่ไี ด้ มา
และหนี้สินที่รับมาจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

25

ผู้ซ้ ือต้ องบันทึกบัญชีสาหรั บผลกระทบทางภาษีท่อี าจเกิดขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวและรายการ
ยกไปของผู้ ถู กซื้ อที่มีอยู่ ณ วั น ที่ซ้ ื อหรื อเป็ นผลจากการซื้อโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ผลประโยชน์ของพนักงาน
26

ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรั บ รู้ และวั ดมู ลค่ า หนี้ สิน (หรื อ สิน ทรั พ ย์ ถ้ า มี) ที่เ กี่ยวกับผลประโยชน์ พ นั กงานของ
ผู้ถูกซื้อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

สินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการค้ าประกัน
27

ในการรวมกิจการ ผู้ขายอาจทาสัญญากับผู้ซ้ ือเพื่อรับประกันผลของสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือความไม่
แน่ น อนที่เ กี่ ยวข้ อ งกับ สิ น ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิน บางประเภททั้ง หมดหรื อบางส่วน เช่ น ผู้ ขายอาจ
รับประกันผลขาดทุนส่วนที่เกินกว่าจานวนหนี้สินที่ระบุไว้ อันเกิดจากความไม่แน่นอนบางประการ
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ผู้ขายรับประกันว่าหนี้สินของผู้ซ้ ือจะไม่เกินกว่าจานวนที่ระบุไว้ ส่งผลให้ ผ้ ู
ซื้อมีสนิ ทรัพย์ท่เี กิดจากการได้ รับการคา้ ประกัน ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคา้ ประกันนี้
ในเวลาเดียวกันกับการรับรู้ส่งิ ที่ผ้ ูขายประกันไว้ และวัดมูลค่าด้ วยหลักเกณฑ์เดียวกัน ทั้งนี้จะต้ องมี
การพิจารณาค่าเผื่อมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ สาหรับสินทรัพย์ดังกล่าวด้ วย ดังนั้น หากการ
คา้ ประกันเกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์หรื อหนี้สินที่ถูกรับรู้ และวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
ผู้ ซ้ ื อต้ องรั บรู้ สินทรั พย์ ท่ีได้ มาจากการค้าประกันด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรม ณ วั นที่ซ้ ื อเช่ น กัน สาหรั บ
13

สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคา้ ประกันที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ผลกระทบของความไม่แน่นอน
ในกระแสเงิ นสดรั บ ในอนาคตอัน เกิดจากการที่อ าจเรี ยกเก็บ เงิ น ไม่ ได้ ร วมอยู่ ในการวั ดมู ลค่ า
ยุติธรรมแล้ ว ดังนั้ น จึ งไม่ จ าเป็ นต้ อ งแยกพิ จ ารณาค่ า เผื่ อ มู ลค่ าที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บไม่ ได้ อีก
(ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข41 ได้ กาหนดแนวทางในการปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้ )
28

ในบางสถานการณ์ อาจมีการประกันที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ได้ รับการยกเว้ นจาก
หลั ก เกณฑ์ ใ นการรั บ รู้ ร ายการและวั ด มู ล ค่ า ตั ว อย่ า งเช่ น การประกั น ที่เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ หนี้ สิ น
ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่มีการรั บรู้ ณ วันที่ซ้ ือเนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ในวั นนั้ น หรื อการประกันที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์หรื อหนี้ สินที่เป็ นผลมาจากผลประโยชน์ ของ
พนักงานซึ่งวัดมูลค่าด้ วยมูลค่าอื่นนอกเหนือจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ ในสถานการณ์ดังกล่าว
ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรั บ รู้ และวั ดมู ลค่ า สินทรั พย์ ท่ีได้ มาจากการคา้ ประกัน ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์เดี ยวกัน กับ ที่ใช้
ในการวัดมูลค่าของสิ่งที่ผ้ ูขายประกันไว้ ทั้งนี้ ฝ่ ายบริหารต้ องมีการประเมินความสามารถในการ
เรี ยกเก็บเงิน จากสิ นทรั พย์ ท่ีได้ มาจากการคา้ ประกัน และข้ อจากัดต่างๆ ตามสัญญาต่อจานวน
ที่จ ะได้ รั บ การประกั น แนวทางในการบั น ทึก บั ญ ชี ภ ายหลั ง การรวมกิจ การส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์
ที่ได้ มาจากการคา้ ประกันกาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 57

ข้อยกเว้นสาหรับหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่า
สิทธิทีไ่ ด้รบั คืน
29

ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าของสิทธิท่ไี ด้ รับคืนซึ่งถูกรับรู้เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยพิจารณาจากระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่ต้องคานึงว่ าผู้ร่วมตลาดผู้จะพิจารณาถึงโอกาสในการต่อ
อายุ สั ญ ญาในการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ ท ธิ ท่ี ไ ด้ รั บ คื น ดั ง กล่ า วหรื อ ไม่ ภาคผนวก ข
ย่อหน้ าที่ ข35 และ ข36 ได้ กาหนดแนวปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้

รายการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
30

ณ วั นที่ซ้ ือ ผู้ ซ้ ื อ ต้ อ งวั ดมู ลค่ า หนี้ สิน หรื อตราสารทุ น ที่เ กี่ยวข้ องกับ รายการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ น
เกณฑ์ของผู้ถูกซื้อ หรือ รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ผี ้ ูซ้ ือออกแทนรายการของผู้ถูกซื้อ ตาม
วิธที ่กี ารกาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่าย
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อ้างถึง
ผลของวิธกี ารดังกล่าวว่าเป็ นการวัดมูลค่าของรายการโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์)

สินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
31

ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มกิจการที่ยกเลิก) ที่ได้ มา ซึ่งได้ จัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย ณ วันที่ซ้ ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง
2557) เรื่ อ ง สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุน เวียนที ่ถื อไว้เ พื่อ ขายและการด าเนิ น งานที ่ยกเลิ ก (เมื่อ มีก าร
ประกาศใช้ ) ด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายตามย่อหน้ าที่ 15 ถึง 18 ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
14

การรับรู แ้ ละการวัดมู ลค่ าของค่ าความนิยมหรือกาไรจากการซื้ อในราคาตา่ กว่ า
มูลค่ายุติธรรม
32

ผูซ้ ื้ อต้องรับรูค้ ่าความนิยม ณ วันทีซ่ ื้ อด้วยส่วนของมูลค่าในข้อ 32.1 ทีม่ ากกว่าข้อ 32.2
32.1 ผลรวมของ
32.1.1 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่วดั มูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ซึ่ งโดยทัว่ ไป กาหนดให้ว ดั มู ลค่ าสิ่งตอบแทนดังกล่ าวด้ว ยมู ลค่ ายุติธ รรม
ณ วันทีซ่ ื้ อ (ดูย่อหน้าที่ 37)
32.1.2 ส่ ว นได้เ สี ย ที่ไ ม่ มีอ านาจควบคุ ม ในผูถ้ ู กซื้ อซึ่ งวัดมู ลค่ าตามที่กาหนดไว้ใ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และ
32.1.3 มู ลค่ ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของส่ วนได้เสียในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ู กซื้ อที่
ผูซ้ ื้ อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจทีด่ าเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้ อ (ดูย่อหน้าที่
41 และ 42)
32.2 มูลค่าสุทธิ ณ วันทีซ่ ื้ อของสินทรัพย์ทีร่ ะบุได้ทีไ่ ด้มาและหนี้ สินทีร่ บั มาซึ่งวัดมูลค่าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
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ในการรวมธุรกิจที่ผ้ ูซ้ ือและผู้ถูกซื้อ (หรือเจ้ าของเดิม) มีการแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนได้ เสียในส่วน
ของเจ้ าของ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ถูกซื้ออาจวัดมูลค่า
ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ กว่ า มู ลค่ า ยุ ติธ รรม ณ วั น ที่ซ้ ื อของส่ ว นได้ เ สี ย ในส่ ว นของเจ้ า ของของผู้ ซ้ ื อ
หากเป็ นเช่ นนั้ น ผู้ ซ้ ือต้ องพิ จารณามู ลค่าของค่าความนิ ยมโดยใช้ มูลค่ายุ ติธรรม ณ วั นที่ซ้ ื อของ
ส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ถูกซื้ อแทนการใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้ เสียใน
ส่วนของเจ้ าของของผู้ซ้ ือ ในการพิ จารณามูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจซึ่งไม่มี
การโอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ ผู้ซ้ ือต้ องคานวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้ เสียของผู้
ซื้อในผู้ถูกซื้อแทนการใช้ มูลค่ ายุ ติธรรม ณ วั นที่ซ้ ื อของสิ่งตอบแทนที่โอนไป (ย่ อหน้ าที่ 32.1.1)
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข46 ถึง ข49 ได้ กาหนดแนวปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้

การซื้ อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม
34

ในบางครั้ง ผู้ซ้ ืออาจซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ซึ่งส่งผลให้ การรวมธุรกิจมีมูลค่าในย่อหน้ าที่
32.2 เกินกว่าผลรวมของมูลค่าที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 32.1 ถ้ ามูลค่าส่วนเกินดังกล่าวยังคงเหลืออยู่
ภายหลั งจากการปฎิบัติตามข้ อกาหนดในย่ อหน้ าที่ 36 ผู้ ซ้ ื อต้ องรั บรู้ ผลกาไรที่เกิดขึ้นดังกล่ า ว
ในกาไรหรือขาดทุน ณ วันที่ซ้ ือ โดยถือเป็ นผลกาไรในส่วนของผู้ซ้ ือ
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การซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีท่กี ารรวมธุรกิจเป็ นการบังคับขาย
ที่ผ้ ูขายต้ องปฏิบัติตามคาสั่งบังคับขาย อย่ างไรก็ตาม รายการบางรายการที่มีการยกเว้ นให้ รับรู้
และวั ดมูลค่าตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 22 ถึง 31 อาจส่งผลให้ มีการรับรู้กาไรจากการซื้อใน
ราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (หรือมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกาไรที่รับรู้)
15

36

ก่อนที่จะรับรู้กาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ซ้ ือต้ องทาการประเมินความถูกต้ อง
ของการระบุสินทรั พย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สินที่รับมาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งภายหลังการประเมินผู้ซ้ ือ
อาจจะต้ องทาการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินที่ระบุได้ จากการประเมินเพิ่มเติม จากนั้น ผู้ซ้ ือจะต้ อง
ทบทวนกระบวนการวัดมูลค่าว่าเป็ นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดให้ ใช้
เพื่อรับรู้รายการต่อไปนี้ ณ วันที่ซ้ ือ
36.1 สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ ท่ไี ด้ มาหรือหนี้สนิ ที่รับมา
36.2 ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ (ถ้ ามี)
36.3 ส่ ว นได้ เ สี ย ในส่ ว นของเจ้ า ของที่ผ้ ู ซ้ ื อถื อ อยู่ ใ นผู้ ถู ก ซื้ อก่ อ นการรวมธุ ร กิ จ ที่ด าเนิ น การ
สาเร็จจากการทยอยซื้อ
36.4 สิ่งตอบแทนที่โอนให้
วัตถุประสงค์ในการทบทวน คือ เพื่ อ ให้ ม่ัน ใจว่ าในการวั ดมู ลค่ าได้ มีการพิ จารณาข้ อมู ลที่มีอ ยู่
ทั้งหมด ณ วันที่ซ้ ืออย่างเหมาะสม

สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้
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ในการรวมธุรกิจ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคานวณจากผลรวมของมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสินทรัพย์ท่ผี ้ ูซ้ ือโอนไป หนี้สินที่ผ้ ูซ้ ือก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้ แก่เจ้ าของเดิม
ของผู้ ถู ก ซื้ อ และส่ ว นได้ เ สีย ในส่ ว นของเจ้ า ของที่อ อกโดยผู้ ซ้ ื อ (อย่ า งไรก็ต าม สัด ส่ ว นของ
โครงการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ของผู้ ซ้ ื อ ที่ใช้ แลกเปลี่ ยนกับ โครงการที่ถือ โดยพนั กงานของ
ผู้ถูกซื้อซึ่งรวมอยู่ในมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจต้ องวัดมูลค่าตามที่กาหนดไว้
ในย่อหน้ าที่ 30 แทนที่จะวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม) ตัวอย่างของรูปแบบสิ่งตอบแทนรวมถึง เงินสด
สินทรั พย์อ่ ืน หน่วยธุรกิจ หรือ บริษัทย่อยของผู้ซ้ ือ สิ่งตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย หุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิ สิทธิซ้ ือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ และส่วนของสมาชิกในกิจการหาผลประโยชน์ร่วม
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สิ่งตอบแทนที่โอนให้ อาจรวมถึง สินทรั พย์หรื อหนี้ สินของผู้ ซ้ ื อซึ่ งมีมูลค่ าตามบั ญชี แตกต่ างจาก
มูลค่ายุติธรรม ณ วั นที่ซ้ ือ (ตัวอย่างเช่ น สินทรั พย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน หรื อธุรกิจของผู้ซ้ ือ) หากเป็ น
เช่นนั้น ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่โอนให้ ใหม่เป็ นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ และ
รับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็ นผลกาไรหรื อขาดทุนในกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม บางครั้ งสินทรั พย์
หรือหนี้สนิ ที่โอนให้ ยังคงอยู่ในกิจการที่เกิดจากการรวมกันภายหลังการรวมธุรกิจ (เพราะสินทรัพย์
และหนี้ สินถู กโอนไปให้ ผ้ ู ถูกซื้ อแทนที่จะโอนไปให้ แก่เจ้ าของเดิม) ส่งผลให้ ผ้ ู ซ้ ื อยังคงมี อานาจ
ควบคุ มสินทรั พย์และหนี้ สินเหล่ านั้น ในสถานการณ์เช่ นนี้ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าของสินทรั พย์และ
หนี้สินด้ วยมูลค่าตามบัญชีก่อนวั นที่ซ้ ื อ และต้ องไม่รับรู้ผลกาไรหรื อขาดทุ นในกาไรหรื อขาดทุ น
จากสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ผ้ ูซ้ ือมีอานาจในการควบคุมทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ
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สิ่งตอบแทนทีต่ อ้ งจ่ายเมือ่ เข้าเงือ่ นไข
39

สิ่งตอบแทนที่ผ้ ูซ้ ือต้ องโอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อรวมถึงสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ผ้ ูซ้ ือคาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ
ตามข้ อตกลง (ดูย่อหน้ าที่ 37) ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่าย
เมื่อเข้ าเงื่อนไขเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ
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ผู้ซ้ ือต้ องจัดประเภทภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายชาระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายเป็ นหนี้สินหรือ
ส่วนของเจ้ าของตามคานิยามของตราสารทุนและหนี้สินทางการเงินที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 11 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้ อง ผู้ซ้ ือต้ องจัดประเภทสิทธิ
ในการที่จ ะได้ รั บ คื น สิ่ง ตอบแทนที่เ คยโอนให้ แ ก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อเป็ นสิน ทรั พ ย์ ถ้ า เป็ นไปตามเงื่ อ นไข
ที่กาหนดไว้ ย่ อหน้ าที่ 58 ได้ กาหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรวมกิจการสาหรั บ
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย

แนวปฏิบตั ิเพิม่ เติมสาหรับการใช้วิธีซื้อในการรวมธุรกิจบางประเภท
การรวมธุรกิจทีด่ าเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้ อ
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ในบางครั้ง ผู้ซ้ ือได้ อานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อโดยที่ผ้ ูซ้ ือเคยมีส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้ออยู่ก่อนวันซื้อ
แล้ ว เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 กิจการ ก ถือหุ้นกิจการ ข คิดเป็ นร้ อยละ 35 ซึ่งถือเป็ นผู้ท่ไี ม่มี
อานาจควบคุมในกิจการ ข ณ วันนั้น กิจการ ก ซื้อหุ้นกิจการ ข เพิ่มอีกร้ อยละ 40 และทาให้ กิจการ
ก มีอานาจควบคุมกิจการ ข มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ถือว่ ารายการดังกล่าวเป็ น
การรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ หรือบางครั้งเรียกว่าเป็ นการซื้อแบบเป็ นขั้น

42

ในการรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ผ้ ูซ้ ือถืออยู่ใน
ผู้ถูกซื้อก่อนหน้ าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือและรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนที่
เกิดขึ้นในกาไรหรือขาดทุ น ผู้ซ้ ืออาจเคยรั บรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดก่อน (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงิน
ลงทุนเผื่อขาย) ซึ่งหากเป็ นเช่นนั้น มูลค่าที่เคยรับรู้ในรายได้ ท่รี ับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้ อง
รับรู้ด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าผู้ซ้ ือได้ ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป

การรวมธุรกิจทีด่ าเนินการสาเร็จโดยไม่มีการโอนสิง่ ตอบแทน
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ในบางครั้ ง ผู้ ซ้ ื อได้ อ านาจในการควบคุ มผู้ ถู กซื้ อโดยไม่ มีก ารโอนสิ่งตอบแทนให้ แ ก่ผ้ ู ถู ก ซื้ อ
การบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจในกรณี ดังกล่าวให้ ใช้ วิธีซ้ ือ การรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จ
โดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนรวมถึง
43.1 ผู้ถูกซื้อซื้อหุ้นของตนเองคืนในจานวนที่ทาให้ ผ้ ูลงทุนในปัจจุบัน (ผู้ซ้ ือ) ได้ รับอานาจในการ
ควบคุม
43.2 การที่สทิ ธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยในการคัดค้ านไม่ให้ ผ้ ูซ้ ือได้ รับอานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อ
(แม้ ผ้ ูซ้ ือจะมีสทิ ธิในการออกเสียงส่วนใหญ่) ได้ หมดไป
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43.3 ผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อตกลงที่จะรวมธุรกิจตามสัญญาเพี ยงอย่างเดียว ผู้ซ้ ือไม่ต้องโอนสิ่งตอบแทน
ให้ แก่ผ้ ูถูกซื้ อเพื่ อที่จะได้ รับอานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อ และไม่ มีส่วนได้ เสียในส่วนทุ น
ของกิ จ การของผู้ ถู ก ซื้ อทั้ ง ณ วั น ที่ ซ้ ื อและก่ อ นวั น ที่ ซ้ ื อ ตั ว อย่ า งของการรวมธุ ร กิ จ ที่
ดาเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียวรวมถึงการนาสองธุรกิจมารวมกันตามสัญญาการรวม
ธุ ร กิ จ (Stapling Arrangement) หรื อ การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์สองแห่ง (Dual Listed Corporation)
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ในการรวมธุรกิจที่ดาเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้ซ้ ือต้ องปั นส่วนมูลค่าของสินทรัพย์
สุทธิของผู้ถูกซื้อที่รับรู้ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ แก่เจ้ าของเดิม
ของผู้ถูกซื้อ หรืออีกนัยหนึ่ง ส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้ อที่ถือโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผ้ ูซ้ ือถือเป็ นส่วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมในงบการเงินของผู้ซ้ ือภายหลังการรวมธุรกิจ ถึงแม้ ว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ ส่วนได้ เสียทั้งหมดในผู้ถูกซื้อถูกปันส่วนให้ แก่ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมก็ตาม

ระยะเวลาในการวัดมูลค่า
45

หากการบัน ทึ กบัญ ชี เ มื่อ เริ่ มแรกส าหรับการรวมธุ รกิ จไม่ เ สร็ จสมบู รณ์ภายในวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานที่การรวมธุ รกิจเกิดขึ้ น ผูซ้ ื้ อต้องประมาณการมูลค่าของรายการซึ่งข้อมู ลทาง
บัญชียงั ไม่สมบู รณ์เพือ่ รายงานในงบการเงิน ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมู ลค่า ผูซ้ ื้ อต้อง
ปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู ไ้ ว้ ณ วันที่ซื้อ เพื่อสะท้อนผลของข้อมู ลเพิ่มเติมที่ได้รบั
เกีย่ วกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัด
มู ลค่ าของจานวนต่ างๆ ที่เคยรับรู ไ้ ว้ ณ วันที่ซื้ อ นอกจากนี้ ระหว่ างช่ วงระยะเวลาในการวัด
มูลค่า ผูซ้ ื้ อต้องทาการรับรูส้ ินทรัพย์ และหนี้ สินเพิม่ เติม หากได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมที่เกีย่ วข้องกับ
ข้อเท็ จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่ มี อยู่ ณ วันที่ ซื้ อ ซึ่ งข้อมู ลดังกล่ าวมี ผลต่ อการรับรู ้
สินทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันที่ซื้อ ระยะเวลาในการวัดมู ลค่าถือว่าสิ้ นสุดลง เมือ่ ผูซ้ ื้ อได้รบั ข้อมู ล
ที่ผู ซ้ ื้ อต้องการซึ่ งเกี่ยวข้องกับข้อเท็ จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มี อยู่ ณ วันที่ซื้ อแล้ว
หรือ เมื่อทราบแน่ชดั ว่ าไม่สามารถหาข้อมู ลมากกว่ าที่ได้รบั มาแล้ว อย่างไรก็ตาม ระยะเวลา
ในการวัดมูลค่าต้องไม่เกินกว่าหนึง่ ปี นับจากวันทีซ่ ื้ อ
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ระยะเวลาในการวั ดมู ลค่ า คือ ระยะเวลาภายหลั งวั นที่ซ้ ื อ ซึ่ งในระหว่ า งนั้ น ผู้ซ้ ื ออาจปรั บปรุ ง
ประมาณการที่ได้ เคยรั บรู้ ไว้ ในการรวมธุรกิจ ระยะเวลาในการวั ดมู ลค่ ากาหนดขึ้นเพื่ อให้ ผ้ ู ซ้ ื อ
มีเ วลาเพี ยงพอที่จะได้ รั บ ข้ อ มู ลที่จ าเป็ นเพื่ อระบุ แ ละวั ดมู ลค่ า ณ วั น ที่ซ้ ื อของรายการต่ อ ไปนี้
ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
46.1 สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ ท่ไี ด้ มา หนี้สนิ ที่รับมา และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ
46.2 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ (หรือมูลค่าอื่นที่ใช้ ในการวัดมูลค่าค่าความนิยม)
46.3 ส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อที่ผ้ ูซ้ ือถืออยู่ก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจกรณีการรวมธุรกิจที่ดาเนินการ
สาเร็จจากการทยอยซื้อ
46.4 ค่าความนิยมหรือกาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
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ผู้ซ้ ือต้ องพิ จารณาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดในการกาหนดว่ าข้ อมูลที่ได้ รับมาภายหลังวันที่ซ้ ือนั้น
เป็ นข้ อ มู ลที่ต้อ งน าไปปรั บ ปรุ งประมาณการต่ า งๆที่ได้ รั บ รู้ ไปแล้ ว หรื อ เป็ นข้ อ มู ลซึ่ งเกิดจาก
เหตุก ารณ์ ภายหลั งวั น ที่ซ้ ื อ ปั จจั ยที่เ กี่ยวข้ อ งรวมถึ ง วั นที่ได้ รั บข้ อ มู ลเพิ่ มเติ ม และการที่ผ้ ู ซ้ ื อ
สามารถที่จะระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงประมาณการต่างๆ ได้ หรื อไม่ ข้ อมูลที่ได้ รับเพิ่ มเติม
ภายหลังวันที่ซ้ ื อไม่ นานจะสะท้ อนสถานการณ์แวดล้ อมที่มีอยู่ ณ วั นที่ซ้ ือได้ ดีกว่ าข้ อมู ลที่ได้ รับ
ภายหลั งวั นที่ซ้ ื อในหลายเดือนต่ อมา เช่ น ภายหลั งวั นที่ซ้ ื อไม่ นานได้ มีการขายสินทรั พย์ให้ แ ก่
บุคคลภายนอก โดยราคาขายของสินทรัพย์ดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมที่ได้ เคยวัดมูลค่าไว้
อย่า งมีนั ยสาคัญอาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ได้ ว่าเกิดความผิดพลาดในการบันทึกประมาณการ ยกเว้ นว่ า
จะสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ที าให้ มูลค่ายุติธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวได้
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ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้มูลค่าของประมาณการที่เคยรับรู้สาหรับสินทรัพย์ (หนี้สิน) ที่ระบุได้ ที่เพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงโดยปรับค่าความนิยมลดลงหรื อเพิ่ มขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลใหม่ท่ไี ด้ รับในช่ วงระยะเวลา
การวัดมูลค่าอาจส่งผลให้ ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าของประมาณการที่เคยรับรู้สาหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้ สินมากกว่ าหนึ่ งรายการ ตัวอย่ างเช่ น ผู้ ซ้ ื อคาดว่ าจะมีหนี้ สินที่ต้องจ่ ายชาระค่าเสียหายจาก
อุ บั ติ เ หตุ เ กี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ข องผู้ ถู ก ซื้ อ โดยหนี้ สิ น บางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมดอยู่ ภ ายใต้ ก รมธรรม์
ประกันภัยของผู้ถูกซื้อ หากผู้ซ้ ือได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาการวัด มูลค่าเกี่ยวกับมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของหนี้สินดังกล่ าว การปรั บปรุงค่าความนิยมที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่าของประมาณการที่รับรู้สาหรับหนี้สินจากการจ่ายชาระค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ (ทั้งหมด
หรื อบางส่วน) จะบันทึกโดยหักกลบกับการปรั บปรุงค่าความนิยมที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของประมาณการที่รับรู้สาหรับลูกหนี้ค่าความเสียหายจากบริษัทผู้รับประกันภัย
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ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้รายการปรับปรุงประมาณการต่างๆ เสมือนว่า
มีการบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจอย่างสมบูรณ์ต้ังแต่วันที่ซ้ ือ ดังนั้น ผู้ซ้ ือต้ องปรับปรุงข้ อมูล
เปรี ยบเทียบที่นาเสนอในงบการเงินงวดก่อนตามที่จาเป็ น ซึ่ งรวมถึงการปรั บปรุ งค่ าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย หรือรายได้ อ่นื ซึ่งถูกรับรู้ในการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกให้ สมบูรณ์
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ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ ือจะปรั บปรุงการบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจได้
เฉพาะเพื่ อ การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ดพลาดตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

การพิจารณาว่ารายการใดถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการรวมธุรกิจ
51

ผูซ้ ื้ อและผู ถ้ ู กซื้ ออาจมี ค วามสัม พัน ธ์กนั อยู่ ก่ อ นการรวมธุ ร กิ จ หรื อ มี ก ารท าสัญ ญาอื่ น ๆ
ระหว่ างกันก่อนที่การเจรจาเพือ่ รวมธุ รกิจจะเกิดขึ้ น หรือผูซ้ ื้ อและผูถ้ ูกซื้ ออาจเข้าทาสัญญา
แยกต่ างหากจากการรวมธุ รกิจ ในระหว่ างการเจรจาเพื่อรวมธุ รกิจ ในสถานการณ์ขา้ งต้น
ผูซ้ ื้ อต้องระบุส่วนที่ผูซ้ ื้ อจ่ ายให้แก่ผูถ้ ูกซื้ อ (หรือเจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื้ อ) ซึ่งไม่ถือเป็ นการ
จ่ ายชาระเพือ่ การรวมธุ รกิจ จานวนดังกล่าวไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ในการแลกเปลี่ยนกับผูถ้ ูกซื้ อ
ผูซ้ ื้ อต้องนาวิธีซื้อมาปฏิบตั ิเพือ่ รับรูม้ ู ลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผูถ้ ู กซื้ อ และรับรูส้ ินทรัพย์
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ที่ไ ด้มาและหนี้ สิ น ที่รบั มาเพื่อ แลกเปลี่ย นกับ ผู ถ้ ู ก ซื้ อเท่ า นั้น รายการที่แยกต่ างหากจาก
การรวมธุรกิจต้องบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
52

รายการที่เกิดขึ้นก่อนการรวมธุรกิจที่ดาเนินการโดยผู้ซ้ ือหรือในนามของผู้ซ้ ือ หรือรายการที่ผ้ ูซ้ ือ
หรื อกิจการที่เกิดจากการรวมกันได้ รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ แทนที่จะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูถูกซื้อ
(หรื อ เจ้ า ของเดิ มของผู้ ถู ก ซื้ อ) มั กจะเป็ นรายการที่ต้อ งแยกต่ า งหาก ตั ว อย่ า งดังต่ อ ไปนี้ เป็ น
รายการที่ต้องแยกต่างหากซึ่งจะไม่ถูกรวมในการปฏิบัติตามวิธซี ้ ือ
52.1 รายการที่มีผลทาให้ ความสัมพันธ์ท่มี ีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจระหว่างผู้ซ้ ือกับผู้ถูกซื้อหมดไป
52.2 รายการที่จ่ายเพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานหรือเจ้ าของเดิมของผู้ถูกซื้อสาหรับบริการ
ที่จะได้ รับในอนาคต และ
52.3 รายการที่ผ้ ู ซ้ ื อเรี ยกคื น จากผู้ ถู ก ซื้ อหรื อ เจ้ า ของเดิมของผู้ ถู กซื้ อสาหรั บ จ่ า ยชาระต้ น ทุ น
ที่เกี่ยวข้ องกับการซื้อ
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข50 ถึง ข62 ได้ แสดงแนวการปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้

ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้ อ
53

ต้ นทุ นที่เกี่ยวข้ องกับการซื้ อ คือ ต้ นทุนที่เกิดขึ้นกับผู้ซ้ ื อซึ่งเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ ต้ นทุน
เหล่านี้ รวมถึง ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ ผ้ ูจัดหา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จ่ายให้ แก่ท่ปี รึกษาในการรวม
ธุรกิจ ที่ปรึกษากฎหมายนักบัญชี ผู้ประเมินราคา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ
ต้ นทุนในการบริหารทั่วไปซึ่งรวมถึงต้ นทุนของแผนกงานภายในที่ทาหน้ าที่ซ้ ือธุรกิจ และต้ นทุ น
ในการจดทะเบี ย นและออกตราสารทุ น และตราสารหนี้ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งบั น ทึก บั ญ ชี ส าหรั บ ต้ น ทุ น
ที่เกี่ยวข้ องกับการซื้อเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและได้ รับบริการ ยกเว้ นต้ นทุน
ในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหนี้ต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

การบันทึกบัญชีและการวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรก
54

โดยทัว่ ไป ภายหลังการรวมกิจการ ผูซ้ ื้ อต้องวัดมู ลค่ าและบันทึกบัญชีสาหรับรายการสินทรัพย์
ที่ได้มา หนี้ สิ นที่ร ับมาหรื อเกิดขึ้ น และตราสารทุ นที่ออกในการรวมธุ รกิจตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายการเหล่ านั้นโดยขึ้ นอยู่ กบั ลักษณะของรายการ
แต่ ละรายการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้แนวทางสาหรับการ
วัดมู ลค่าและบันทึกรายการในภายหลังสาหรับสินทรัพย์ที่ได้มา หนี้ สินที่รบั มาหรือเกิดขึ้ น และ
ตราสารทุนทีอ่ อกในการรวมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
54.1 สิทธิทีไ่ ด้รบั คืน
54.2 หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ นทีร่ บั รู ้ ณ วันทีซ่ ื้ อ
54.3 สินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการค้ าประกัน และ
54.4 สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ าย
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ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข63 ได้กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิทีเ่ กีย่ วข้องไว้

สิทธิทีไ่ ด้รบั คืน
55

สิทธิท่ไี ด้ รับคืนที่รับรู้ เป็ นสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนต้ องตัดจาหน่ ายตลอดอายุ ของสัญญาการให้ สิทธิ
ที่เหลืออยู่ กรณีท่ใี นภายหลังผู้ซ้ ือได้ ขายสิทธิท่ไี ด้ รับคืนให้ แก่บุคคลที่สาม ผู้ซ้ ือต้ องนามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ ในการคานวณผลกาไรหรือขาดทุนจากการขาย

หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น
56

ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกจนกระทั่งเมื่อหนี้สินมีการจ่ ายชาระ ยกเลิก หรือหมดอายุ
ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าของหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจด้ วยจานวนที่สูงกว่าระหว่าง
56.1 มูลค่าที่ต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการ
หนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
56.2 มูลค่าที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกหักด้ วยค่าตัดจาหน่ ายสะสมที่รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ข้ อ ก าหนดดังกล่ า วไม่ ใช้ สาหรั บ สัญ ญาที่บั น ทึกบั ญ ชี ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อง
การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

สินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการค้ าประกัน
57

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละครั้งภายหลังจากการรวมกิจการ ผู้ซ้ ื อต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์
ที่ม าจากการค้า ประกัน ที่เ คยรั บ รู้ ณ วั น ที่ซ้ ื อด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ เ ดี ย วกั น กับ ที่ใช้ ใ นการวั ด มู ล ค่ า
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่ถูกประกันไว้ ยกเว้ นว่ามีการจากัดมูลค่าตามสัญญาของสินทรัพย์ท่จี ะได้ มา
จากการคา้ ประกัน สาหรับสินทรั พย์ท่ไี ด้ มาจากการคา้ ประกันที่ไม่ได้ วัดมูลค่าภายหลังด้ วยมูลค่า
ยุติธรรม ผู้บริหารต้ องทาการประเมินความสามารถในการเรียกเก็บเงินด้ วยผู้ซ้ ือต้ องตัดรายการ
สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคา้ ประกันออกจากบัญชีเมื่อได้ รับเงินหรือขายสินทรัพย์ หรือไม่มีสิทธิใน
สินทรัพย์น้ัน

สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ าย
58

การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายที่ผ้ ู ซ้ ือรั บรู้ภายหลังวั นที่ซ้ ื อ
อาจเป็ นผลมาจากการที่ผ้ ูซ้ ือได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมที่มีอยู่
ณ วันที่ซ้ ือ การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวเป็ นการปรั บปรุ งในช่ วงระยะเวลาการวั ดมูลค่ าตามย่ อหน้ าที่
45 ถึง 49 อย่ างไรก็ตาม การเปลี่ ยนแปลงซึ่ งเป็ นผลจากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นภายหลั งวันที่ซ้ ื อ เช่ น
ผลกาไรที่เป็ นไปตามที่ต้ังไว้ ราคาหุ้ นสูงขึ้นถึงที่กาหนดไว้ หรื อโครงการวิจัยและพัฒนาเป็ นไปตาม
แผนที่ ว างไว้ ไม่ ถื อ เป็ นการปรั บ ปรุ ง ในช่ ว งระยะเวลาการวั ด มู ล ค่ า ผู้ ซื้ อต้ องบั น ทึ ก บั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายโดยไม่ถือเป็ นการปรั บปรุ งใน
ช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า โดยให้ บันทึกดังนี้
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58.1 สิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายซึ่ งจั ดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ าของไม่ ต้องมีการวัดมูลค่า
ใหม่ และให้ บันทึกการจ่ายชาระในภายหลังไว้ ในส่วนของเจ้ าของ
58.2 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
58.2.1 ถ้ า เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และอยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ต้ อ งวั ดค่ า ด้ วยมู ลค่ า ยุ ติธรรม โดยให้ รั บ รู้ ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่
เกิดขึ้นในกาไรหรื อขาดทุ น หรื อ ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
58.2.2 ถ้ าไม่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการ
วั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ให้ บั น ทึก บั ญ ชี ต าม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน
หนี้ สิน ที่อ าจเกิ ดขึ้ นและสิ น ทรั พ ย์ ท่ีอ าจเกิ ดขึ้ น (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) หรื อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นตามความเหมาะสม

การเปิ ดเผยข้อมูล
59

ผูซ้ ื้ อต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เพื่อ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทาง
การเงินจากการรวมธุรกิจทีเ่ กิดขึ้ นไม่ว่าจะ
59.1 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบนั หรือ
59.2 ภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันทีอ่ นุมตั ิให้ออกงบการเงิน

60

เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 59 ผู้ ซ้ ื อต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ก าหนดไว้ ใ น
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข64 ถึง ข66

61

ผูซ้ ื้ อต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เพื่อให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจาก
รายการปรับปรุงที่รบั รูใ้ นรอบระยะเวลารายงานงวดปั จจุ บนั ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการรวมธุ รกิจที่
เกิดขึ้ นในรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบนั หรือรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน

62

เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 61 ผู้ ซ้ ื อต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ก าหนดไว้ ใ น
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข67

63

หากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 59 และ 61
ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมตามความจาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น

22

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
วันถือปฏิบตั ิ
64

64ก
64ข

64ค

64ง
64จ

64ฉ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ให้ ถือปฏิบัติ
โดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป สาหรั บการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริ่มในหรือหลังวั นที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งนี้อนุญาตให้ นาไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งดังกล่ าวและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรั บปรุง 2552)
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในเวลาเดียวกัน
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ย่อหน้ าที่ 19 30 และ ภาคผนวก ข56 ได้ ถูกปรับปรุง และภาคผนวก ข62ก และ ข62ข ได้ ถูก
เพิ่มเติมเข้ ามาในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ กิจการต้ องนาการแก้ ไขปรับปรุงดังกล่าวไปถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2557 และอนุ ญาตให้ นาการแก้ ไขปรั บปรุงนี้ ไปถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ ได้ หากกิจการนาการแก้ ไขปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปถือ
ปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวไว้ ด้วย การถือปฏิบัติให้ ใช้
วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป
ย่อหน้ า 65ก ถึง 65จ ได้ ถูกเพิ่มเติมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง
2555) เรื่ อ ง การรวมธุร กิจ กิจ การต้ องน าการแก้ ไขปรั บ ปรุ งนี้ ดังกล่ า วไปถือปฏิบัติ ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 และอนุญาตให้ นาการแก้ ไขปรับปรุงนี้
ไปถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ได้ หากกิจการนาการแก้ ไขปรับปรุงนี้ไปถือปฏิบัติก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งดังกล่ าวด้ วย การแก้ ไขปรับปรุงดังกล่ าวข้ างต้ น ให้
นาไปถือปฏิบัติกับยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ ายที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่มี
วันที่ซ้ ือก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวม
ธุรกิจมีผลบังคับใช้
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10 เรื่ อง งบการเงิน รวม ทาให้ เกิดการปรั บปรุ ง
ย่อหน้ าที่ 7 และภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข13 ข63.5 และภาคผนวก ก ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบั บนี้ กิจ การต้ องถือ ปฏิบั ติตามการเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ า วเมื่ อน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม มาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ทาให้ เกิดการปรั บปรุ งย่ อหน้ าที่ 20 33 47 และปรั บปรุงคานิยามของคาว่ามูลค่ายุติธรรมใน
ภาคผนวก ก และปรั บปรุ งภาคผนวก ข ย่ อหน้ าที่ ข22 ข40 ข43 ถึง ข46 ข49 และ ข64
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เมื่อนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติ
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การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
65
65ก

65ข

65ค

65ง

กิจการต้ องไม่ปรั บปรุ งรายการสินทรั พย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือเกิดขึ้น
ก่อนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้
ยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายซึ่ งเกิดจากการรวมธุรกิ จที่มีวันที่ซ้ ื อก่อนวั นที่
กิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ มาใช้
เป็ นครั้งแรกจะต้ องไม่ถูกปรับปรุงเมื่อกิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้ เป็ น
ครั้งแรก แต่ให้ นาวิธปี ฏิบัติทางบัญชีตามย่อหน้ าที่ 65ข ถึงย่อหน้ าที่ 65จ มาใช้ แทน วิธีปฏิบัติทาง
บัญชีตามย่อหน้ าที่ 65ข ถึงย่อหน้ าที่ 65จ จะไม่นาไปใช้ กับยอดคงเหลือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่า
จะต้ องจ่ายซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจที่มีวันที่ซ้ ือในหรือหลังจากวันที่ท่กี จิ การนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ มาใช้ เป็ นครั้งแรก ย่อหน้ าที่ 65ข ถึง
ย่อหน้ าที่ 65จ นี้จะเกี่ยวข้ องเฉพาะกับการรวมธุรกิจที่มีวันที่ซ้ ือเกิดก่อนวันที่กิจการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ มาใช้ เท่านั้น
ข้ อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อกาหนดให้ สามารถทาการปรับปรุงต้ นทุนในการรวมธุรกิจโดย
ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ท่จี ะเกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีน้ ีผ้ ูซ้ ือต้ องนาการปรับปรุงดังกล่าวไปรวมไว้ ใน
ต้ นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ ือด้ วย หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีการปรับปรุงดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นและกิจการสามารถวัดมูลค่าการปรับปรุงได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ข้ อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อกาหนดให้ สามารถทาการปรับปรุงต้ นทุนในการรวมธุรกิจได้ หาก
มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ เกิดขึ้นในอนาคต เช่น การปรับปรุงที่ข้ ึนอยู่กับ
ระดับผลกาไรที่จะต้ องดารงไว้ หรือต้ องทาให้ ได้ ในอนาคต หรือขึ้นอยู่กับ ราคาตลาดของตราสาร
ทางการเงินที่ออก โดยปกติการประมาณจานวนเงินของการปรั บปรุงดังกล่ าว ณ ขณะที่บันทึก
รายการสาหรับการรวมกิจการเมื่อเริ่มแรกนั้นสามารถทาได้ โดยไม่ ทาให้ ความน่าเชื่อถือของข้ อมูล
สูญเสียไปแม้ ว่าจะยังมีความไม่ แน่ นอนอยู่ กต็ าม หากเหตุการณ์ ตามที่คาดไม่ ได้ เกิดขึ้นจริ งใน
อนาคต หรือมีความจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงจานวนที่ประมาณการ กิจการต้ องปรับปรุงต้ นทุนการ
รวมธุรกิจให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
ถึงแม้ ว่าข้ อตกลงในการรวมธุรกิจจะมีข้อกาหนดให้ สามารถปรับปรุงต้ นทุนในการรวมธุรกิจได้
กิจการจะต้ องไม่นารายการปรับปรุงนั้นไปรวมกับต้ นทุนในการรวมธุรกิจเมื่อเริ่มแรก หากไม่มี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ท่ีเหตุการณ์น้ันจะเกิดขึ้นหรื อไม่สามารถวัดมู ลค่าได้ อย่างน่ าเชื่อถือ
ต่อมาในภายหลังหากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ และสามารถวัดมูลค่าการปรั บปรุงได้ อย่า ง
น่าเชื่อถือ จานวนสิ่งตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะถือเป็ นรายการปรับปรุงต้ นทุนการรวมธุรกิจ

65จ ในบางสถานการณ์ ผู้ซ้ ืออาจถูกกาหนดให้ ต้องจ่ายชาระให้ แก่ผ้ ูขายเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อชดเชย
การลดลงของมู ลค่าสินทรั พย์ท่ีจ่ายให้ ตราสารทุนที่ออกให้ หรื อ หนี้สินที่เกิดขึ้นหรื อรั บโอนมา
โดยผู้ซ้ ือ เพื่ อแลกเปลี่ยนกับการได้ มาซึ่งอานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อ เช่น ผู้ซ้ ือรับประกันราคา
ตลาดของตราสารทุนหรือตราสารหนี้ท่ผี ้ ูซ้ ือออกให้ เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนการรวมธุรกิจและผู้ซ้ ือ
จาเป็ นต้ องออกตราสารทุนหรื อตราสารหนี้เพิ่ มเติมเพื่อทาให้ ต้นทุนการรวมธุรกิจมีจานวนเท่ากับ
24
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จ านวนที่ก าหนดกัน ไว้ แ ต่ แ รก ในกรณี เช่ น นี้ จะไม่ ถื อว่ า มี การเพิ่ ม ขึ้น ในต้ น ทุ น การรวมธุร กิจ
ดังนั้นในกรณีของตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ เพิ่มเติมจะถูกหักกลบด้ วย
มูลค่าที่ลดลงของตราสารทุนที่ออกให้ ในครั้งแรก และในกรณีของตราสารหนี้ การจ่ายเพิ่มเติมจะ
ถือเป็ นการหักส่วนเพิ่ม (หรือเป็ นการเพิ่มของส่วนลด) ของตราสารหนี้ท่อี อกให้ ในครั้งแรก
กิจการบางกิจการ เช่ น กิจการหาผลประโยชน์ ร่วมซึ่ งไม่ได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมีการรวมธุรกิจ
ซึ่งบันทึกบัญชีด้วยวิธซี ้ ือ ให้ ปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงนี้ตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข68 และ ข69

ภาษีเงินได้
67

ผู้ ซ้ ื อต้ องปฏิบั ติ ตามข้ อก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 68 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุ ง
2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งแก้ ไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้โดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป สาหรับการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือเกิดขึ้นก่อนวันที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ หมายความว่า ผู้ซ้ ือจะต้ องไม่ปรับปรุงการบันทึกบัญชี
สาหรั บสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบั ญชี ท่ีเคยรั บรู้ สาหรั บการรวมธุรกิจครั้ งก่อนๆ อย่ างไร
ก็ต าม นั บ จากวั น ที่ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรั บ รู้ ก าร
เปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีน้ันในกาไรหรือขาดทุน (หรืออาจไม่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน หากเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
68

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ใช้ แ ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผูถ้ ูกซื้ อ

หมายถึง

ธุรกิจหรื อกลุ่ มธุร กิจซึ่ง ผูซ้ ื้ อได้ อานาจการควบคุมจากการรวม
ธุรกิจ

ผูซ้ ื้ อ
วันทีซ่ ื้ อ
ธุรกิจ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การรวมธุรกิจ

หมายถึง

สิง่ ตอบแทนทีต่ อ้ ง
จ่ ายเมือ่ เข้าเงือ่ นไข

หมายถึง

กิจการที่ได้ อานาจการควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ
วันที่ผซู ้ ื้ อได้ อานาจการควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ
กลุ่ มของกิจกรรมและสินทรั พย์ท่ีนามาบริ หารและดาเนิ นงานเพื่ อ
ประสงค์ ผลตอบแทนในรู ป ของเงิ น ปั น ผล ต้ น ทุ น ที่ ต่ า ลง หรื อ
ผลประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจอื่นแก่ผ้ ู ลงทุ น เจ้ าของ สมาชิกหรื อผู้ มี
ส่วนร่วม
รายการหรื อเหตุการณ์อ่ืนใดซึ่งทาให้ ผูซ้ ื้ อได้ อานาจในการควบคุม
ธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจ รายการซึ่งเป็ นการควบรวมจริง หรือเทียบเท่า
การควบรวม ถือเป็ นการรวมธุ รกิจตามที่ได้ กล่ าวไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ด้วยเช่นกัน
โดยทั่วไป สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเมื่อเข้ าเงื่อนไข หมายถึง ภาระที่
ผูซ้ ื้ อจะต้ องโอนสิน ทรั พย์หรื อ ส่ ว นได้เ สี ยในส่ ว นของเจ้าของ
ให้ แก่เจ้ าของเดิมของผูถ้ ูกซื้ อเพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับอานาจ
ในการควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ หากเหตุการณ์ในอนาคตที่ระบุไว้ เกิดขึ้น
หรือเป็ นไปตามเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเมื่อ
เข้ าเงื่อนไขอาจเป็ นในกรณีท่ีผูซ้ ื้ อมีสิทธิได้ รับคืนสิ่งตอบแทนที่
เคยโอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
ส่วนได้เสี ยในส่วนของเจ้า ของตามวั ตถุ ป ระสงค์ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ หมายถึง ส่วนได้ เสียในความเป็ น
เจ้ าของในกิจการของผู้ลงทุนและส่วนได้ เสียของเจ้ าของ สมาชิก
หรือผู้มีส่วนได้ เสียในกิจการหาผลประโยชน์ร่วม

ส่วนได้เสียในส่วนของ หมายถึง
เจ้าของ

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

ค่าความนิยม

หมายถึง

ราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรือ จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน
ในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัด
มูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การ
วัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
สิน ทรั พ ย์ ท่ีแ สดงถึ ง ผลประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตที่จ ะ
ได้ รับจากสินทรั พย์อ่ ืนที่ได้ มาจากการรวมธุ รกิจ ซึ่งไม่สามารถ
ระบุและรับรู้เป็ นรายการแยกออกมาให้ ชัดเจนได้
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สามารถระบุได้

หมายถึง

สินทรัพย์จะสามารถระบุได้ถ้า
ก) สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่ง
ออกมาจากกิจ การ และสามารถขาย โอน ให้ สิท ธิ ให้ เช่ า
หรือแลกเปลี่ยนได้ อย่างเป็ นเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา
สิ น ทรั พ ย์ ท่ีร ะบุ ไ ด้ ห รื อ หนี้ สิ น ที่เ กี่ ย วข้ อ ง โดยไม่ ค านึ ง ว่ า
กิจการมีความตั้งใจจะที่ทาเช่นนั้นหรือไม่ หรือ
ข) ได้ มาจากการทาสัญญาหรื อสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ โดยไม่
คานึงว่ าสิทธิเหล่ านั้นจะสามารถโอนหรื อสามารถแบ่ งแยก
จากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่นๆ
สินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีรูปร่าง

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

หมายถึง

กิจการหา
ผลประโยชน์ร่วม

หมายถึง

กิจการที่ไม่ได้ มีผ้ ูลงทุนเป็ นเจ้ าของ ซึ่งเป็ นกิจการที่ให้ เงินปันผล
ทาให้ ต้นทุนต่าลงหรือให้ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆโดยตรง
แก่ เ จ้ า ของ สมาชิ ก หรื อ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม ตั ว อย่ า งเช่ น บริ ษั ท
ประกันภัยร่ วม (mutual insurance company) สหภาพสินเชื่ อ
(credit union) และสหกรณ์ (co-operative entity)

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุม

หมายถึง

ส่วนได้ เสียในบริ ษัทย่ อยซึ่ งไม่ ใช่ ส่วนของบริ ษั ทใหญ่ ไม่ ว่า โดย
ทางตรงหรือทางอ้ อม

เจ้าของ

หมายถึง

เจ้ าของตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ หมายถึง ผู้ถือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของในกิจการที่
ผู้ ล งทุ น เป็ นเจ้ า ของ และเจ้ า ของหรื อ สมาชิ ก หรื อ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในกิจการหาผลประโยชน์ร่วม
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 2.3)
ข1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ถือปฏิ บัติกับการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุร กิจภายใต้ ก ารควบคุ มเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจ ซึ่ งกิจ การหรื อธุร กิจทั้งหมดที่นามา
รวมกันอยู่ภายใต้ การควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กิจการ กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มกิจการเดียวกันทั้งก่อน
และหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไม่เป็ นการควบคุมชั่วคราว
ข2 กลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะควบคุมกิจการตามผลของสัญญาได้ กต็ ่อเมื่อมีอานาจในการกาหนด
นโยบายการเงินและการดาเนินงานเพื่อให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการ ดังนั้น การรวม
กิจการที่กลุ่มบุคคลเดิมได้ รับอานาจสูงสุดตามผลของสัญญาในการกาหนดนโยบายทางการเงินและ
การด าเนิ น งานของแต่ ละกิจ การที่ม ารวมกัน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งประโยชน์ จ ากกิจ กรรมของกิ จ การ
เหล่านั้นและการควบคุมสูงสุดนั้นไม่ได้ เป็ นการควบคุมชั่วคราว ไม่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข3 กิจการอาจถูกควบคุมโดยบุคคลหรื อกลุ่ มบุ คคลที่กระทาการร่ วมกันภายใต้ ข้อตกลงตามสัญญา
และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นไม่เข้ าข่ายต้ องจัดทารายงานทางการเงินตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ดังนั้ น จึ งไม่ จาเป็ นที่กิจ การที่มารวมกัน จะเคยถู ก รวมเป็ นส่ ว นหนึ่ งใน
งบการเงินรวมเดียวกันในการที่จะถือว่าเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ข4 ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุ มของแต่ละกิจการที่มารวมกันทั้งก่อนและหลั งการรวมธุรกิจไม่ ได้
เป็ นปั จจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจนั้นเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันหรือไม่
ในทานองเดียวกัน การที่กจิ การที่มารวมกันเป็ นบริษัทย่อยที่มิได้ ถูกนามารวมในการจัดทางบการเงิน
รวมของกลุ่มกิจการ ก็ไม่ได้ เป็ นปั จจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจนั้นเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกันหรือไม่

การระบุการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 3)
ข5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ คานิยามการรวมธุรกิจว่าเป็ นรายการหรือเหตุการณ์อ่นื ใด
ซึ่งทาให้ ผ้ ู ซ้ ือได้ อ านาจในการควบคุมธุร กิจหรื อกลุ่ มธุร กิจ ผู้ ซ้ ืออาจดาเนิน การในหลายรูป แบบ
เพื่อให้ ได้ อานาจในการควบคุมจากผู้ถูกซื้อ ตัวอย่างเช่น
ข5.1 โดยการโอนเงิน สด รายการเทียบเท่า เงิน สด หรื อสิน ทรั พย์ อ่ื น (รวมถึง สิน ทรั พย์ สุท ธิ
ที่ประกอบกันเป็ นธุรกิจ)
ข5.2 โดยการก่อหนี้สนิ
ข5.3 โดยการออกส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ
ข5.4 โดยการให้ ส่งิ ตอบแทนมากกว่าหนึ่งรูปแบบ
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ข5.5 โดยไม่ มีก ารโอนสิ่งตอบแทนให้ ซึ่ งรวมถึ ง การรวมธุร กิจ ที่ดาเนิ น การตามสัญ ญาเพี ยง
อย่างเดียว (ดูย่อหน้ าที่ 43)
ข6 การจัดโครงสร้ างการรวมธุรกิจอาจมีได้ หลายรูปแบบเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย วัตถุประสงค์
ทางภาษี หรือวัตถุประสงค์อ่นื ๆ ซึ่งรวมถึงรายการดังตัวอย่างต่อไปนี้
ข6.1 ธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจซึ่งกลายมาเป็ นบริษัทย่อยของผู้ซ้ ือ หรือสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจหรื อ
กลุ่มธุรกิจถูกควบรวมกันตามกฎหมายให้ เป็ นส่วนหนึ่งของผู้ซ้ ือ
ข6.2 กิจการที่มารวมกันกิจการหนึ่งโอนสินทรัพย์สุทธิ หรือเจ้ าของกิจการโอนส่วนได้ เสียในส่วน
ของเจ้ าของของตนไปให้ อกี กิจการที่มารวมกันหรือเจ้ าของกิจการนั้น
ข6.3 กิจการทั้งหมดที่มารวมกันทาการโอนสินทรัพย์สุทธิ หรื อเจ้ าของกิจการโอนส่วนได้ เสียใน
ส่วนของเจ้ าของให้ แก่กจิ การใหม่ท่ตี ้งั ขึ้น (บางครั้งเรียกรายการลักษณะนี้ว่า การบังคับรวม
ธุรกิจขนาดเล็กที่เหมือนกันเข้ าด้ วยกัน (roll-up or put-together transactions))
ข6.4 กลุ่มของเจ้ าของเดิมของกิจการที่มารวมกันกิจการใดกิจการหนึ่งได้ อานาจในการควบคุม
กิจการที่เกิดจากการรวมกัน

นิยามของคาว่าธุรกิจ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 3)
ข7 ธุรกิจประกอบด้ วย ปั จจั ยนาเข้ า ผ่า นกระบวนการและทาให้ เกิดผลผลิต ถึงแม้ ว่าโดยทั่วไปแล้ ว
ธุรกิจจะต้ องมีผลผลิ ต แต่ผลผลิตไม่ได้ ถูกกาหนดให้ เป็ นปั จจัยของความเป็ นธุรกิจ องค์ประกอบ
ของธุรกิจทั้ง 3 ประเภทมีคานิยามดังนี้
ข7.1 ปั จจัยนาเข้า หมายถึง ทรั พยากรทางเศรษฐกิจที่เมื่อนาไปผ่ านกระบวนการแล้ วจะทาให้
เกิ ด หรื อ มี ค วามสามารถท าให้ เ กิ ด ผลผลิ ต ซึ่ ง ตั ว อย่ า งของปั จ จั ย น าเข้ า นั้ น รวม ไปถึ ง
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (รวมถึ ง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนหรื อ สิ ท ธิ ใ นการใช้ สิ น ทรั พ ย์
ไม่หมุ นเวี ยน) สินทรั พย์ทางปั ญญา ความสามารถในการเข้ าถึงวัตถุ ดิบหรื อสิทธิท่จี าเป็ น
และพนักงาน
ข7.2 กระบวนการ หมายถึง ระบบ มาตรฐาน วิธีการ ระเบียบแบบแผน หรือกฎเกณฑ์ ซึ่งเมื่อ
นาไปใช้ กับปัจจัยนาเข้ าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง จะทาให้ เกิดหรือมีความสามารถ
ทาให้ เกิดเป็ นผลผลิต เช่น กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการในการดาเนินงาน
และกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยทั่วไปแล้ ว กระบวนการเหล่านี้จะถูก
บั น ทึก ไว้ เ ป็ นเอกสาร แต่ แ รงงานที่เ ป็ นระบบ มี ทัก ษะและประสบการณ์ ท่ีจ าเป็ นตาม
กฎเกณฑ์แ ละระเบี ยบแบบแผนจะสามารถปฏิบั ติต ามกระบวนการที่จ าเป็ นเพื่ อ ทาให้
สิ่ ง ที่ น าเข้ า กลายเป็ นผลผลิ ต ได้ (โดยทั่ว ไปแล้ ว ระบบบั ญ ชี ระบบการวางบิ ล ระบบ
เงินเดือน และระบบการบริหารงานอื่นๆ ไม่ถือเป็ นกระบวนการที่ทาให้ เกิดผลผลิต)
ข7.3 ผลผลิ ต หมายถึ ง ผลลั พ ธ์ ข องปั จ จั ย น าเข้ า ที่ ผ่ า นกระบวนการ ซึ่ ง ท าให้ เกิ ด หรื อ มี
ความสามารถในการท าให้ เ กิ ด ผลตอบแทนในรู ป ของเงิ น ปั น ผล ต้ น ทุ น ที่ ต่ า ลง หรื อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นโดยตรงแก่ผ้ ูลงทุน เจ้ าของอื่น สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม
ข8 เพื่ อให้ การดาเนินงานและบริ หารงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกาหนดไว้ กลุ่มของกิจกรรมและ
สินทรัพย์จะต้ องประกอบด้ วยองค์ประกอบที่จาเป็ น 2 ประการได้ แก่ ปัจจัยนาเข้ า และกระบวนการ
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ที่จะนาไปใช้ กบั ปัจจัยนาเข้ านั้น ซึ่งเมื่อนามารวมกันจะทาให้ เกิดเป็ นผลผลิต อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไม่
จาเป็ นต้ องรวมปั จจัยนาเข้ าหรื อกระบวนการทั้งหมดที่ผ้ ูขายใช้ ในการดาเนินธุรกิจหากผู้ร่วมตลาด
สามารถซื้อธุรกิจและสร้ างผลผลิตต่อไปได้ ตัวอย่างเช่ น การรวมธุรกิจนั้นเข้ ากับปั จจัยนาเข้ าและ
กระบวนการเดิมที่ตนมีอยู่
ข9 ลักษณะองค์ประกอบของธุรกิจจะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมและโครงสร้ างในการบริหารงาน
หรือกิจกรรมของกิจการ รวมไปถึงระดับขั้นการพัฒนาของกิจการ ธุรกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้นอยู่เดิมแล้ วนั้น
มักมีปัจ จั ยนาเข้ า กระบวนการ และผลผลิ ตหลายประเภท ในขณะที่ ธุรกิจ ที่เกิดขึ้ นใหม่ มักจะมี
ปั จจัยนาเข้ า และกระบวนการน้ อยกว่า และบางครั้งจะมีผลผลิตหรือสินค้ าเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น
ธุรกิจเกือบทุกประเภทจะมีหนี้สนิ แต่ธุรกิจก็ไม่จาเป็ นต้ องมีหนี้สนิ เสมอไป
ข10 กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ท่อี ยู่ในระหว่างการพัฒนาอาจไม่ก่อให้ เกิดผลผลิต ซึ่งถ้ าไม่มีผลผลิต
เกิดขึ้นผู้ซ้ ือจะต้ องพิจารณาปั จจัยอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประเมินว่า กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์น้ัน
ถือเป็ นธุรกิจหรือไม่ ปัจจัยดังกล่าวรวมถึง การที่กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์เป็ นไปตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้หรือไม่
ข10.1 เริ่มดาเนินกิจกรรมหลักตามแผนที่ได้ วางไว้
ข10.2 มีพนักงาน สินทรัพย์ทางปั ญญาและปั จจัยนาเข้ าและกระบวนการอื่นที่สามารถนาไปใช้ กับ
ปัจจัยนาเข้ าที่มีอยู่
ข10.3 กาลังดาเนินการตามแผนเพื่อผลิตผลผลิต และ
ข10.4 จะสามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าที่จะซื้อผลผลิตนั้น
ในการระบุว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรั พย์ท่อี ยู่ในระหว่ างการพั ฒนาถือเป็ นธุรกิจหรื อไม่น้ันไม่
จาเป็ นต้ องมีทุกปัจจัยที่กล่าวข้ างต้ น
ข11 การกาหนดว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ใดเป็ นธุรกิจหรือไม่น้ันต้ องอ้ างอิงจากการที่ผ้ ูร่วมตลาด
สามารถใช้ ก ลุ่มของกิจกรรมหรื อสิน ทรั พย์ดังกล่ าวในการดาเนินงานและบริ หารธุร กิจได้ หรื อไม่
ดังนั้น ในการประเมินว่ ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรั พย์ถือเป็ นธุรกิจหรือ ไม่ จึงไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับว่ า
ผู้ ขายใช้ กลุ่ ม ของกิ จ กรรมและสิ น ทรั พ ย์ น้ั นในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และไม่ ไ ด้ ขึ้ นอยู่ กั บ ว่ า
ผู้ซ้ ือตั้งใจที่จะใช้ กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์น้ันในการดาเนินธุรกิจหรือไม่
ข12 กลุ่มของกิจกรรมและสินทรั พย์ใดซึ่งมีค่าความนิยมจะถือเป็ นธุรกิจ หากไม่ มีหลักฐานมาหักล้ าง
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไม่จาเป็ นต้ องมีค่าความนิยม

การระบุผูซ้ ื้ อ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 6 และ 7)
ข13 ในการระบุ ผ้ ู ซื้ อให้ ใช้ แนวปฏิ บั ติ ใ นมาตรฐานการ รายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 เรื่ อง
งบการเงิ น รวม ซึ่ งผู้ ซ้ ื อคื อ กิ จ การที่ไ ด้ อ านาจควบคุ ม ผู้ ถู ก ซื้ อ หากการรวมธุร กิจเกิดขึ้ นและไม่
สามารถระบุผ้ ูซ้ ือได้ อย่างชัดเจนตามแนวปฏิบัติท่กี าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
10 เรื่ อ ง งบการเงิ น รวม ให้ พิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ ก าหนดในภาคผนวก ข ย่ อ หน้ า ที่ ข14 ถึ ง ข18
ประกอบ
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ข14

ในการรวมธุรกิจที่มีการโอนเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ นื หรือโดยการก่อหนี้สิน กิจการที่เป็ นผู้จ่ายเงิน
สดหรือโอนสินทรัพย์อ่นื ให้ หรือกิจการที่เป็ นผู้ก่อหนี้มักจะเป็ นผู้ซ้ ือ

ข15

ในการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปลี่ยนส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ กิจการที่ออกตราสารทุนใหม่
มักจะเป็ นผู้ซ้ ือ อย่างไรก็ตาม กรณีของการรวมธุรกิจที่เรียกว่า การซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ กิจการ
ที่อ อกตราสารทุ น ใหม่ จ ะกลายเป็ นผู้ ถู ก ซื้ อ ภาคผนวก ข ย่ อ หน้ า ที่ ข19 ถึง ข27 ได้ กาหนด
แนวทางในการบันทึกบัญชีสาหรับการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับไว้ การระบุผ้ ูซ้ ือในการรวมธุรกิจที่มี
การแลกเปลี่ยนส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ ต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อม
อื่นๆที่เกี่ยวข้ องประกอบ ดังต่อไปนี้
ข15.1 สิทธิออกเสียงในกิจการทีเ่ กิดจากการรวมกันภายหลังการรวมธุรกิจ โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือ คือ
กิจการใดกิจการหนึ่ งที่มารวมกันซึ่ งกลุ่ มของเจ้ าของในกิจการนั้ นได้ รับหรื อมีสิทธิออก
เสียงส่วนใหญ่ในกิจการที่เกิดจากการรวมกัน ในการพิจารณาว่ากลุ่มของเจ้ าของใดที่ได้ รับ
หรื อมีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ กิจการต้ องพิ จารณาว่ ามีข้อตกลงหรื อสิทธิในการใช้ สิทธิ
ออกเสียง ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์ท่สี ามารถแปลงสภาพได้ ท่ไี ม่ปกติหรือเป็ น
พิเศษหรือไม่
ข15.2 กลุ่มผูม้ ีสิทธิ ออกเสียงส่วนน้อยทีเ่ มื่อรวมกันแล้วเป็ นกลุ่มใหญ่ในกิจการทีเ่ กิดจากการ
รวมกันในกรณี ทีก่ ิจการนัน้ ไม่มีเจ้าของหรือกลุ่มของเจ้าของทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงส่วนใหญ่
โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือมักเป็ นกิจการใดกิจการหนึ่งที่มีเจ้ าของหรือกลุ่มของเจ้ าของซึ่งเป็ นผู้มีสิทธิ
ออกเสียงส่วนน้ อยที่เมื่อรวมกันแล้ วเป็ นกลุ่มใหญ่ในกิจการที่เกิดจากการรวมกัน
ข15.3 คณะกรรมการของกิจการทีเ่ กิดจากการรวมกัน โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือมักเป็ นกิจการที่เจ้ าของมี
อานาจในการเลือก แต่งตั้ง ถอดถอนสมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการของกิจการที่เกิด
จากการรวมกัน
ข15.4 คณะผูบ้ ริ หารระดับสูงของกิ จการที ่เกิ ดจากการรวมกัน โดยทั่วไป ผู้ ซ้ ื อมั กเป็ นกิ จการที่
ผู้บริ หาร (หรือผู้บริ หารเดิม) เป็ นผู้มีอานาจครอบงาคณะผู้บริ หารของกิจการที่เกิดจากการ
รวมกัน
ข15.5 เงือ่ นไขในการแลกเปลีย่ นตราสารทุน โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือมักเป็ นกิจการที่เป็ นผู้จ่ายส่วนเกิน
ของมูลค่ายุติธรรมก่อนการรวมธุรกิจในตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่ง (หรือกลุ่มกิจการ)

ข16

โดยปกติ ผู้ซ้ ือ คือ กิจการซึ่งมีขนาดใหญ่ กว่ ากิจการอื่นที่มารวมกันอย่างมีนัยสาคัญ (ขนาดของ
กิจการอาจวัดจาก สินทรัพย์ รายได้ หรือกาไร เป็ นต้ น)

ข17

สาหรับการรวมธุรกิจที่มีกิจการที่เกี่ยวข้ องมากกว่ าสองกิจการขึ้นไป ในการระบุว่า กิจการใดเป็ น
ผู้ ซ้ ื อต้ องคานึ งว่ ากิจการใดเป็ นผู้ ริ เริ่ มการรวมธุรกิจ โดยพิ จารณาร่ วมกับขนาดของกิจการที่มา
รวมกัน

ข18

ผู้ซ้ ือไม่จาเป็ นต้ องเป็ นกิจการที่ต้ังขึ้นใหม่จากการรวมธุรกิจ หากมีการจัดตั้งกิจการใหม่เพื่อออก
ตราสารทุนสาหรับการรวมธุรกิจ กิจการใดกิจการหนึ่งที่ปรากฏอยู่ก่อนการรวมธุรกิจจะถูกระบุให้
เป็ นผู้ ซ้ ื อโดยใช้ แ นวทางที่ก าหนดไว้ ในภาคผนวก ข ย่ อ หน้ า ที่ ข13 ถึ ง ข17 ในทางกลั บ กัน
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กิจการที่ต้ังขึ้นใหม่ท่เี ป็ นผู้จ่ายเงินสด หรื อโอนสินทรั พย์อ่ ืนให้ หรือเป็ นผู้ก่อหนี้เพื่อจ่ายสิ่งตอบ
แทนก็อาจถูกพิจารณาให้ เป็ นผู้ซ้ ือ

การซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ข19

การซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับเกิดขึ้นเมื่อกิจการที่ออกหลักทรั พย์ (ผู้ซ้ ือทางกฎหมาย) ถูกระบุว่าเป็ น
ผู้ถูกซื้อในทางบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในแนวทางปฏิบัติตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข13 ถึง
ข18 โดยกิจการที่ตราสารทุนถูกซื้อไป (ผู้ถูกซื้อทางกฎหมาย) จะเป็ นผู้ซ้ ือทางบัญชีสาหรับรายการที่
ถือเป็ นการซื้ อธุรกิจแบบย้ อนกลับ ตัวอย่างเช่ น บางครั้ ง การซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลั บเกิดขึ้นเมื่อ
บริษัทจากัดต้ องการเป็ นบริษัทมหาชนโดยไม่ต้องการนาหลักทรั พย์ของตนเองเข้ าไปจดทะเบียน จึง
ให้ บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้ าถือหุ้นของตนเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นของบริษัท
นั้น จากตัวอย่างข้ างต้ น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็ นผูซ้ ื้ อทางกฎหมาย เพราะเป็ น
ผู้ออกตราสารทุนเพื่อจ่ายชาระ และบริษัทจากัดถือเป็ นผูถ้ ูกซื้ อทางกฎหมาย เพราะตราสารทุนของ
ตนถูกซื้อไป อย่างไรก็ตาม การใช้ แนวทางปฏิบัติตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข13 ถึง ข18 จะทาให้
ระบุได้ ว่า
ข19.1 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ูกซื้ อทางบัญชี และ
ข19.2 บริษัทจากัดเป็ นผูซ้ ื้ อทางบัญชี
ผู้ ถู ก ซื้ อทางบั ญ ชี จ ะต้ อ งเป็ นไปตามค านิ ย ามของธุ ร กิจ ส าหรั บ รายการที่ถื อ เป็ นการซื้ อธุ ร กิ จ
แบบย้ อนกลั บ และให้ ใช้ หลักการการรั บรู้รายการและการวัดมู ลค่าตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการกาหนดให้ มีการรับรู้ค่าความนิยมด้ วย

การวัดมูลค่าสิง่ ตอบแทนที่โอนให้
ข20

ในการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ โดยทั่วไปผู้ซ้ ือทางบัญชีจะไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ
แต่ผ้ ูถูกซื้อทางบัญชีจะเป็ นผู้ออกตราสารทุนให้ แก่เจ้ าของของผู้ซ้ ือทางบัญชี ดังนั้น มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซ้ ื อของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ โดยผู้ ซ้ ื อทางบัญชี เพื่ อแลกเปลี่ ยนกับส่วนได้ เสียในผู้ ถูกซื้ อ
ทางบั ญชี ต้อ งคานวณจากจานวนของตราสารทุ นที่บริ ษัทย่ อยตามกฎหมายต้ อ งออกเพื่ อทาให้
เจ้ าของของบริษัทใหญ่ตามกฎหมายมีส่วนได้ เสียในกิจการที่เกิดจากการรวมกันในสัดส่วนเดียวกัน
กับส่วนได้ เสียที่เป็ นผลจากการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่คานวณได้
ดังกล่าวจะถือว่าเป็ นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ

การจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงินรวม
ข21

งบการเงิ น รวมที่จั ด ท าส าหรั บ การซื้ อธุ ร กิ จ แบบย้ อ นกลั บ จะจั ด ท าภายใต้ ช่ ื อ ของบริ ษั ท ใหญ่
ตามกฎหมาย (ผู้ ถู ก ซื้ อทางบั ญ ชี ) แต่ ต้ อ งอธิ บ ายในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ว่ า มี ก าร
ปรับปรุงงบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) รวมทั้งมีการปรับปรุงย้ อนหลัง
สาหรับส่วนทุนตามกฎหมายของผู้ซ้ ือทางบัญชีเพื่อสะท้ อนส่วนทุนตามกฎหมายของผู้ถูกซื้อทาง
บัญชี รายการปรับปรุงดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่ อแสดงให้ เห็นถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย
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(ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) นอกจากนี้ ต้ องมีการปรับปรุงย้ อนหลังสาหรับข้ อมูลที่นาเสนอเปรียบเทียบใน
งบการเงินรวมเพื่อแสดงให้ เห็นถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ด้ วย
เช่นกัน
ข22

เนื่องจากงบการเงินรวมเป็ นการนาเสนอข้ อมูลต่อเนื่องจากงบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย
ยกเว้ นในส่วนโครงสร้ างทุน งบการเงินรวมจึงสะท้อนถึง
ข22.1 สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) ที่ถูกรับรู้และวัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการรวมกิจการ
ข22.2 สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ของบริ ษั ทใหญ่ ต ามกฎหมาย (ผู้ ถู ก ซื้ อทางบั ญ ชี ) ที่ถู ก รั บ รู้ แ ละ
วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข22.3 กาไรสะสมและยอดคงเหลื อของส่วนของเจ้ าของส่วนอื่น ของบริ ษัทย่ อยตามกฎหมาย
(ผู้ซ้ ือทางบัญชี) ก่อนการรวมธุรกิจ
ข22.4 มูลค่าตราสารทุนที่ออกและรับรู้ในงบการเงินรวมจะต้ องรวมตราสารทุนที่บริษัทย่อยตาม
กฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจเข้ ากับมูลค่ายุติธรรมของบริษัทใหญ่
ตามกฎหมาย (ผู้ ถู ก ซื้ อทางบั ญ ชี ) อย่ า งไรก็ต าม โครงสร้ า งของส่ ว นของเจ้ า ของใน
งบการเงินรวม (เช่น จานวนและประเภทของตราสารทุนที่ออก) ต้ องแสดงถึงโครงสร้ าง
ในส่วนของเจ้ าของของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) รวมถึงตราสารทุนที่
บริษัทใหญ่ตามกฎหมายออกเพื่อการรวมกิจการ ดังนั้น โครงสร้ างส่วนของเจ้ าของของ
บริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) จะถูกปรับย้ อนหลังโดยใช้ อัตราการแลกเปลี่ยน
ที่ระบุในสัญญาซื้อเพื่อสะท้ อนถึงจานวนหุ้นที่ออกโดยบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อ
ทางบัญชี) ในการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
ข22.5 มูลค่าตามบัญชีของกาไรสะสมและส่วนของเจ้ าของส่วนอื่นๆ ตามสัดส่วนของส่วนได้ เสียที่
ไม่ มี อ านาจควบคุ ม ในบริ ษั ท ย่ อ ยตามกฎหมายก่ อ นการรวมธุ ร กิจ ตามที่ ก ล่ า วไว้ ใ น
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข23 และ ข24

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ข23

ในการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ เจ้ าของบางรายของผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) อาจ
ไม่ได้ แลกเปลี่ยนตราสารทุนที่ตนถืออยู่กับบริ ษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) เจ้ าของ
เหล่านั้นถือเสมือนเป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในงบการเงินรวมภายหลังการซื้อธุรกิจแบบ
ย้ อนกลั บ เนื่ อ งจากเจ้ าของของผู้ ถูกซื้ อ ตามกฎหมายที่ไม่ ได้ แลกเปลี่ ยนตราสารทุ นของตนกับ
ตราสารทุนของผู้ซ้ ือตามกฎหมาย จะมีส่วนได้ เสียในผลการดาเนินงานและสินทรัพย์สุทธิเฉพาะ
ของผู้ ถู ก ซื้ อตามกฎหมายเท่า นั้ น ไม่ มีส่วนได้ เสียในผลการดาเนิ น งานและสิน ทรั พย์สุทธิของ
กิจการที่เกิดจากการรวมกัน ในทางกลั บกัน แม้ ว่าผู้ซ้ ื อตามกฎหมายจะเป็ นผู้ถูกซื้อในทางบัญชี
เจ้ าของของผู้ ซ้ ือ ตามกฎหมายก็ยังคงมีส่วนได้ เสียในผลการดาเนิ นงานและสินทรั พย์สุทธิของ
กิจการที่เกิดจากการรวมกัน
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ข24

สินทรัพย์และหนี้สินของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายต้ องรับรู้และวัดมูลค่าในงบการเงินรวมด้ วยมูลค่า
ตามบั ญชี ก่อนการรวมกิจ การ (ดู ภาคผนวก ข ย่ อหน้ าที่ ข22.1) ดังนั้น ในการซื้อธุรกิจแบบ
ย้ อ นกลั บ ส่ ว นได้ เสียที่ไม่ มีอ านาจควบคุ มต้ องแสดงด้ วยสัดส่วนของส่วนได้ เสีย ที่ไม่ มีอ านาจ
ควบคุ ม ในมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ก่ อ นการรวมกิ จ การของผู้ ถู ก ซื้ อตามกฎหมาย
ถึงแม้ ว่าส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในการซื้ออื่นๆ จะวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
ก็ตาม

กาไรต่อหุน้
ข25

ตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข22.4 โครงสร้ างส่วนของเจ้ าของในงบการเงินรวมของการซื้อธุรกิจ
แบบย้ อนกลับต้ องแสดงถึงโครงสร้ างส่วนของเจ้ าของของผู้ซ้ ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี)
ซึ่งรวมทั้งตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซ้ ือตามกฎหมายเพื่อให้ เกิดการรวมธุรกิจ

ข26

ในการคานวณจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักที่คงเหลือ (ตัวหารในการคานวณกาไรต่อหุ้น)
ในระหว่างงวดที่มีการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
ข26.1 จ านวนหุ้ น สามั ญ คงเหลื อ ตั้ ง แต่ ต้ น งวดถึ ง วั น ที่ซ้ ื อต้ อ งค านวณด้ ว ยจ านวนหุ้ น สามั ญ
ถัวเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนักในระหว่ างงวดของผู้ ถูกซื้อตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ื อทางบั ญชี ) คู ณด้ วย
อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนที่ระบุในสัญญาการรวมกิจการ และ
ข26.2 จานวนหุ้ นสามัญคงเหลือตั้งแต่วันที่ซ้ ือถึงวันสิ้นงวดต้ องใช้ จานวนหุ้ นสามัญคงเหลือที่มี
อยู่จริงของผู้ซ้ ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ที่คงเหลืออยู่ในระหว่างงวด

ข27

กาไรต่อหุ้ นขั้นพื้นฐานในแต่ละงวดก่อนวันที่ซ้ ือที่แสดงเปรี ยบเทียบในงบการเงินรวมตามวิธีซ้ ือ
ธุรกิจแบบย้ อนกลับต้ องคานวณโดยการหาร
ข27.1 กาไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญในแต่ละงวดด้ วย
ข27.2 จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่คงเหลืออยู่ในระหว่างงวด
นั้นคูณด้ วยอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนที่ระบุในสัญญาซื้อกิจการ

การรับรูร้ ายการสินทรัพย์ทีไ่ ด้มาและหนี้ สินทีร่ บั มา (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 10 ถึง 13)
สัญญาเช่าดาเนินงาน
ข28

ผู้ซ้ ือต้ องไม่รับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่าดาเนินงานซึ่งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้เช่ายกเว้ น
เฉพาะที่กาหนดไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข29 และ ข30

ข29

ผู้ซ้ ือต้ องพิ จ ารณาว่ าเงื่อนไขของสัญญาเช่ าดาเนินงานแต่ ละสัญญาซึ่งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้เช่ านั้นเป็ น
สัญญาที่ให้ ประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือหรื อไม่ ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้สินทรั พย์ไม่มีตัวตนหากเงื่อนไขในสัญญาเช่ า
ดาเนินงานให้ ผลประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาดและต้ องรับรู้หนี้สินหากเงื่อนไขใน
สัญ ญาเช่ า ดาเนิ น งานไม่ ใ ห้ ผ ลประโยชน์ แ ก่ ผ้ ู ซ้ ื อเมื่ อเทีย บกับ เงื่ อ นไขในตลาด ภาคผนวก ข
ย่ อ หน้ า ที่ ข42 ให้ แ นวทางในการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ซ้ ื อของสิ น ทรั พ ย์ ต ามสัญ ญาเช่ า
ดาเนินงานกรณีท่ผี ้ ูถูกซื้อเป็ นผู้ให้ เช่า
34

ข30

สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ อาจเกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้ จากความเต็มใจ
ของผู้ร่วมตลาดที่จะจ่ ายเพื่อการเช่ านั้นด้ วยราคาตามเงื่อนไขตลาด ตัวอย่างเช่น สัญญาเช่าประตู
เข้ าออกสนามบิน หรื อสัญญาเช่ าพื้ นที่จาหน่ ายสินค้ าทาเลดี อาจเป็ นช่องทางในการเข้ าถึงตลาด
หรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ ในอนาคตซึ่งเข้ าเงื่อนไขของการเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้
เช่ น ความสัมพั นธ์กับลู กค้ า ในสถานการณ์เช่ นนั้ น ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรั บรู้ สินทรั พ ย์ไม่ มีตัวตนที่ระบุ ได้
ที่เกี่ยวข้ องตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข31

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ข31

ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ ท่ไี ด้ มาจากการรวมธุรกิจแยกต่างหากจากค่าความนิยม
สิน ทรั พ ย์ไม่มีตัวตนถื อ ว่ า ระบุ ได้ ถ้าเป็ นไปตามเงื่อนไขอย่ างใดอย่ างหนึ่ งคือสามารถแยกเป็ น
เอกเทศได้ หรือเป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมายในสัญญา

ข32

สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนดทางกฎหมายในสั ญ ญาจะถื อ ว่ า ระบุ ไ ด้ ถึ ง แม้ ว่ า
สินทรัพย์น้ันจะไม่สามารถโอนหรือแยกเป็ นเอกเทศจากผู้ถูกซื้อหรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่น
เช่น
ข32.1 ผู้ถูกซื้อเช่าอุปกรณ์เพื่อการผลิตภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงานซึ่งมีเงื่อนไขที่ให้ ประโยชน์
มากกว่าเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด เงื่อนไขในสัญญาเช่าระบุไว้ อย่างชัดเจนว่าไม่ให้ มี
การโอนเปลี่ ยนมื อ (ไม่ ว่ า จะเป็ นการขายหรื อ ให้ เ ช่ า ช่ ว ง) มู ล ค่ า ของสั ญ ญาส่ ว นที่ใ ห้
ประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาดสาหรับรายการประเภทเดียวกัน ถือเป็ น
สิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตัว ตนที่เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนดทางกฎหมายในสัญ ญาและต้ อ งรั บ รู้ เ ป็ น
รายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ ว่าผู้ซ้ ือจะไม่สามารถขาย หรือโอนสัญญาเช่า
นั้นให้ แก่ผ้ ูอ่นื ได้
ข32.2 ผู้ถูกซื้อเป็ นเจ้ าของและดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานนิ วเคลียร์ ใบอนุ ญาตที่ให้ สิทธิใน
การดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าถือเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมาย
ในสัญ ญาและต้ อ งรั บ รู้ เป็ นรายการแยกต่ า งหากจากค่ า ความนิ ยม ถึงแม้ ว่า ผู้ ซ้ ื อจะไม่
สามารถขายหรือโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูอ่นื โดยแยกจากโรงไฟฟ้ าได้ ผู้ซ้ ื ออาจรับรู้
มูลค่ายุติธรรมของใบอนุญาตในการดาเนินธุรกิจและมูลค่ายุติธรรมของโรงไฟฟ้ ารวมเป็ น
สินทรัพย์รายการเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงินถ้ าสินทรัพย์เหล่านั้น
มีอายุการให้ ประโยชน์เท่ากัน
ข32.3 ผู้ ถู ก ซื้ อเป็ นเจ้ า ของสิท ธิบั ต รในเทคโนโลยี แ ละให้ สิท ธิ แ ก่ ผ้ ู อ่ืน เพื่ อ น าไปใช้ ใ นตลาด
ต่างประเทศโดยแลกเปลี่ยนกับการได้ ส่งิ ตอบแทนเป็ นอัตราร้ อยละที่กาหนดของรายได้ ท่ี
เป็ นเงินตราต่างประเทศในอนาคต สิทธิบัตรในเทคโนโลยีและสัญญาให้ สิทธิท่เี กี่ยวข้ อง
ถือว่าเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมายในสัญญาและต้ องรับรู้
เป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ ว่าในทางปฏิบัติจะไม่สามารถขายหรือ
แลกเปลี่ยนสิทธิบัตรและสัญญาให้ สทิ ธิท่เี กี่ยวข้ องแยกจากกันได้
เงื่อนไขในการแยกเป็ นเอกเทศได้ หมายถึง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มานั้นสามารถแยกหรื อแบ่ ง
จากผู้ ถูก ซื้ อ และสามารถขาย โอน ให้ สิทธิ ให้ เ ช่ า หรื อแลกเปลี่ ยนได้ อ ย่ า งเป็ นเอกเทศ หรื อ
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โดยรวมกั บ สัญ ญาหรื อ สิน ทรั พ ย์ ท่ีร ะบุ ได้ หรื อ หนี้ สิ น ที่เ กี่ยวข้ อ ง สิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตั ว ตนที่ผ้ ู ซ้ ื อ
สามารถขาย ให้ สิทธิ หรื อแลกเปลี่ยนกับมูลค่าของสิ่งตอบแทนอื่นถือว่ าเข้ าเงื่อนไขการแยกเป็ น
เอกเทศได้ ถึงแม้ ว่าผู้ซ้ ือจะไม่มีความตั้งใจที่จะขาย ให้ สิทธิหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์น้ัน สินทรัพย์
ไม่ มี ตั ว ตนที่ ไ ด้ ม าถื อ ว่ า เข้ า เงื่ อ นไขการแยกเป็ นเอกเทศได้ ถ้ า มี ห ลั ก ฐานแสดงว่ า มี ร ายการ
แลกเปลี่ยนสินทรั พย์หรื อกลุ่มของสินทรั พย์ท่คี ล้ ายกัน ถึงแม้ ว่ารายการเหล่ านั้นจะไม่ได้ เกิดขึ้น
บ่อย และไม่คานึงว่าผู้ซ้ ือมีส่วนเกี่ยวข้ องกับรายการดังกล่าวหรือไม่ ตัวอย่างเช่น รายชื่อลูกค้ าและ
รายชื่ อ สมาชิ ก มั ก มีก ารให้ สิทธิใ นการน าไปใช้ ป ระโยชน์ จึ ง ถือว่ า เข้ า เงื่อนไขของการแยกเป็ น
เอกเทศได้ แม้ ว่าผู้ถูกซื้อจะเชื่อว่ารายชื่อลูกค้ าของตนมีลักษณะแตกต่างจากรายชื่ อลูกค้ าอื่นๆ แต่
การที่ตามปกติรายชื่อลูกค้ ามักมีการให้ สิทธิกถ็ ือได้ ว่ารายชื่อลูกค้ าที่ได้ มาเข้ าเงื่อนไขการแยกเป็ น
เอกเทศได้ แล้ ว อย่างไรก็ตาม รายชื่อลูกค้ าที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจอาจจะไม่เข้ าเงื่อนไขของการ
แยกเป็ นเอกเทศได้ ถ้ าเงื่อนไขในสัญญาระบุห้ามไม่ให้ กิจการขาย ให้ เช่ าหรื อแลกเปลี่ยนข้ อมู ล
เกี่ยวกับลูกค้ า
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สินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่ไม่ สามารถแยกเป็ นเอกเทศจากผู้ ถูกซื้ อหรื อกิจการที่เกิดจากการรวมกัน
ถือว่าเข้ าเงื่อนไขของการแยกเป็ นเอกเทศได้ ถ้าสินทรัพย์น้ันสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ เมื่อนาไป
รวมกับสัญญา สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ หรือหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น
ข34.1 ผู้ ร่ ว มตลาดแลกเปลี่ ยนหนี้ สิ นเงิ นรั บฝากและความสั มพั นธ์ กั บลู กค้ าเงิ นรั บฝากซึ่ งเป็ น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็ นรายการที่พบได้ ท่วั ไป ดังนั้น ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้ความสัมพันธ์กับลูกค้ า
เงินรับฝากซึ่งเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม
ข34.2 ผู้ ถู ก ซื้ อมี เ ครื่ อ งหมายการค้ า จดทะเบี ย นส าหรั บ การผลิ ต สิ น ค้ า ชนิ ด หนึ่ ง แต่ ไ ม่ ไ ด้
จดทะเบียนสิทธิบัตรในความชานาญด้ านเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการผลิต ในการโอนความเป็ น
เจ้ าของในเครื่องหมายการค้ า ผู้เป็ นเจ้ าของเดิมจะต้ องโอนทุกอย่างที่จาเป็ นให้ แก่เจ้ าของ
ใหม่ เพื่อให้ เจ้ าของใหม่สามารถผลิตสินค้ าหรือให้ บริการได้ โดยไม่แตกต่างไปจากเดิม
เนื่องจากความชานาญด้ านเทคโนโลยีท่ไี ม่ได้ จดสิทธิบัตรจะถูกแบ่งแยกจากผู้ถูกซื้อหรื อ
กิจการที่เกิดจากการรวมกันและจะถูกขายถ้ าเครื่องหมายการค้ าที่เกี่ยวข้ องถูกขายออกไป
จึงถือว่าความชานาญด้ านเทคโนโลยีท่ไี ม่ได้ จดสิทธิบัตรนั้นสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้

สิทธิทีไ่ ด้รบั คืน
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ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ื ออาจได้ รับคืนสิทธิท่เี คยให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อเพื่ อใช้ สินทรั พย์ของผู้ซ้ ื อ ทั้งสินทรั พย์
ที่เคยรั บรู้ และไม่ เคยรั บรู้ ในงบการเงินมาก่อน ตัวอย่ างของสิทธิดังกล่ าวรวมถึงสิทธิในการใช้ ช่ื อ
ทางการค้ าของผู้ซ้ ือภายใต้ สัญญาแฟรนไชส์ หรือสิทธิในการใช้ เทคโนโลยีของผู้ซ้ ือภายใต้ สัญญาให้
สิทธิในการใช้ เทคโนโลยี สิทธิท่ไี ด้ รับคืนนี้ถือเป็ นสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ ท่ผี ้ ูซ้ ือต้ องรั บรู้แยก
ต่างหากจากค่ าความนิ ยม ย่ อหน้ าที่ 29 กาหนดแนวทางในการวั ดมู ลค่ าของสิทธิท่ีได้ รับคืน และ
ย่อหน้ าที่ 55 กาหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรกสาหรับสิทธิท่ไี ด้ รับ
คืน
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ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการที่เงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิท่ไี ด้ รับคืน
เมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาดสาหรับรายการที่มีลักษณะเดียวกันให้ ผลประโยชน์กับผู้ซ้ ือหรือทาให้
ผู้ซ้ ือเสียผลประโยชน์ ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข52 กาหนดแนวทางในการวัดมูลค่าของผลกาไร
หรือขาดทุนดังกล่าว

กลุ่มของแรงงานและรายการอืน่ ๆ ทีไ่ ม่สามารถระบุได้
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ผู้ซ้ ือต้ องรวมมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาที่ไม่สามารถระบุได้ ณ วันที่ซ้ ือเข้ าเป็ นส่วนหนึ่ง
ของค่ า ความนิ ยม ตัวอย่ างเช่ น ผู้ ซ้ ื ออาจกาหนดมู ลค่ าของกลุ่ มของแรงงานที่มีอยู่ ซึ่ งหมายถึ ง
กลุ่มของพนักงานที่มีอยู่ซ่ึงทาให้ ผ้ ูซ้ ือสามารถดาเนินงานและบริหารธุรกิจที่ซ้ ือมาต่อไปจากวันที่ซ้ ือ
ได้ กลุ่มของแรงงานไม่รวมถึงพนักงานของผู้ถูกซื้อที่มีทักษะความชานาญพิ เศษที่ต้องนาความรู้
และประสบการณ์มาใช้ ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากกลุ่มของแรงงานไม่ ใช่ สินทรั พย์ท่รี ะบุได้ ท่จี ะ
สามารถรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยมได้ มูลค่าของกลุ่มของแรงงานจึงถูกรวม
เป็ นส่วนหนึ่งของค่าความนิยม
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ผู้ซ้ ือต้ องรวมมูลค่าของรายการที่ไม่เข้ าเงื่อนไขการเป็ นสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ ือเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของ
ค่าความนิยม เช่น ผู้ซ้ ืออาจกาหนดมูลค่าของสัญญาที่ผ้ ูถูกซื้อกาลังเจรจาต่อรองกับลูกค้ ารายใหม่
ณ วันที่ซ้ ือ แต่ เนื่ องจากสัญญาดังกล่ าวยังไม่ สามารถถือเป็ นสินทรั พย์ ณ วั นที่ซ้ ือได้ ผู้ซ้ ื อจึงไม่
สามารถรับรู้สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ผู้ซ้ ือต้ องไม่จัดประเภทใหม่
ในภายหลังสาหรั บมูลค่าของสัญญาเหล่ านั้นโดยแสดงแยกจากค่าความนิยมสาหรั บเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นหลังจากวัน ที่ซ้ ื อ อย่ างไรก็ตาม ผู้ ซ้ ื อต้ องประเมินข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้ อมที่
เกิดขึ้นไม่ นานหลังวันที่ซ้ ือเพื่ อพิ จารณาว่ ามีสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่สามารถรั บรู้เป็ นรายการแยก
ต่างหากอยู่ ณ วันที่ซ้ ือหรือไม่
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ภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก ผู้ซ้ ือต้ องบันทึกบัญชีสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ
ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 38 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) อย่ า งไรก็ตาม ตามที่ก ล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 3 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ ใช้ วิธีการบันทึก
บัญ ชี ภายหลั งการรั บ รู้ เมื่อ เริ่ มแรกสาหรั บ สิน ทรั พย์ไม่ มีตัวตนบางรายการตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่น
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เงื่อ นไขของการระบุ ได้ ใช้ ในการพิ จารณาว่ า สิน ทรั พย์ไม่ มีตัวตนสามารถรั บ รู้เป็ นรายการแยก
ต่างหากจากค่าความนิยมได้ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้ กาหนดแนวทางในการวัด
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน และไม่ ไ ด้ ก าหนดข้ อ จ ากั ด ของข้ อ สมมติ ท่ี ใ ช้ ใ นการ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ ือพิจารณาใช้ ข้อสมมติเดียวกัน
กับที่ผ้ ูร่วมตลาดในการกาหนดราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น การพิจารณาโอกาสในการต่อ
สัญญาในอนาคตในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญา ซึ่งการต่ออายุได้ หรือไม่น้ันไม่จาเป็ นต้ องเข้ า
เงื่อนไขการระบุ ได้ (อย่างไรก็ตาม ย่อหน้ าที่ 29 ได้ กล่าวถึงข้ อยกเว้ นในการวัดมูลค่ายุติธรรม
สาหรั บสิทธิท่ีได้ รับคืน ที่รับ รู้ ในการรวมธุร กิจ) ย่ อหน้ าที่ 36 และ 37 ของมาตรฐานการบัญ ชี
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ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดแนวทาง
สาหรับการพิจารณาว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนควรจะรับรู้รวมเป็ นหน่วยเดียวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อื่นหรือสินทรัพย์ท่มี ีตัวตนหรือไม่

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีร่ ะบุได้บางรายการและส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 18 และ 19)
สินทรัพย์ทีก่ ระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน (ค่าเผือ่ มูลค่า)
ข41

ณ วั นที่ซ้ ือ ผู้ซ้ ื อต้ องไม่รับรู้ค่าเผื่อมู ลค่ าสาหรั บสินทรั พย์ท่ีได้ มาจากการรวมธุรกิจที่วัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือเป็ นรายการแยกต่ างหาก เพราะผลกระทบของความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับ
กระแสเงินสดเกี่ยวกับอนาคตได้ รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ ว เช่น มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้กาหนดให้ ผ้ ูซ้ ือวัดมูลค่าของลูกหนี้ท่ไี ด้ มาซึ่งรวมถึงเงินให้ ก้ ูยืมด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่ซ้ ือ ดังนั้น ณ วันดังกล่าวผู้ซ้ ือต้ องไม่รับรู้ค่าเผื่อมูลค่าสาหรับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
ไม่ได้ ตามสัญญา

สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานซึ่งผูถ้ ูกซื้ อเป็ นผูใ้ ห้เช่า
ข42

ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสินทรัพย์ เช่น อาคารหรือสิทธิภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน
ซึ่งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้ให้ เช่า ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาเงื่อนไขตามสัญญาเช่าในการบันทึกบัญชี หรืออีกนัยหนึ่ง
ผู้ ซ้ ื อต้ อ งไม่ รั บ รู้ ร ายการสิน ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิน จากการที่เ งื่อนไขในสัญ ญาเช่ า ดาเนิ น งานนั้ น ให้
ประโยชน์หรื อไม่ให้ ประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด ซึ่งในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่
ข29 กาหนดให้ รับรู้สาหรับสัญญาเช่าซึ่งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้เช่า

สินทรัพย์ทีผ่ ูซ้ ื้ อตั้งใจจะไม่ใช้หรือใช้ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างไปจากผูร้ ่วมตลาด
ข43 เพื่อปกป้ องความสามารถในการแข่งขันหรือด้ วยเหตุผลอื่นๆ ผู้ซ้ ืออาจตั้งใจไม่ใช้ สินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่
สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้ มาอย่างจริงจัง หรืออาจไม่ต้ังใจที่จะใช้ สินทรั พย์ในแบบที่เป็ นการใช้ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและดีท่สี ุด เช่น สินทรัพย์ท่ไี ม่มีตัวตนที่เป็ นงานวิจัยและพัฒนาที่ได้ มาที่ผ้ ูซ้ ือ
วางแผนที่จะใช้ สนิ ทรัพย์โดยการป้ องกันไม่ให้ ผ้ ูอ่ นื ได้ ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินโดยสมมติว่าจะใช้ ประโยชน์ในแบบที่เป็ นการ
ใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและดีท่สี ุดที่ผ้ ูร่วมตลาดจะใช้ ประกอบกับข้ อสมมติในการประเมินมูลค่า
ทั้ง ณ จุดเริ่มต้ นและเมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการจาหน่ายสาหรับการทดสอบการด้ อยค่า
ในภายหลัง

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
ข44

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตให้ ผ้ ูซ้ ือ วัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ในผู้ถูกซื้อด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ บางครั้ง ผู้ซ้ ืออาจสามารถวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
ของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมได้ โดยใช้ ราคาเสนอซื้อเสนอขายในตลาดซื้อขายคล่องสาหรับ
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หุ้นทุนที่ไม่ได้ ถือโดยผู้ซ้ ือ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ไี ม่สามารถหาราคาเสนอซื้อเสนอขายในตลาด
ซื้อขายคล่องได้ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมโดยใช้ เทคนิคการ
วัดมูลค่าอื่น
ข45

มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นของส่วนของผู้ซ้ ือและส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้ออาจแตกต่าง
กัน ผลต่างโดยส่วนใหญ่มีความเป็ นไปได้ ท่จี ะรวมส่วนเพิ่มในมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นที่ผ้ ูซ้ ือมีในผู้ถูก
ซื้ อจากการที่ได้ การควบคุ ม (control premium) หรื อในทางกลับกัน มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้ นของ
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมได้ รวมส่วนลดจากการขาดการควบคุม (ส่วนลดของส่วนได้ เสียที่
ไม่มีอานาจควบคุม (non-controlling interest discount)) หากผู้ร่วมตลาดจะมีการนาส่วนเพิ่ม
และส่วนลดนี้มาพิจารณาในการกาหนดราคาของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

การวัดมูลค่าค่าความนิยมหรือกาไรจากการซื้ อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม
การวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของส่วนของผูซ้ ื้ อในงบการเงินของผูถ้ ูกซื้ อโดยใช้
เทคนิคการวัดมูลค่า (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 33)
ข46

ในการรวมธุรกิจที่ไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ ผู้ซ้ ือต้ องใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้
เสียในผู้ ถูกซื้อแทนมู ลค่ ายุ ติธรรม ณ วันที่ซ้ ื อของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการวัดมูลค่าค่าความ
นิยมหรือกาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้ าที่ 32 ถึง 34)

ข้อ ควรพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ในการใช้วิ ธี ซื้ อกับ การรวมธุ ร กิ จ ประเภทกิ จ การหา
ผลประโยชน์ร่วม (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 33)
ข47

เมื่อกิจการหาผลประโยชน์ร่วมสองแห่งมารวมกัน มูลค่ายุติธรรมของส่วนของเจ้ าของหรือส่วนของ
สมาชิ กในผู้ ถูกซื้ อ (หรื อมู ลค่ ายุ ติธรรมของผู้ ถูกซื้ อ) อาจเป็ นมู ลค่ าที่วัดได้ อย่ างน่ าเชื่ อถือกว่ า
มูลค่ายุติธรรมของส่วนของสมาชิกที่ผ้ ูซ้ ือได้ โอนไป ในสถานการณ์เช่นนั้น ย่อหน้ าที่ 33 กาหนดให้
ผู้ซ้ ือต้ องประเมินมูลค่าของค่าความนิยมโดยใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนของเจ้ าของของ
ผู้ถูกซื้อแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนของเจ้ าของของผู้ซ้ ือที่ถูกโอนไป นอกจากนี้ ผู้ซ้ ือ
ในการรวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้ องรับรู้สินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อโดยตรงไป
ยังส่ ว นของเจ้ า ของในงบแสดงฐานะการเงิ น ไม่ ให้ รั บรู้ เ ข้ า ก าไรสะสม ซึ่ งเป็ นไปตามที่ก าหนด
สาหรับธุรกิจประเภทอื่นๆ ในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจด้ วยวิธซี ้ ือ

ข48

กิจการหาผลประโยชน์ ร่วมมีความเหมือนกับธุรกิจอื่นๆ ในหลายด้ านแต่มีข้อแตกต่ างที่เด่นชั ด
คือ มีสมาชิกเป็ นทั้งลูกค้ าและเจ้ าของ โดยทั่วไปสมาชิกของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมคาดหวังจะ
ได้ รับผลประโยชน์จากการเป็ นสมาชิกในรูปแบบของการลดค่าสินค้ าหรือค่าบริการหรือเงินปันผล
เงิน ปั น ผลมัก จะถูก ปั น ส่วนให้ กับสมาชิ ก แต่ ละคนตามสัดส่ว นของมู ลค่ า ทางธุ รกิจที่สมาชิ กทา
ให้ กบั กิจการในระหว่างปี

ข49

การวัดมูลค่ายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้ องรวมข้ อสมมติท่ีผ้ ูร่วมตลาดจะใช้ ในการ
พิ จารณาเกี่ยวกับผลประโยชน์ในอนาคตของสมาชิกประกอบกับข้ อสมมติอ่ ืนที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ ูร่วม
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ตลาดจะทากับกิจการหาผลประโยชน์ร่วม เช่น วิธีมูลค่าปั จจุ บัน อาจเป็ นสิ่งที่ใช้ ในการประเมิน
มู ลค่ ายุ ติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ ร่ว ม กระแสเงินสดที่ใช้ ในประมาณการดังกล่ าวต้ อ ง
อ้ างอิงมาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้ รับของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมซึ่งเป็ นกระแสเงินสด
หลังหักผลประโยชน์ท่คี ืนให้ แก่สมาชิกในรูปของการลดค่าสินค้ าหรือบริการ เป็ นต้ น

การพิจารณารายการทีถ่ อื เป็ นส่วนหนึง่ ของการรวมธุรกิจ
(แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 51 และ 52)
ข50

ผู้ ซ้ ื อต้ อ งพิ จ ารณาปั จ จั ย ดั ง ต่ อ ไปนี้ เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า รายการที่ เ กิ ด ขึ้ นถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
การแลกเปลี่ยนกับผู้ถูกซื้อในการรวมธุรกิจหรือถือเป็ นรายการแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจโดย
ไม่จาเป็ นที่ปัจจัยทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นร่วมกันทุกข้ อ
ข50.1 เหตุผลของการเกิดรายการ – การทาความเข้ าใจถึงเหตุผลที่แต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในการ
รวมธุรกิจ (ผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อ เจ้ าของ กรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนของผู้ซ้ ือและผู้ถูก
ซื้อ) เข้ าทารายการหรือข้ อตกลงรายการหนึ่งนั้นอาจชี้ให้ เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นส่วน
หนึ่งของการโอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สิน
ที่รั บ มาหรื อ ไม่ ตั ว อย่ า งเช่ น ถ้ า รายการที่เ กิด ขึ้ น ท าให้ ผ้ ู ซ้ ื อหรื อ กิจ การที่เ กิด จากการ
รวมกันได้ รับผลประโยชน์มากกว่าผู้ถูกซื้อหรือเจ้ าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ ต้ นทุนที่จ่าย
สาหรั บรายการดังกล่ าว (รวมถึงสินทรั พย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้ อง) ไม่น่าจะเป็ นส่วนหนึ่ง
ของรายการแลกเปลี่ ย นที่ใ ห้ แ ก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อ ดั ง นั้ น ผู้ ซ้ ื อต้ อ งบั น ทึก บั ญ ชี ส าหรั บ จ านวน
ดังกล่าวแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ
ข50.2 ผูร้ ิเริ่มให้เกิดรายการ - การทาความเข้ าใจว่ ากิจการใดเป็ นผู้ริเริ่ มให้ เกิดรายการอาจ
ชี้ให้ เห็นว่ ารายการดังกล่ าวถือเป็ นส่วนหนึ่ งของการแลกเปลี่ยนที่ให้ แก่ผ้ ูถูกซื้ อหรื อไม่
ตั ว อย่ า งเช่ น รายการหรื อ เหตุ ก ารณ์ อ่ ืน ที่ริ เ ริ่ ม โดยผู้ ซ้ ื อจะมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อให้ เ กิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ผ้ ูซ้ ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกัน มากกว่าที่จะให้
เกิดประโยชน์แก่ผ้ ูถูกซื้อหรือเจ้ าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน รายการหรือ
ข้ อตกลงที่ริเริ่มโดยผู้ถูกซื้อหรือเจ้ าของเดิมจะไม่ได้ ทาเพื่อประโยชน์ของผู้ซ้ ือหรือกิจการที่
เกิดจากการรวมกัน ซึ่งรายการดังกล่าวมักถือเป็ นส่วนหนึ่งของรายการรวมธุรกิจ
ข50.3 ช่ วงเวลาของการเกิดรายการ – ช่ วงเวลาของการเกิดรายการอาจชี้ให้ เห็นว่ ารายการ
ดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนที่ให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อหรือไม่ ตัวอย่างเช่น รายการ
ระหว่างผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อที่เกิดขึ้นในระหว่างการเจรจาต่อรองเงื่อนไขการรวมธุรกิจอาจทา
ให้ การรวมธุรกิจนั้นเกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ผ้ ูซ้ ือหรือกิจการที่เกิดจาก
การรวมกัน หากเป็ นเช่นนั้น ผู้ถูกซื้อหรือเจ้ าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจอาจไม่ได้ รับหรือ
ได้ รับผลประโยชน์จากรายการดังกล่าวเพียงเล็กน้ อย ยกเว้ นผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับในฐานะ
ที่เป็ นส่วนหนึ่งของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน

40

การทาให้ความสัมพันธ์ระหว่ างผู ซ้ ื้ อและผู ถ้ ู กซื้ อที่มี อยู่ ก่อนการรวมธุ รกิ จหมดไป
(แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 52.1)
ข51

ผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้ออาจมีความสั มพั นธ์กันก่อนการเจรจาตกลงรวมธุรกิจกัน ซึ่ ง ณ ที่น้ ี จะเรี ยกว่ า
“ความสัมพั นธ์ท่มี ีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ” ความสัมพั นธ์ระหว่ างผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อที่มีอยู่ก่อนการ
รวมธุรกิจอาจอยู่ในรูปแบบของสัญญา เช่น สัญญาระหว่างผู้ขายกับลูกค้ า หรือสัญญาระหว่างผู้ให้
สิทธิกบั ผู้ใช้ สทิ ธิ หรืออาจไม่อยู่ในรูปแบบของสัญญาก็ได้ เช่น โจทก์กบั จาเลย

ข52

ถ้ าการรวมธุรกิจมีผลทาให้ ความสัมพั นธ์ระหว่ างผู้ซ้ ือและผู้ขายที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป
ให้ ผ้ ูซ้ ือรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนโดยวัดมูลค่าตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
ข52.1 ให้ ใช้ มูล ค่ า ยุ ติ ธรรมส าหรั บ ความสัม พั น ธ์ ท่ีมี อ ยู่ ก่ อ นหน้ า การรวมธุ ร กิ จ ที่ไม่ ได้ อ ยู่ ใ น
รูปแบบของสัญญา เช่น คดีความฟ้ องร้ อง
ข52.2 ให้ ใช้ มูลค่ า ที่น้ อ ยกว่ า ระหว่ า งภาคผนวก ข ย่ อ หน้ า ที่ ข52.2.1 กับ ข52.2.2 สาหรั บ
ความสัมพันธ์ท่มี ีอยู่ก่อนหน้ าการรวมธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบของสัญญา
ข52.2.1 มูลค่าของสัญญาส่วนที่ได้ ประโยชน์มากกว่ าหรื อน้ อยกว่าในมุมมองของผู้ซ้ ือ
เมื่อ เทียบกับ เงื่อ นไขของรายการที่มีลักษณะเหมือนกันในตลาดในปั จ จุ บั น
(สัญญาที่ให้ ประโยชน์น้อยกว่า หมายถึง น้ อยกว่าในแง่ข้อกาหนดตามสัญญา
เมื่อเทียบกับข้ อกาหนดในตลาดทั่วไปซึ่งไม่จาเป็ นว่าสัญญานั้นต้ องเป็ นสัญญา
ที่สร้ างภาระซึ่งมีค่าใช้ จ่ายตามข้ อกาหนดในสัญญาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เกิน
กว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้ รับจากสัญญานั้น)
ข52.2.2 จานวนที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญาที่ต้องมีการจ่ายชาระระหว่างคู่สญ
ั ญาเมื่อมี
คนใดคนหนึ่งได้ รับประโยชน์น้อยกว่า
ถ้ า มู ล ค่ า ตามภาคผนวก ข ย่ อ หน้ า ที่ ข52.2.2 น้ อ ยกว่ า ข52.2.1 ให้ บั น ทึก ผลต่ า งที่
เกิดขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของการรวมธุรกิจ
มู ลค่ า ของผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่รั บ รู้ บ างส่ ว นขึ้ น อยู่ กั บ ว่ า ผู้ ซ้ ื อเคยรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิน ที่
เกี่ยวข้ อ งหรื อ ไม่ ดั งนั้ น ผลกาไรหรื อ ขาดทุ นที่แสดงในงบการเงิ นอาจแตกต่ างไปจากมู ลค่ า ที่
คานวณได้ โดยใช้ ข้อกาหนดข้ างต้ น

ข53

ความสัมพั นธ์ท่มี ีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจอาจเป็ นสัญญาที่ผ้ ูซ้ ือรั บรู้เป็ นสิทธิท่ไี ด้ รับคืน ถ้ าสัญญามี
เงื่อนไขที่ให้ ประโยชน์มากกว่ าหรื อน้ อยกว่ าเมื่อเทียบกับมูลค่ารายการที่มีลักษณะเหมือนกันใน
ตลาด ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนจากการทาให้ ความสัมพันธ์ท่มี ีอยู่หมดไปนั้นเป็ นรายการ
แยกต่างหากจากการรวมธุรกิจและวัดมูลค่าตามที่กล่าวไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข52

ข้อตกลงการจ่ ายชาระที่อาจเกิดขึ้ นแก่พนักงานหรือผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะขายหุน้
(แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 52.2)
ข54

ข้ อตกลงการจ่ ายชาระที่อาจเกิดขึ้นแก่พนั กงานหรื อผู้ ถือหุ้ นที่ประสงค์จะขายหุ้ นจะเป็ นสิ่งตอบ
แทนที่คาดว่ าจะต้ อ งจ่ า ยในการรวมธุ รกิจ หรื อเป็ นรายการแยกต่ า งหากขึ้ นอยู่ กับ ลั ก ษณะของ
ข้ อตกลง การทาความเข้ าใจเหตุผลของการรวมข้ อตกลงการจ่ายชาระที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ ในสัญญา
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ซื้อธุรกิจ ทาความเข้ าใจว่าใครเป็ นผู้ริเริ่มข้ อตกลง และช่วงเวลาที่คู่สัญญาเข้ าทาข้ อตกลงจะช่วยใน
การประเมินลักษณะของข้ อตกลงได้
ข55

ถ้ าไม่สามารถระบุได้ ชัดเจนว่าข้ อตกลงการจ่ายชาระแก่พนักงานหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้ น
ถือ เป็ นส่วนหนึ่งของรายการแลกเปลี่ ยนที่ให้ แ ก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อ หรื อ ถื อ เป็ นรายการแยกต่ า งหากจาก
การรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบ
ข55.1 การจ้างงานต่อ – หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นกาหนดเงื่อนไขในข้ อตกลงให้ มีการจ้ าง
งานต่ อและผู้ ถือหุ้ นที่ประสงค์จะขายหุ้ นกลายมาเป็ นพนั กงานในระดับที่มีความสาคั ญ
อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าเข้ าเงื่อนไขเป็ นข้ อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย เงื่อนไขใน
การจ้ างงานต่ออาจรวมอยู่ในสัญญาจ้ างงาน สัญญาซื้อกิจการหรือเอกสารอื่นๆ ข้ อตกลง
ของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ายที่ต้องทาการจ่ ายชาระหากไม่มีการจ้ างงานอีกต่อไป
ถือ เป็ นผลตอบแทนพนั ก งานสาหรั บ การบริ ก ารที่ได้ รับ หลั งการรวมกิจ การ ในขณะที่
ข้ อตกลงซึ่ งการจ่ ายชาระสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายที่ไม่ได้ รับผลกระทบหากไม่ มี
การจ้ างงานอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าการจ่ายชาระที่คาดว่าจะต้ องจ่ายนั้นเป็ นการจ่ายสิ่งตอบแทน
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายในการรวมธุรกิจ ไม่ใช่ค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.2 ระยะเวลาการจ้างงานต่ อ - ถ้ าระยะเวลาการจ้ า งงานต่ อเป็ นช่ วงเดียวกันหรื อยาวกว่ า
ระยะเวลาการจ่ ายชาระที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น อาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ ว่าเนื้อหาของการจ่ ายชาระที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นถือเป็ นค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.3 ระดับ ของค่ า ตอบแทนพนัก งาน – ในสถานการณ์ ท่ี ค่ า ตอบแทนที่ จ่ า ยให้ พ นั ก งาน
นอกเหนื อ จากการจ่ า ยช าระที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นอยู่ ใ นระดั บ ที่เ หมาะสมเมื่ อ เที ย บกั บ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ พนักงานสาคัญคนอื่นๆ ในกิจการที่เกิดจากการรวมกันอาจเป็ นข้ อ
บ่งชี้ว่าการจ่ายชาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถือเป็ นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายในการรวมธุรกิจ ไม่ใช่
ค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.4 เงิ น ที ่จ่า ยเพิ่ มให้แ ก่ พ นัก งาน – หากผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป ระสงค์ จ ะขายหุ้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ลายเป็ น
พนักงานได้ รับการจ่ายชาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหุ้นน้ อยกว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น
ที่กลายเป็ นพนักงานของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าเงินที่จ่ายเพิ่มให้ ผ้ ู
ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นที่กลายเป็ นพนักงานของกิจการนั้น เป็ นค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.5 จานวนหุน้ ทีถ่ ือ – จานวนหุ้ นที่ถือโดยผู้ถือหุ้ นที่ประสงค์จะขายหุ้ นซึ่งยังคงเป็ นพนักงาน
สาคัญ อาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ เนื้ อหาสาระของข้ อตกลงสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ า ยช าระ
ตัวอย่างเช่ น หากผู้ถือหุ้ นที่ประสงค์จะขายหุ้ น ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้ นส่วนใหญ่ ในผู้ถูกซื้อยังคง
เป็ นพนั ก งานส าคั ญ อาจเป็ นข้ อ บ่ ง ชี้ ว่ า ข้ อตกลงนี้ เป็ นข้ อ ตกลงการแบ่ งผลก าไรซึ่ ง มี
จุ ดประสงค์ท่จี ะให้ ค่าตอบแทนพนักงานสาหรั บบริ การที่ได้ รับหลังการรวมธุรกิจ ในทาง
กลั บ กัน หากผู้ ถื อ หุ้ น ที่ป ระสงค์ จะขายหุ้ น ซึ่ งยังคงเป็ นพนั ก งานสาคั ญ นั้ น ถื อ หุ้ น เพี ยง
เล็กน้ อยในผู้ ถูก ซื้ อและผู้ ถือ หุ้ น ที่ป ระสงค์ จ ะขายหุ้ นทุ กคนได้ รับ สิ่งตอบแทนที่คาดว่ า
จะต้ องจ่ายต่อหุ้นในจานวนที่เท่าๆ กัน อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าการจ่ายชาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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นั้นเป็ นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ ายชาระเพิ่มเติมในการรวมธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้ น
ของผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นก่อนการรวมธุรกิจต้ องนามาพิจารณาด้ วย
เช่น สมาชิกในครอบครัวเดียวกันซึ่งยังคงเป็ นพนักงานสาคัญ
ข55.6 ความเชือ่ มโยงกับการวัดมูลค่า – หากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายในเบื้องต้ น ณ วันซื้อ
อิงจากระดับที่ต่าของการวัดมูลค่าผู้ถูกซื้อและเกณฑ์การคานวณการจ่ายชาระที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้ องกับวิธีท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่า อาจเป็ นไปได้ ว่าการจ่ายชาระที่คาดว่ า
จะเกิ ด ขึ้ น ถื อ เป็ นสิ่ง ตอบแทนที่ต้ อ งจ่ า ยช าระเพิ่ ม เติ ม อย่ า งไรก็ตาม หากเกณฑ์ก าร
คานวณการจ่ ายชาระที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นสอดคล้ องกับข้ อตกลงการแบ่ งผลกาไรก่อนการ
รวมธุรกิจ อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าข้ อตกลงนั้นเป็ นการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.7 สูตรในการกาหนดค่าตอบแทน – สูตรที่ใช้ กาหนดการจ่ายชาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมี
ประโยชน์ในการประเมินเนื้อหาของข้ อตกลง ตัวอย่างเช่ น หากการจ่ายชาระที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้นคานวณตามเกณฑ์ตัวคูณกาไรอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าภาระผูกพันนั้นเป็ นสิ่งตอบแทนที่
คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระในการรวมธุรกิจและสูตรดังกล่ าวนั้นกาหนดขึ้นเพื่อใช้ คานวณหรือ
พิ สูจ น์ มูลค่ ายุ ติธรรมของผู้ ถู ก ซื้ อ ในทางกลั บ กัน หากการจ่ า ยช าระที่คาดว่ า จะเกิดขึ้ น
คานวณโดยใช้ อัตราร้ อยละของก าไรอาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ ว่ าภาระผู ก พั น ที่จะต้ อ งจ่ า ยให้ แ ก่
พนักงานนั้นเป็ นข้ อตกลงการแบ่งผลกาไรสาหรับตอบแทนบริการที่ได้ รับจากพนักงาน
ข55.8 ข้อตกลงและประเด็นอื่นๆ – เงื่อนไขที่กาหนดในข้ อตกลงอื่นๆที่ทากับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์
จะขายหุ้ น (เช่ น ข้ อตกลงที่จะไม่แข่งขัน สัญญาในการดาเนินงาน สัญญาที่ปรึ กษา และ
สัญญาเช่าทรัพย์สิน) และวิธีปฏิบัติสาหรับภาษีเงินได้ ของการจ่ายชาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าการจ่ายชาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ส่งิ ตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ
เช่ น ในการซื้อธุรกิจ ผู้ซ้ ืออาจเข้ าทาสัญญาเช่ าทรั พย์สินกับผู้ถือหุ้ นที่ประสงค์จะขายหุ้ น
รายสาคัญ รายหนึ่ ง ถ้ า พบว่ า อัตราค่ า เช่ า ตามสัญ ญาเช่ า นั้ น ต่ า กว่ า อัตราตลาดอย่ า งมี
นัยสาคัญ อาจทาให้ การจ่ ายชาระที่อาจเกิดขึ้นแก่ผ้ ู เช่ า (ผู้ ถือหุ้ นที่ประสงค์จะขายหุ้ น )
ตามข้ อตกลงเพิ่มเติมนั้นมีเนื้อหาเป็ นการจ่ายชาระเพื่อประโยชน์ของสินทรัพย์ท่เี ช่าที่ผ้ ูซ้ ือ
ต้ องรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ในทางกลับกันถ้ า
สัญญาเช่าระบุให้ ค่าเช่าเป็ นไปตามราคาตลาดทั่วไป ข้ อตกลงในการจ่ายชาระที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นแก่ผ้ ูถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นนี้อาจเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่จะต้ องจ่ายใน
การรวมธุรกิจ
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การออกโครงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ของผูซ้ ื้ อเพือ่ แลกเปลีย่ นกับโครงการทีพ่ นักงาน
ของผูถ้ ูกซื้ อถืออยู่ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 52.2)
ข56 ผู้ซ้ ืออาจแลกเปลี่ยนโครงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์1(share-based payment awards) (โครงการ
ทดแทน) ของตนกับโครงการที่พนักงานของผู้ถูกซื้อถืออยู่ การแลกเปลี่ยนสิทธิซ้ ือหุ้นหรือโครงการ
จ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์อ่ ืน ๆ ที่เ กิดจากการรวมธุ ร กิจ ให้ บั น ทึก บั ญ ชี โดยถือเป็ นการปรั บ ปรุ ง
โครงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 2
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หากผู้ซ้ ือมีโครงการ
ทดแทนโครงการของผู้ถูกซื้อ ผู้ซ้ ือต้ องรวมโครงการทดแทนของผู้ซ้ ือ ที่วัดมูลค่าโดยใช้ ราคาตลาด
เป็ นเกณฑ์ท้ังหมดหรื อบางส่วนในการวั ดมู ลค่ าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ู ถูกซื้อในการรวมธุรกิจ
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข57 ถึง ข62 เป็ นแนวทางการปันส่วนของการวัดมูลค่าโดยใช้ ราคาตลาด
เป็ นเกณฑ์ ในกรณีท่โี ครงการเดิมของผู้ถูกซื้อมีผลสิ้นสุดลงจากผลของการรวมธุรกิจ และถ้ าผู้ซ้ ือได้
ออกโครงการเพื่ อทดแทนโครงการที่มีผลสิ้นสุดลงโดยไม่มีภาระผูกพั นในการทาเช่ นนั้น ให้ รับรู้
โครงการทดแทนที่ออกให้ ตามการวัดมูลค่าโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์เป็ นค่าตอบแทนพนักงาน
ในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 2 (ปรั บปรุง
2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือกล่าวได้ ว่าไม่ให้ นามูลค่า
ค่ าตอบแทนดังกล่ าวไปรวมเป็ นส่วนหนึ่ งในการวั ดมู ลค่ าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจ
ผู้ ซ้ ื อถื อ ได้ ว่า มี ภาระผู ก พั น ในการทดแทนโครงการของผู้ ถู กซื้ อหากผู้ ถู ก ซื้ อหรื อพนั กงานของ
ผู้ถูกซื้อมีความสามารถในการบังคับให้ เกิดการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างในการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ข้ างต้ น เช่น ผู้ซ้ ือถือว่ามีภาระผูกพันในการทดแทนโครงการของผู้ถูกซื้อ หากการทดแทนนั้นถูก
กาหนดโดย
ข56.1 เงื่อนไขในสัญญาซื้อธุรกิจ
ข56.2 เงื่อนไขตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนเดิมของผู้ถูกซื้อ หรือ
ข56.3 กฎหมายหรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
ข57

ในการพิ จารณาว่ าส่วนใดของโครงการทดแทนเป็ นสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อและส่วนใด
ถือเป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายสาหรั บบริ การที่ได้ รับภายหลังการรวมธุรกิจ ให้ ผ้ ูซ้ ือวัดมูลค่าโครงการ
ทั้ง ที่อ อกโดยผู้ ซ้ ื อและผู้ ถู ก ซื้ อ ณ วั น ที่ซ้ ื อ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 2
(ปรั บปรุง 2557) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ส่วนของโครงการ
ทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาด ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อจะเท่ากับ
โครงการค่าตอบแทนของผู้ถูกซื้อในส่วนที่จ่ายเพื่อบริการที่ได้ รับก่อนการรวมธุรกิจ

ข58

ส่วนของโครงการทดแทนซึ่งเป็ นส่วนที่จ่ายเพื่ อบริ การที่ได้ รับก่อนการรวมธุรกิจ คือ โครงการ
ค่าตอบแทนของผู้ถูกซื้อที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดคูณด้ วยอัตราส่วนของระยะเวลาการได้ รับสิทธิ
ที่ผ่านมาแล้ วของผู้ถูกซื้อต่อระยะเวลาที่มากกว่าระหว่าง ระยะเวลาการได้ รับสิทธิท้งั หมดกับ

1

ในย่อหน้ าที่ ข56 ถึง ข62 คาศัพท์ “โครงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์” (“share-based payment awards”) อ้ างถึง
รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่ไี ด้ รับสิทธิหรือมิได้ รับสิทธิ
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ระยะเวลาการได้ รับสิทธิของตราสารเดิมของโครงการผลตอบแทนของผู้ถูกซื้อ ระยะเวลาการได้ รั บ
สิทธิ คือ ช่ วงเวลาที่เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท้งั หมดเป็ นไปตามที่ระบุไว้ คานิยามของคาว่ าเงื่อนไข
การได้ รับสิทธิ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ข59

ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่ได้ รับสิทธิท่เี ป็ นส่วนของบริการที่ได้ รับภายหลังการรวมธุรกิจและ
รับรู้เป็ นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ต้ องเท่ากับโครงการทดแทนที่
วัดมูลค่าตามราคาตลาดหักด้ วยมูลค่าของโครงการทดแทนซึ่งเป็ นของบริการที่ได้ รับก่อนการรวม
ธุรกิจ ดังนั้น ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้ส่วนเกินระหว่างโครงการทดแทนซึ่งออกและวัดมูลค่าตามราคาตลาด
กับโครงการของผู้ถูกซื้อที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดเป็ นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลัง
การรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้ส่วนของโครงการทดแทนสาหรับบริการที่ได้ รับภายหลังการรวมธุรกิจ
ถ้ ามีการกาหนดว่าต้ องมีการให้ บริการ ทั้งนี้ ไม่คานึงว่าพนักงานได้ ให้ บริการทั้งหมดตามที่กาหนด
ไว้ ในโครงการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ถูกซื้อก่อนวันที่ซ้ ือธุรกิจหรือไม่

ข60

ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่เป็ นสิทธิขาดซึ่งเกี่ยวข้ องกับบริ การที่ได้ รับก่อนและหลังการรวม
ธุรกิจต้ องแสดงถึงประมาณการที่ดีท่สี ุดของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้ สิทธิ ตัวอย่างเช่น
ถ้ า ส่ วนของโครงการทดแทนซึ่ งเป็ นของบริ ก ารที่ได้ รั บ ก่อ นการรวมธุ รกิจ ที่วั ดมู ลค่ าตามตลาด
มีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท และผู้ซ้ ือคาดว่าจะมีการใช้ สิทธิเพียงร้ อยละ 95 ของผลตอบแทนทั้งหมด
ดังนั้น มูลค่าที่นาไปรวมคานวณสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ู ถูกซื้ อในการรวมธุรกิจจะเท่ากับ 95
บาท การเปลี่ยนแปลงประมาณการจานวนของโครงการทดแทนที่คาดว่ าจะมีการใช้ สิทธิจะต้ อง
แสดงเป็ นค่าตอบแทนสาหรั บงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื องวดที่มีการริ บคืนสิทธิ โดยไม่นาไป
ปรับปรุงกับสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อในการรวมธุรกิจ ในทานองเดียวกัน ผลจากเหตุการณ์
อื่นๆ เช่ น การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโครงการหรือค่าตอบแทนที่จะได้ รับจากโครงการในที่สุด
ซึ่งกาหนดโดยเงื่อนไขผลงาน ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ซ้ ือ ให้ บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 2 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง การจ่ า ยโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่บันทึกสาหรับงวดที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น

ข61

ข้ อ ก าหนดในการแบ่ งโครงการทดแทนเป็ นของบริ ก ารที่ได้ รั บ ก่ อ นและหลั งการรวมธุ ร กิจ ใช้
ข้ อ ก าหนดเดีย วกัน ไม่ ว่ า โครงการทดแทนจะถู ก จั ด ประเภทเป็ นหนี้ สิ น หรื อ ตราสารทุ น ตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้
หุ้ น เป็ นเกณฑ์ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) และให้ รั บ รู้ การเปลี่ ย นแปลงภายหลั ง วั น ที่ ซ้ ื อของ
ค่าตอบแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดซึ่งจั ดประเภทเป็ นหนี้สินและผลกระทบทางภาษีเงินได้ ท่ี
เกี่ยวข้ องในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจของผู้ซ้ ือในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

ข62

ผลกระทบทางภาษีของโครงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่อี อกให้ ทดแทนต้ องรับรู้ตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยตราสารทุนของผูถ้ ูกซื้ อ
ข62ก ผู้ถูกซื้ออาจมีรายการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่คี งเหลืออยู่โดยผู้ซ้ ือไม่ได้ ทาการแลกเปลี่ยนกับ
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ของตน ในกรณีท่ไี ด้ รับสิทธิแล้ ว การจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ของ
ผู้ถูกซื้อนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและต้ องถูกวัดมูลค่าโดย
ใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ ในกรณีท่ียังไม่ ได้ รับสิทธิ รายการนี้จะถูกวัดมูลค่าโดยใช้ ราคาตลาด
เป็ นเกณฑ์เสมือนหนึ่งว่าวันที่ซ้ ือเป็ นวันที่ให้ สทิ ธิตามย่อหน้ าที่ 19 และ 30
ข62ข การวั ดมูลค่ าโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ียังเหลื ออยู่ จะถู ก
ปั น ส่ ว นเป็ นส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ตามอั ต ราส่ ว นของระยะเวลาการได้ รั บ สิ ท ธิ
ที่ผ่านมาแล้ วต่อระยะเวลาที่มากกว่ าระหว่ าง ระยะเวลาการได้ รับสิทธิท้งั หมดกับระยะเวลาการ
ได้ รับสิทธิของตราสารเดิมของการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ยอดที่เหลือถือเป็ นส่วนของบริการที่
ได้ รับภายหลังการรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน่ ที่กาหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและวัดมูลค่า
ภายหลังการรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรก (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 54)
ข63

ตัวอย่ างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่กาหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและ
วัดมูลค่าภายหลังการรั บรู้เมื่อเริ่มแรกสาหรั บสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สินที่รับมาหรื อเกิดขึ้นจาก
การรวมธุรกิจมีดังนี้
ข63.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ก าหนดวิ ธีการบั นทึกบั ญชี สาหรั บสินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนที่ระบุ ได้ ท่ีได้ มาจาก
การรวมธุรกิจ โดยผู้ ซ้ ื อต้ องวั ดมู ลค่ าค่ าความนิ ยมด้ วยจานวนที่รับรู้ ณ วั นที่ซ้ ื อหั กด้ วย
ค่าเผื่อการด้ อยค่าสะสม (ถ้ ามี) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ก าหนดวิ ธี การบั นทึกบั ญชี ส าหรั บ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ข63.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อ
มีการประกาศใช้ ) กาหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรกสาหรับ
สัญญาประกันภัยที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจ
ข63.3 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง ภาษี เ งิ น ได้ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) ก าหนดแนวทางในการบั นทึกบัญ ชี ภายหลั งการรั บ รู้ เมื่อเริ่ ม แรกสาหรั บ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ไี ด้ มาจากการรวมธุรกิจ (รวมถึงสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ไี ม่ได้ รับรู้ในงบการเงิน)
ข63.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุ น
เป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดแนวทางในการวัดมูลค่าและการบันทึกบัญชี
ภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรกสาหรับส่วนของโครงการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์ท่อี อกโดยผู้ซ้ ือเพื่อทดแทนบริการที่จะได้ รับจากพนักงานในอนาคต
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ข63.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม กาหนดแนวทางในการ
บันทึกบัญชีสาหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนของบริ ษัทใหญ่ ในบริษัทย่อยภายหลังได้ อานาจ
ในการควบคุม

การเปิ ดเผยข้อมูล (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 59 และ 61)
ข64

เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 59 ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างรอบระยะเวลารายงานดังต่อไปนี้
ข64.1 ชื่อและรายละเอียดของผู้ถูกซื้อ
ข64.2 วันที่ซ้ ือ
ข64.3 สัดส่วนของตราสารทุนที่มีสทิ ธิออกเสียงที่ได้ มา
ข64.4 เหตุผลหลักในการรวมธุรกิจและคาอธิบายว่าผู้ซ้ ือได้ อานาจควบคุมผู้ถูกซื้อโดยวิธีใด
ข64.5 คาอธิบายเชิงคุณภาพถึงปั จจัยที่ทาให้ เกิดการรับรู้ค่าความนิยม เช่น ประโยชน์จากการ
รวมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรวมการปฏิบัติงานของผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อเข้ าด้ วยกัน ปั จจัยที่
ทาให้ สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่เข้ าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหาก หรือปัจจัยอื่นๆ
ข64.6 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
ซื้อของสิ่งตอบแทนแต่ละประเภท เช่น
ข64.6.1 เงินสด
ข64.6.2 สินทรั พย์ท่มี ีตัวตนอื่นหรื อสินทรั พย์ไม่มีตัวตนอื่น รวมถึงธุรกิจหรื อบริ ษัท
ย่อยของผู้ซ้ ือ
ข64.6.3 หนี้สนิ ที่เกิดขึ้น เช่น หนี้สนิ จากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย และ
ข64.6.4 ส่วนของเจ้ าของของผู้ซ้ ือ รวมถึง จานวนเครื่องมือทางการเงินหรือส่วนได้ เสีย
ใดๆ ที่ได้ ออกหรื ออาจจะออกและวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงินหรือส่วนได้ เสียเหล่านั้น
ข64.7 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายตามข้ อตกลงและสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคา้ ประกัน
ข64.7.1 จานวนที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ ือ
ข64.7.2 คาอธิบายข้ อตกลงและหลั กเกณฑ์ในการกาหนดมู ลค่ า ที่จะต้ องจ่ ายชาระ
และ
ข64.7.3 ประมาณการผลลัพธ์ในลักษณะเป็ นช่วงจานวนเงินมากที่สุดถึงน้ อยที่สุด (ไม่
คิ ดลดมู ลค่ า ) หรื อ ถ้ า ไม่ สามารถประมาณได้ ให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งและ
เหตุผลของการที่ไม่สามารถประมาณช่ วงได้ รวมทั้งเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งกรณีท่ี
มูลค่าสูงสุดของการจ่ายชาระมีมูลค่าไม่จากัด
ข64.8 ลูกหนี้ท่ไี ด้ รับมา
ข64.8.1 มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้
ข64.8.2 มูลค่าของลูกหนี้ตามสัญญา (ยอดรวมก่อนสุทธิ) และ
ข64.8.3 ประมาณการที่ดีท่สี ุด ณ วันที่ซ้ ือของกระแสเงินสดตามสัญญาที่คาดว่าจะไม่
สามารถเรียกเก็บได้
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ข64.9
ข64.10

ข64.11
ข64.12

ข64.13

ข64.14

ข64.15

การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องแยกตามประเภทของลูกหนี้ท่สี าคัญ ได้ แก่ เงินให้ ก้ ูยืม สัญญาเช่า
การเงินและลูกหนี้อ่นื
มูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ ือสาหรับสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สนิ ที่รับมาแต่ละประเภทที่สาคัญ
สาหรับหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นแต่ละรายการที่รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 23 ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามที่
กาหนดในย่ อหน้ าที่ 85 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง
ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที ่อ าจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรั พ ย์ ที่อ าจเกิ ด ขึ้ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) ถ้ าหากไม่ได้ รับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรม
ได้ อย่างน่าเชื่อถือ ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้
ข64.10.1 ข้ อมูลที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 86 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง
2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ท่อี าจเกิดขึ้น
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
ข64.10.2 เหตุผลที่ไม่สามารถประมาณการหนี้สนิ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
มูลค่าของค่าความนิยมทั้งหมดที่คาดว่าจะสามารถนาไปหักเพื่อใช้ ประโยชน์ทางภาษีได้
รายการที่มีการรั บรู้แยกต่างหากจากการซื้อสินทรั พย์และการก่อหนี้สินในการรวมธุรกิจ
ตามย่อหน้ าที่ 51
ข64.12.1 คาอธิบายสาหรับแต่ละรายการ
ข64.12.2 การบันทึกบัญชีสาหรับแต่ละรายการ
ข64.12.3 มู ลค่ า ที่รับ รู้ สาหรั บ แต่ ละรายการและระบุ ว่ าแสดงอยู่ ในรายการใดในงบ
การเงิน
ข64.12.4 ถ้ า รายการเป็ นการท าให้ ค วามสัม พั น ธ์ท่ีมีอ ยู่ ก่ อ นการรวมธุ ร กิจ หมดไป
ให้ เปิ ดเผยวิธที ่ใี ช้ ในการประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าว
การเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการที่รับรู้แยกต่างหากตามที่กาหนดในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่
64.12 ต้ องเปิ ดเผยมูลค่าต้ นทุ นที่เกี่ยวข้ องกับการซื้ อแยกต่ างหากโดยเปิ ดเผยมูลค่ า
ของต้ น ทุ น ที่รั บ รู้ เ ป็ นค่ า ใช้ จ่า ยและระบุ ว่ า ได้ แ สดงเป็ นรายการใดในงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ รวมทั้งต้ องเปิ ดเผยมูลค่าของต้ นทุนที่ไม่ได้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายและวิธีการรั บรู้
ต้ นทุนดังกล่าว
กาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้ าที่ 34 ถึง 36)
ข64.14.1 มูลค่าผลกาไรที่รับรู้ ตามที่กาหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 34 และระบุว่าแสดงเป็ น
รายการใดในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข64.14.2 คาอธิบายเหตุผลของการเกิดกาไรจากรายการซื้อธุรกิจ
การรวมธุรกิจแต่ละรายการซึ่งผู้ซ้ ือถือหุ้นน้ อยกว่าร้ อยละ 100 ในส่วนของเจ้ าของของผู้
ถูกซื้อ ณ วันที่ซ้ ือ
ข64.15.1 มู ล ค่ า ส่ ว นได้ เ สีย ที่ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ในผู้ ถู ก ซื้ อที่รั บ รู้ ณ วั น ที่ซ้ ื อ และ
หลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่า และ
ข64.15.2 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้ อมูลสาคัญที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าส่วนได้ เสียที่
ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อแต่ละรายการที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
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ข64.16 การรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ
ข64.16.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อซึ่งผู้ซ้ ือถืออยู่ก่อนวันที่
ซื้อ และ
ข64.16.2 มูลค่าผลกาไรหรื อขาดทุนที่รับรู้ซ่ึงเป็ นผลมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
ส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อซึ่งผู้ซ้ ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจใหม่ (ดูย่อหน้ าที่ 42)
และระบุว่าได้ แสดงเป็ นรายการใดในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข64.17 ข้ อมูลต่อไปนี้
ข64.17.1 รายได้ และกาไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซื้อ ตั้งแต่วันที่ซ้ ื อซึ่งรวมอยู่ในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับรอบระยะเวลารายงาน และ
ข64.17.2 รายได้ แ ละกาไรหรื อขาดทุ น ของกิจ การที่เกิดจากการรวมกัน สาหรั บรอบ
ระยะเวลารายงานงวดปั จจุ บันโดยถือเสมือนว่ าการรวมกิจการที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปี นั้นได้ เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้ นงวดของรอบระยะเวลารายงาน
หากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดในย่อหน้ านี้ไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ ผู้ซ้ ือต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงและเหตุผลที่ไม่สามารถทาได้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
นี้ ใช้ ค าจากัดความของคาว่ า “ไม่ ส ามารถท าได้ ในทางปฏิบั ติ ” เช่ น เดี ย วกับ ที่ใช้ ใ น
มาตร ฐ านก าร บั ญ ชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง นโยบ ายการบั ญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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สาหรับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานที่แต่ละรายการไม่มีสาระสาคัญแต่
เมื่ อ น ามารวมกัน แล้ ว มี ส าระสาคั ญ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ก าหนดไว้ ใ นภาคผนวก ข
ย่อหน้ าที่ ข64.5 ถึง ข64.17 โดยแสดงเป็ นยอดรวมของทุกรายการ

ข66

หากวั นที่ซ้ ื อธุรกิจเกิดขึ้นหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ ก่อนวันที่อนุ มัติให้ ออกงบการเงิน
ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข64 เว้ นแต่การบันทึกบัญชีเมื่อ
เริ่ มแรกสาหรั บการรวมธุรกิจยังไม่ เสร็จสิ้นภายในวั นที่อนุ มัติให้ ออกงบการเงิน ในสถานการณ์
เช่นนั้น ผู้ซ้ ือต้ องอธิบายว่าข้ อมูลในเรื่องใดที่ทาให้ ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ รวมถึงเหตุผลของการที่
ทาให้ ไม่สามารถเปิ ดเผยได้

ข67 เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 61 ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้สาหรับการ
รวมธุรกิจแต่ละรายการที่มีสาระสาคัญ หรือเปิ ดเผยเป็ นยอดรวมสาหรับการรวมธุรกิจแต่ละรายการ
ที่ไม่มีสาระสาคัญแต่เมื่อนามารวมกันแล้ วมีสาระสาคัญ
ข67.1 หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสาหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ (ดูย่อหน้ าที่ 45) สาหรับ
การรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม หรือ สิ่งตอบแทนอื่น ดังนั้น มูลค่า
ของรายการดังกล่าวที่รับรู้ในงบการเงินสาหรับการรวมธุรกิจจึงเป็ นเพียงการประมาณขึ้นมา
ข67.1.1 เหตุผลที่ทาให้ การบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกไม่เสร็จสิ้น
ข67.1.2 สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ หรือ รายการของสิ่งตอบแทน
ซึ่งการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกยังไม่เสร็จสิ้น
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ข67.1.3 ลั ก ษณะและมู ลค่ า ของรายการปรั บ ปรุ งในช่ ว งระยะเวลาการวั ดมู ลค่ า ที่รั บรู้
ระหว่างรอบระยะเวลารายงานตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 49
ข67.2 สาหรับแต่ละรอบระยะเวลารายงานภายหลังวันที่ซ้ ือจนกระทั่งถึงวันที่กจิ การได้ รับ ขาย หรือ
สูญเสียสิทธิในการที่จะได้ รับสิ่งตอบแทนจากสินทรั พย์ท่ีคาดว่ าจะเกิดขึ้น หรื อจนกระทั่ง
ถึงวั นที่กิจการจ่ ายชาระสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายสาหรั บหนี้ สินหรื อ หนี้ สินนั้ นถู ก
ยกเลิกหรือหมดอายุ
ข67.2.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่เคยรับรู้ รวมถึงผลต่างที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชาระ
ข67.2.2 การเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ท่แี สดงเป็ นช่วงของจานวนเงิน (มูลค่าที่ไม่คิดลด)
และเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น และ
ข67.2.3 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้ อมูลหลักที่ใช้ ในการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่า
จะต้ องจ่าย
ข67.3 สาหรับหนี้สนิ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลประมาณการ
หนี้ สิน แต่ ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 84 และ 85 ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรั พย์
ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ข67.4 การกระทบยอดมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ของค่ า ความนิ ยมระหว่ า งวั น ต้ น งวดกับ วั น สิ้น งวดรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยแสดงแต่ละรายการดังต่อไปนี้แยกจากกัน
ข67.4.1 ค่าความนิยมและค่าเผื่อการด้ อยค่าสะสม ณ วันต้ นงวดรอบระยะเวลารายงาน
ข67.4.2 ค่าความนิยมที่รับรู้เพิ่ มในระหว่ างรอบระยะเวลารายงาน ยกเว้ นค่าความนิยม
ของกลุ่มธุรกิจที่จะยกเลิกและเข้ าเกณฑ์จาแนกประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อ
ขาย ณ วั น ซื้ อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5 (ปรั บ ปรุ ง
2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้เพือ่ ขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
ข67.4.3 รายการปรับปรุงจากการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีภายหลังการรับรู้
มูลค่าเมื่อเริ่มแรกที่รับรู้ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานตามย่อหน้ าที่ 67
ข67.4.4 ค่าความนิ ยมของกลุ่ มธุรกิจที่จะจาหน่ ายและจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้
เพื่ อขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 (ปรั บปรุง 2557)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) รวมถึ งค่ า ความนิ ยมที่ถู ก ตั ดออกจากบั ญ ชี ในระหว่ า งรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยค่ า ความนิ ย มดั ง กล่ า วไม่ เ คยถู ก รวมไว้ ในธุ ร กิจ ที่จ ะ
จาหน่ายและจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
ข67.4.5 ขาดทุ นจากการด้ อยค่ าที่รั บรู้ ในระหว่ างรอบระยะเวลารายงาน ตามมาตรฐาน
การบั ญชี ฉบั บที่ 36 (ปรั บปรุง 2557) เรื่ องการด้ อยค่าของสินทรั พย์ (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) (มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บดั งกล่ าวก าหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมู ล
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เกี่ ยวกั บ มู ลค่ า ที่คาดว่ า จะได้ รั บ คื นและค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของค่ าความนิ ยม
เพิ่มเติมจากข้ อกาหนดนี้)
ข67.4.6 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิท่เี กิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ข67.4.7 การเปลี่ ย นแปลงอื่ น ๆ ในมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ท่ีเ กิ ด ขึ้ นระหว่ า งรอบระยะเวลา
รายงาน
ข67.4.8 ค่ า ความนิ ยมและค่ า เผื่ อการด้ อยค่ า สะสม ณ วั น สิ้น งวดของรอบระยะเวลา
รายงาน
ข67.5 จานวนเงินและคาอธิบายรายการผลกาไรหรื อขาดทุนที่รับรู้ในรอบระยะเวลารายงานงวด
ปัจจุบัน
ข67.5.1 ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ท่ีระบุได้ ท่ไี ด้ มาหรื อหนี้ สินรั บมาจากการรวมธุรกิจซึ่งมี
ผลกระทบในรอบระยะเวลารายงานงวดปั จจุ บัน และรอบระยะเวลารายงานงวด
ก่อนหน้ าและ
ข67.5.2 ที่มีขนาด ลักษณะ หรือเหตุการณ์ซ่ึงการเปิ ดเผยข้ อมูลจะช่วยทาให้ มีความเข้ าใจ
งบการเงินของกิจการที่นามารวมกันมากขึ้น

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงสาหรับการรวมธุรกิจทีเ่ กิดจากกิจการหาผลประโยชน์ร่วมหรือ
การรวมธุรกิจทีด่ าเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียว (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 66)
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ตามที่ก ล่ า วไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 64 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ให้ ถือ ปฏิบั ติส าหรั บ
การรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือเกิดขึ้นในหรือหลังวันแรกของรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2554 โดยใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป
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การก าหนดให้ ถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ โดยใช้ วิ ธี เ ปลี่ ย นทัน ที
เป็ นต้ น ไป ส าหรั บ การรวมธุ ร กิ จ ที่เ กิ ด จากกิ จ การหาผลประโยชน์ ร่ ว มหรื อ การรวมธุ ร กิ จ ที่
ด าเนิ น การตามสั ญ ญาเพี ย งอย่ า งเดี ย ว หากวั น ที่ ซ้ ื อเกิ ด ก่ อ นวั น ที่ ถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะมีผลกระทบดังต่อไปนี้
ข69.1 การจัดประเภทรายการ - กิจการยังคงต้ องจัดประเภทการรวมธุรกิจครั้งก่อนตามนโยบาย
บัญชีเดิมของกิจการสาหรับการรวมธุรกิจ
ข69.2 ค่ า ความนิ ย มที ่เ คยรั บ รู ้ - ณ วั น เริ่ ม ต้ น ของรอบระยะเวลาบั ญ ชี แ รกที่ ม าตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบั บนี้ มีผลบั งคับใช้ ให้ แสดงมู ลค่าของค่ าความนิยมที่เกิดจาก
การรวมธุรกิจครั้งก่อนด้ วยมูลค่าตามบัญชีท่เี หลืออยู่ ณ วันนั้นตามนโยบายบัญชีเดิมของ
กิจการ โดยกิจการต้ องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของค่าตัดจาหน่ายค่าความนิยมสะสม
และลดมูลค่าค่าความนิยมและต้ องไม่มีรายการปรั บปรุงอื่นอีกสาหรั บมูลค่าตามบัญชี ท่ี
เหลืออยู่ของค่าความนิยม
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ข69.3 ค่ า ความนิ ยมที ่เคยรับ รู เ้ ป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้า ของ - นโยบายบั ญ ชี เดิมของ
กิจการอาจให้ รับรู้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจก่อนที่มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ เป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้ าของ ในสถานการณ์เช่นนั้น
กิจ การจะต้ อ งไม่ รั บ รู้ ค่า ความนิ ยมเป็ นสิน ทรั พย์ ณ วั น เริ่ มต้ น รอบระยะเวลาบั ญ ชี ซ่ึ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ กิจการต้ องไม่รับรู้กาไร
หรื อขาดทุ นจากค่ าความนิ ยมนั้ นเมื่อมีการขายธุรกิจทั้งหมดหรื อบางส่วนซี่ งมีค่าความ
นิยมนั้นเกี่ยวข้ องหรือเมื่อหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดรายได้ ซ่ึงมีค่าความนิยมนั้นเกี่ยวข้ อง
เกิดการด้ อยค่า
ข69.4 การบันทึกบัญชีค่าความนิยมภายหลังการรับรูเ้ มือ่ เริ่มแรก - จากวันเริ่มต้ นรอบระยะเวลา
บั ญ ชี แ รกที่ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กิ จ การต้ อ งหยุ ด
ตัดจ าหน่ า ยค่ า ความนิ ยมที่เ กิดจากการรวมธุร กิจ ก่อ นหน้ า วั น ที่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ และให้ ทดสอบการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย มตามที่
ก าหนดในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง การด้ อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ข69.5 ค่าความนิยมติดลบทีเ่ คยรับรู ้ – กิจการที่เคยบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจที่เกิดก่อน
วันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ โดยปฏิบัติตามวิธีซ้ ืออาจเคย
รั บรู้ มูลค่าของส่วนได้ เสียในมู ลค่ ายุ ติธรรมสุทธิของสินทรั พย์และหนี้สินที่ระบุได้ ของผู้
ถูกซื้อที่มากกว่ าต้ นทุนในการจ่ ายซื้อ (บางครั้ งเรียกว่ าค่าความนิยมติดลบ)เป็ นรายการ
ตั้งพัก ถ้ าเป็ นเช่ นนั้น ณ วันต้ นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับ นี้มีผลบังคับใช้ ให้ กิจการตัดรายการค่าความนิยมติดลบนั้น ออกจาก
บัญชีโดยทาการปรับปรุงกับยอดกาไรสะสมต้ นงวด
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