เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๕/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
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 มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
การรวมธุรกิจ

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อง การรวมธุ ร กิจ ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ างประเทศที่ สิ้ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 (IFRS 3: Business
Combinations (Bound volume 2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 16
42 53 56 58 64ฎ ถึง 64ฏ และ ข41 และเพิ่ มย่อหน้ าที่ 31ก และ 64ฐ ถึง 64ฑ และตัดย่อหน้ าที่ 64ก
64ง และ 64ซ และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น

1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3

สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การระบุการรวมธุรกิจ
วิธีซื้อ

1
2
3
4

การระบุผซู ้ ื้ อ
การกาหนดวันที่ซื้อ
การรับรูแ้ ละวัดมูลค่าของสินทรัพย์ท่ ีระบุได้ท่ ีได้มา หนี้ สินที่รบั มาและส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
การรับรูแ้ ละการวัดมู ลค่าของค่าความนิยมหรือกาไรจากการซื้ อในราคาต่ ากว่า
มูลค่ายุติธรรม
แนวปฏิบตั ิเพิ่มเติมสาหรับการใช้วิธีซื้อในการรวมธุรกิจบางประเภท
ระยะเวลาในการวัดมูลค่า
การพิจารณาว่ารายการใดถือเป็ นส่วนหนึ่งของการรวมธุรกิจ

6
8
10
32
41
45
51

การบันทึกบัญชีและการวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ มื่อเริ่มแรก

54

สิทธิท่ ีได้รบั คืน
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น
สินทรัพย์ท่ ีได้มาจากการค้ าประกัน
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ าย

55
56
57
58

การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง

59
64

วันถือปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง

64
65

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)
การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม

67ก
68

ภาคผนวก
ก
คานิยาม
ข
แนวทางปฏิบตั ิ

2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การรวมธุ ร กิ จ ประกอบด้ ว ย
ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 68 และภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน ข้ อความที่ พิมพ์ด้วยตัวอักษร
หนาถือเป็ นหลักการที่ สาคัญ คานิยามในภาคผนวก ก ที่ ปรากฏเป็ นครั้งแรกในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้จะเป็ น ตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ ต้ องอ่านโดยคานึงถึง
ข้ อกาหนดของ กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีทไี่ ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติ
ในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชีแ ละข้อผิดพลาด
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การรวมธุ รกิจ
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อปรั บ ปรุ ง ความเกี่ ยวข้ อ งกั บ
การตัดสิน ใจ ความน่ า เชื่ อถื อ และความสามารถในการเปรี ยบเทียบกัน ของข้ อมู ลซึ่ งกิจการ
น าเสนอในงบการเงิ น เกี่ ยวกับ การรวมธุ ร กิ จ และผลกระทบจากการรวมธุ ร กิ จ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้จึงได้ กาหนดหลักการและข้ อกาหนดสาหรับผูซ้ ้ ือในการ
1.1
รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่ ีระบุได้ทไี่ ด้ มา หนี้สินที่ รับมาและส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผูถ้ กู ซื้อในงบการเงิน
1.2
รั บ รู้ และวั ด มู ล ค่ า ค่ า ความนิ ย มที่ เกิ ด ขึ้ นจากการรวมธุ ร กิจ หรื อ ก าไรจากการซื้ อ
ในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม และ
1.3
ก าหนดข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งเปิ ดเผยเพื่ อให้ ผ้ ู ใ ช้ ง บการเงิ น สามารถประเมิ น ลั ก ษณะและ
ผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจ

ขอบเขต
2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับรายการหรื อเหตุการณ์ซึ่งเป็ นไปตาม
คานิยามของการรวมธุรกิจ และไม่ถือปฏิบัติกบั
2.1
การบัญชีสาหรับการจัดตั้งการร่วมการงานในงบการเงินของการร่วมการงานเท่านั้น
2.2
การซื้อสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ซึ่งไม่ก่อให้ เกิดเป็ นธุรกิจ ในกรณีดังกล่าว ผู้ซ้ ือ
ต้ องระบุและรั บรู้รายการสินทรั พย์ที่ระบุได้ ที่ได้ มาแต่ละรายการ (รวมทั้งสินทรั พย์
ที่ เข้ าค านิ ยามและเงื่ อนไขการรั บรู้ ร ายการเป็ นสิ นทรัพย์ไม่ มี ตัวตน ตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรัพ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อมี ก าร
ประกาศใช้ ) ) และหนี้ สิ น ที่ รั บ มา ต้ น ทุ น ของกลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ จ ะถู ก ปั น ส่ ว นให้ แ ก่
3
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2ก

สินทรั พย์ที่ระบุได้ และหนี้สินแต่ละรายการบนพื้ นฐานของมูลค่ ายุติธรรมที่ เกี่ ยวข้ อง
ณ วันที่ ซ้ ือ รายการหรือเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ก่อให้ เกิดค่าความนิยม
2.3
การรวมกิจการหรือธุรกิจที่ อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน (ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข1
ถึง ข4 ให้ แนวทางปฏิบัติทเี่ กี่ ยวข้ องไว้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับการซื้อธุรกิจ โดยกิจการที่ ดาเนินธุรกิจ
ด้ านการลงทุนที่ เป็ นไปตามคานิยามที่ ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) สาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ซึ่ งได้ ถูกกาหนดให้ วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

การระบุการรวมธุรกิจ
3

กิจการต้องประเมินว่ ารายการหรือเหตุการณ์อ่ ืนที่เกิดขึ้ นถือเป็ นการรวมธุ รกิจหรือไม่โดยใช้
คานิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่ งกาหนดให้สินทรัพย์ท่ ีได้มา
และหนี้ สินที่รบั มาต้องประกอบกันขึ้ นเป็ นธุ รกิจ หากสินทรัพย์ท่ ีได้มาไม่ใช่หน่วยธุ รกิจ กิจการ
ที่นาเสนอรายงานต้องบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นการซื้ อสินทรัพย์ ภาคผนวก ข
ย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข12 ได้ให้แนวทางในการพิจารณาการรวมธุ รกิจและคานิยามของคาว่าธุ รกิจ

วิธีซื้อ
4
5

กิจการต้องบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซื้อ
การถือปฏิบัติตามวิธซี ้ ือกาหนดให้
5.1
ระบุผ้ ูซ้ ือ
5.2
กาหนดวันที่ซ้ ือ
5.3
รับรู้และวัดมูลค่าของสินทรั พย์ที่ระบุได้ ที่ได้ มา หนี้สินที่ รั บมาและส่วนได้ เสียที่ ไม่มี
อานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และ
5.4
รับรู้และวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือกาไรจากการซื้อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม
การระบุผซู ้ ื้ อ

6
7

ในการรวมธุรกิจต้องระบุได้ว่า กิจการที่นามารวมกันกิจการใดเป็ นผูซ้ ื้ อ
ผู้ ซื้ อ คื อ กิ จ การที่ ได้ มี ก ารควบคุ ม กิ จ การอื่ น (กล่ า วคื อ ผู้ ถู ก ซื้ อ) ซึ่ งต้ องเป็ นไปตาม
คานิ ยามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง
งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีทไี่ ม่สามารถระบุผ้ ูซ้ ือได้ อย่างชัดเจนตามแนวปฏิบัติ
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ให้ ใช้ ปัจจัยตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข14 ถึง ข18 ประกอบการพิจารณา

4
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การกาหนดวันที่ซื้อ
8
9

ผูซ้ ื้ อต้องกาหนดวันที่ซื้อ ซึ่งเป็ นวันที่ผซู ้ ื้ อได้มีการควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ
โดยทั่วไป วันที่ ผู้ซ้ ือได้ มีการควบคุมผู้ถูกซื้อ คือ วันที่ ผู้ซ้ ือได้ โอนสิ่ งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อตาม
กฎหมาย และได้ มาซึ่ งสินทรั พย์และรั บมาซึ่ งหนี้สินจากผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย ซึ่ งถือเป็ นวันที่
สิ้นสุดของรายการซื้อขายกิจการ อย่างไรก็ตาม ผู้ซ้ ืออาจได้ มีการควบคุมก่อนหน้ าหรือภายหลัง
วันที่ ส้ ินสุดของรายการซื้อขายกิจการ เช่น วันที่ ซื้ออาจเกิดขึ้นก่อนวันที่ ส้ ินสุด ของรายการซื้อขาย
กิจการหากเงื่ อนไขในสัญญากาหนดให้ วันที่ ผ้ ูซ้ ือได้ มีการควบคุมผู้ถูกซื้อเป็ นวันที่ ก่อนวันที่ สิ้นสุด
ของรายการซื้ อขายกิจ การ ดั งนั้ น ในการกาหนดวั น ที่ ซื้ อ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งพิ จ ารณาข้ อเท็จจริ งและ
สถานการณ์แวดล้ อมที่ เกี่ ยวข้ องทั้งหมด
การรับรู แ้ ละวัดมู ลค่ าของสินทรัพย์ท่ ีระบุ ไ ด้ท่ ี ได้มา หนี้ สิ นที่รับมาและส่ วนได้เ สี ยที่ ไม่ มี
อานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
หลักการการรับรูร้ ายการ

10

ณ วันที่ ซื้ อ ผู ซ้ ื้ อต้อ งรับรู ้สิ น ทรัพย์ท่ ี ระบุ ไ ด้ท่ ี ได้มา หนี้ สิ นที่ รับ มาและส่ ว นได้เ สี ยที่ ไม่ มี
อานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อแยกต่างหากจากค่าความนิยม การรับรู ส้ ินทรัพย์ท่ ีระบุได้ท่ ีได้มา
และหนี้ สินที่รบั มาให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในย่อหน้าที่ 11 และ 12
เงื่อนไขการรับรูร้ ายการ

11

12

13

การเข้ าเงื่ อนไขในการรับรู้รายการที่ ถือปฏิบัติตามวิธีซ้ ือนั้น สินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ มาและหนี้สิน
ที่ รับมาต้ องเข้ าคานิยามของสินทรัพย์และหนี้สนิ ตามที่ ระบุไว้ ในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ณ วันที่ ซ้ ือ ตัวอย่างเช่น ต้ นทุนในอนาคตที่ ผ้ ูซ้ ือคาดว่าจะเกิดขึ้น
โดยไม่ได้ มีภาระผู กพั น เนื่ องจากมีแผนการยกเลิกกิจกรรมบางส่วน การเลิ กจ้ างหรื อโอนย้ าย
พนักงานของผู้ถูกซื้อจะไม่ถือเป็ นหนี้สิน ณ วันที่ ซ้ ือ ดังนั้น ผู้ซ้ ือไม่รับรู้ต้นทุนดังกล่าวในการปฏิบัติ
ตามวิธีซ้ ื อ แต่ผ้ ู ซ้ ือรั บรู้ ต้นทุนเหล่ านั้นในงบการเงินภายหลังการรวมกิจการตามที่ กาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ นๆ
นอกจากนี้ การเข้ าเงื่ อนไขในการรับรู้รายการที่ ถือปฏิบัติตามวิธีซ้ ือ สินทรัพย์ทระบุ
ี่ ได้ ทได้
ี่ มาและ
หนี้สนิ ที่ รับมาต้ องเป็ นส่วนหนึ่ งของรายการแลกเปลี่ ยนระหว่างผู้ซ้ ือกับผู้ถูกซื้อ (หรือเจ้าของเดิม)
ในการรวมธุรกิจ โดยมิได้ เป็ นผลจากรายการอื่ นที่ แยกต่างหาก ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาแนวปฏิบัติตาม
ย่อหน้ าที่ 51 ถึง 53 ในการประเมินว่ าสินทรั พย์ที่ได้ มาหรื อหนี้สินที่ รั บมานั้นเป็ นส่วนหนึ่ งของ
รายการแลกเปลี่ ยนที่ ให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ หรือเป็ นผลของรายการอื่ นที่ แยกจากกัน ซึ่ งต้ องบันทึกบัญชี
ตามลักษณะของรายการและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
การถือปฏิบัติตามหลักการและเงื่ อนไขในการรับรู้รายการอาจส่งผลให้ ผ้ ูซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์และ
หนี้ สินบางรายการซึ่ งไม่ เคยมีการรั บรู้ ในงบการเงินของผู้ถู กซื้ อมาก่อน เช่ น ผู้ ซ้ ือรั บรู้ สินทรั พย์
5
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14

ไม่มีตัวตนที่ ได้ มาที่ ระบุได้ เช่น ตราสินค้ า สิทธิบัตร หรือความสัมพันธ์กับลูกค้ า ซึ่ งผู้ถูกซื้อไม่เคยมี
การรั บรู้สินทรั พย์ดังกล่ าวในงบการเงินมาก่อนเนื่ องจากเป็ นการพั ฒนาขึ้นเองและบันทึกต้ นทุ น
ที่ เกี่ ยวข้ องไว้ เป็ นค่าใช้ จ่าย
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข28 ถึง ข40 ได้ กาหนดแนวทางในการรั บรู้สัญญาเช่าดาเนินงานและ
สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มีตั ว ตน ย่ อ หน้ า ที่ 22 ถึ ง 28 แสดงประเภทของสิน ทรั พ ย์ ที่ ระบุ ไ ด้ แ ละหนี้ สิน
ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ ข้อยกเว้ นสาหรับหลักการและเงื่ อนไขในการรับรู้
รายการไว้

การจัดประเภทหรือกาหนดประเภทสินทรัพย์ท่ ีระบุได้ท่ ีได้มาและหนี้สินที่รบั มาจากการรวมธุรกิจ
15

16

17

ณ วันที่ซื้ อ ผูซ้ ื้ อต้องจัดประเภทหรือกาหนดประเภทสินทรัพย์ท่ ีระบุ ได้ท่ ีได้มาและหนี้ สิ น
ที่ รับ มาตามที่ จ าเป็ นเพื่ อการปฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ อื่ นๆ
ในภายหลัง ผูซ้ ื้ อต้องจัดประเภทหรื อกาหนดประเภทโดยพิจารณาจากเงื่อนไขในสัญญา
สภาวะทางเศรษฐกิ จ การด าเนิ น งานหรื อ นโยบายบัญ ชี ข องผู ซ้ ื้ อ และเงื่ อนไขอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ
ในบางสถานการณ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้ แนวทางในการบันทึกบัญชีทแี่ ตกต่างกัน
ขึ้น อยู่ กับ ว่ ากิจ การจั ดประเภทหรื อ กาหนดประเภทสิน ทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไว้ อย่ า งไร ตัวอย่ า ง
การจัดประเภทหรือกาหนดประเภทซึ่ งผู้ซ้ ือต้ องคานึงถึงเงื่ อนไขที่ เกี่ ยวข้ องที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซื้อ
มีตัวอย่างซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงตัวอย่างดังต่อไปนี้
16.1 การจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน บางรายการเป็ นสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน หรือราคาทุนตัด
จาหน่าย หรือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ อื่ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทาง
การเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
16.2 การก าหนดตราสารอนุ พั น ธ์ เ ป็ นเครื่ องมื อ ที่ ใช้ ป้ องกั น ความเสี่ ยงตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
16.3 การประเมิ น ว่ า ต้ อ งท าการแยกอนุ พั น ธ์ แ ฝงออกจากสั ญ ญาหลั ก ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
หรื อ ไม่ (เป็ นประเด็น เกี่ ยวกับ การจั ดประเภทตามที่ ระบุ ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ได้ กาหนดข้ อยกเว้ นสาหรั บหลักการในย่อหน้ าที่ 15
ไว้ สองประการดังนี้
17.1 การจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ

6
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17.2

การจัดประเภทของสัญญาเป็ นสัญญาประกันภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาประกันภัย (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ผู้ซ้ ือต้ องจัดประเภทสัญญาข้ างต้ นโดยคานึ งถึงเงื่ อนไขในสัญญา และปั จจัยอื่ นๆ ณ วันเริ่ มต้ น
สัญญา (หรือ หากมีการเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขในสัญญา ทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงในการจัดประเภท
รายการ ณ วันที่ มีการเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขซึ่ งอาจเป็ นวันเดียวกันกับวันที่ ซ้ ือ)
หลักการการวัดมูลค่า
18
19

20

ผูซ้ ื้ อต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ท่ ีระบุได้ท่ ีได้มาและหนี้ สินที่รบั มาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ
ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ ือของส่วนที่ เป็ นส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อที่ เป็ นส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในปัจจุ บันและที่ ทาให้ ผ้ ูถือมีสิทธิได้ รับ
ส่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการตามสัดส่วนที่ ลงทุนในกรณีทมี่ ีการชาระบัญชีด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
19.1 มูลค่ายุติธรรม หรือ
19.2 มู ลค่ าของสินทรั พย์สุทธิที่ระบุ ได้ ของผู้ ถู กซื้ อที่ ผู้ ซ้ ื อรั บรู้ ตามสัดส่วนความเป็ นเจ้ าของ
ในปัจจุบัน
สาหรั บองค์ประกอบอื่ นของส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม ต้ องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ ซ้ ือ เว้ นแต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะกาหนดให้ ใช้ เกณฑ์อนื่ ในการวัดมูลค่า
ย่อหน้ าที่ 24 ถึง 31 ระบุประเภทของสินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ และหนี้สินซึ่ งรวมถึงรายการที่ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ ข้อยกเว้ นสาหรับหลักการวัดมูลค่าไว้
ข้อยกเว้นสาหรับหลักการในการรับรูร้ ายการหรือการวัดมูลค่า

21

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ กาหนดข้ อยกเว้ น สาหรั บ หลั กการรั บ รู้ ร ายการและ
การวัดมูลค่า ย่อหน้ าที่ 22 ถึง 31 ได้ กาหนดประเภทและลักษณะของรายการที่ มีการยกเว้ น
ผู้ซ้ ือต้ องบันทึกบั ญชีสาหรั บรายการเหล่ านั้นตามวิธีที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 22 ถึง 31 ซึ่ งอาจ
ส่งผลให้ กจิ การ
21.1 รับรู้บางรายการโดยใช้ เงื่ อนไขการรับรู้รายการนอกเหนือจากที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 11
และ 12 หรื อใช้ หลักการรั บรู้รายการที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บอื่ นซึ่ งผลที่ ได้ อาจแตกต่ างไปจากการใช้ หลั กการรั บรู้ รายการและเงื่ อนไขตาม
ที่ กาหนดในย่อหน้ าดังกล่าว
21.2 วัดมูลค่าบางรายการด้ วยมูลค่าอื่ นแทนที่ จะใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือ
ข้อยกเว้นสาหรับหลักการในการรับรูร้ ายการ
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น
7

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
22

23

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพ ย์ท่ ีอาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ได้ ให้ คานิยามของหนี้สินที่ อาจเกิดขึ้นว่ า
หมายถึง รายการข้ อใดข้ อหนึ่ งต่อไปนี้
22.1 ภาระผู ก พั น ที่ เป็ นไปได้ อั น เนื่ องมาจากเหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต ซึ่ งความมี อ ยู่ จ ริ ง ของ
ภาระผูกพันนั้นจะได้ รับการยืนยันต่อเมื่ อเหตุการณ์ในอนาคตซึ่ งยังมีความไม่แน่นอน
เหตุการณ์หนึ่ งหรือมากกว่าหนึ่ งเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าว
ต้ องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ หรือ
22.2 ภาระผูกพันในปั จจุบันซึ่ งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู้เป็ นหนี้สิน
ได้ เนื่ องจากเป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่ งต่อไปนี้
22.2.1
ไม่มีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ทกี่ จิ การจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพื่ อจ่ายชาระภาระผูกพัน หรือ
22.2.2
จานวนของภาระผูกพันไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่ อถือเพียงพอ
ข้ อกาหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน
ที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ไม่ถือปฏิบัติในการพิจารณารับรู้
หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ ซื้อ แต่ผ้ ูซ้ ือต้ องรั บรู้หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้นที่ รั บมาจากการรวมธุรกิจ
ณ วั นที่ ซื้อหากมีภาระผูกพั นในปั จจุ บั นซึ่ งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวั ดมู ลค่ า
ยุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่ อถือ ดังนั้น ผู้ซ้ ือสามารถรับรู้หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ ซ้ ือ
ถึงแม้ ว่าจะมีความน่าจะเป็ นที่ กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่ อจ่ายชาระ
ภาระผูกพันอยู่ในระดับไม่ถึงความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ซึ่ งแตกต่างจากหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น
และสิ น ทรั พ ย์ ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) ย่ อ หน้ าที่ 56 ได้ ก าหนดแนวทางใน
การบันทึกบัญชีภายหลังจากการรวมธุรกิจสาหรับหนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้น
ข้อยกเว้นสาหรับหลักการในการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
ภาษีเงินได้

24

25

ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีซึ่งเกิดจากสินทรัพย์
ที่ ได้ ม าและหนี้ สิน ที่ รั บ มาจากการรวมธุ ร กิจ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง
2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ผู้ซ้ ือต้ องบันทึกบัญชีสาหรับผลกระทบทางภาษีทอี่ าจเกิดขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวและรายการ
ยกไปของผู้ถูกซื้อที่ มี อยู่ ณ วันที่ ซื้อหรือเป็ นผลจากการซื้อโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

8

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
ผลประโยชน์ของพนักงาน
26

ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้และวัดมูลค่าหนี้สิน (หรื อสินทรั พย์ ถ้ ามี) ที่ เกี่ ยวกับผลประโยชน์พนักงานของ
ผู้ถูกซื้อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
สินทรัพย์ท่ ีได้มาจากการค้ าประกัน

27

28

ในการรวมธุ ร กิ จ ผู้ ขายอาจท าสั ญ ญากั บ ผู้ ซื้ อเพื่ อรั บ ประกั น ผลของสิ่ งที่ อาจเกิ ด ขึ้ นหรื อ
ความไม่แน่นอนที่ เกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินบางประเภททั้งหมดหรือบางส่วน เช่น ผู้ขาย
อาจรั บ ประกัน ผลขาดทุ น ส่ ว นที่ เกิน กว่ า จ านวนหนี้ สิน ที่ ระบุ ไว้ อัน เกิดจากความไม่ แ น่ น อน
บางประการ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งว่า ผู้ขายรับประกันว่าหนี้สินของผู้ซ้ ือจะไม่เกินกว่าจานวนที่
ระบุไว้ ส่งผลให้ ผ้ ูซ้ ือมีสินทรัพย์ทเกิ
ี่ ดจากการได้ รับการคา้ ประกัน ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์ทไี่ ด้ มา
จากการคา้ ประกันนี้ในเวลาเดียวกันกับการรับรู้สงที่
ิ่ ผ้ ูขายประกันไว้ และวัดมูลค่าด้ วยหลักเกณฑ์
เดียวกัน ทั้ง นี้ จะต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาค่ า เผื่ อมู ลค่ า ที่ คาดว่ า จะเรี ย กเก็บ ไม่ ได้ สาหรั บ สิน ทรั พ ย์
ดังกล่าวด้ วยดังนั้น หากการคา้ ประกันเกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ ถูกรับรู้ และวัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือ ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์ทไี่ ด้ มาจากการคา้ ประกันด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วั นที่ ซื้ อเช่ น กัน ส าหรั บ สิน ทรั พย์ที่ได้ มาจากการค้า ประกัน ที่ วั ดมู ลค่ า ด้ วยมู ลค่ า ยุ ติธรรม
ผลกระทบของความไม่แน่นอนในกระแสเงินสดรับในอนาคตอันเกิดจากการที่ อาจเรียกเก็บเงิน
ไม่ได้ รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ ว ดังนั้น จึงไม่จาเป็ นต้ องแยกพิ จารณาค่าเผื่ อมูลค่ า
ที่ คาดว่ าจะเรี ยกเก็บ ไม่ได้ อีก (ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข41 ได้ กาหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ เกี่ ยวข้ องไว้ )
ในบางสถานการณ์ อาจมีการประกันที่ เกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิ นที่ ได้ รับการยกเว้ นจาก
หลั ก เกณฑ์ในการรั บ รู้ ร ายการและวั ดมู ลค่ า ตั วอย่ า งเช่ น การประกัน ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ หนี้ สิน
ที่ อาจเกิดขึ้นซึ่ งไม่มีการรับรู้ ณ วันที่ ซื้อเนื่ องจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่ อถือ
ในวันนั้น หรือการประกันที่ เกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ เป็ นผลมาจากผลประโยชน์ของ
พนั ก งานซึ่ งวั ดมู ลค่ า ด้ วยมู ลค่ า อื่ นนอกเหนื อจากมู ลค่ า ยุ ติธรรม ณ วั น ที่ ซื้ อ ในสถานการณ์
ดังกล่าว ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ทได้
ี่ มาจากการคา้ ประกันด้ วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
กับที่ ใช้ ในการวัดมูลค่าของสิ่ งที่ ผ้ ูขายประกันไว้ ทั้งนี้ ฝ่ ายบริหารต้ องมีการประเมินความสามารถ
ในการเรียกเก็บเงินจากสิ นทรัพย์ที่ได้ มาจากการคา้ ประกัน และข้ อจากัดต่างๆ ตามสัญญาต่อ
จานวนที่ จะได้ รับการประกัน แนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรวมธุรกิจสาหรับสินทรัพย์
ที่ ได้ มาจากการคา้ ประกันกาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 57

9

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
ข้อยกเว้นสาหรับหลักการในการวัดมูลค่า
สิทธิท่ ีได้รบั คืน
29

ผู้ ซ้ ื อต้ อ งวั ด มู ล ค่ า ของสิท ธิที่ ได้ รั บ คื น ซึ่ งถู ก รั บ รู้ เป็ นสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนโดยพิ จ ารณาจาก
ระยะเวลาที่ เหลืออยู่ของสัญญาที่ เกี่ ยวข้ อง โดยไม่ต้องคานึงว่าผู้ร่วมตลาดจะพิจารณาถึงโอกาส
ในการต่ออายุสัญญาในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิทได้
ี่ รับคืนดังกล่าวหรือไม่ ภาคผนวก ข
ย่อหน้ าที่ ข35 และ ข36 ได้ กาหนดแนวปฏิบัติทเี่ กี่ ยวข้ องไว้
รายการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

30

ณ วันที่ ซ้ ือ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าหนี้สนิ หรือตราสารทุนที่ เกี่ ยวข้ องกับ รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ของผู้ ถู ก ซื้ อ หรื อ รายการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์ ที่ ผู้ ซ้ ื อออกแทนรายการของผู้ ถู ก ซื้ อ
ตามวิธีการที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
อ้ างถึงผลของวิธกี ารดังกล่าวว่าเป็ นการวัดมูลค่าของรายการโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์)
สินทรัพย์ท่ ีถอื ไว้เพื่อขาย

31

31ก

ผู้ ซ้ ื อต้ อ งวั ด มู ลค่ า สิน ทรั พ ย์ไม่ หมุ น เวี ยน (หรื อกลุ่ ม กิจการที่ จะจาหน่ า ย) ที่ ได้ ม า ซึ่ งได้ จั ด
ประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย ณ วันที่ ซ้ ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิน ทรัพย์ไม่ หมุน เวียนที่ ถื อไว้เพื่ อขายและการดาเนิ น งานที่ ยกเลิ ก
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายตามย่อหน้ าที่ 15 ถึง 18 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
การรับ รู แ้ ละการวัด มู ล ค่ าของค่ า ความนิย มหรื อ ก าไรจากการซื้ อในราคาต่ า กว่ า มู ล ค่ า
ยุติธรรม

32

ผูซ้ ื้ อต้องรับรูค้ ่าความนิยม ณ วันที่ซื้อด้วยส่วนของมูลค่าในข้อ 32.1 ที่มากกว่าข้อ 32.2
32.1 ผลรวมของ
32.1.1 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ท่ ีวดั มูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ นี้ ซึ่ งโดยทั่ว ไป ก าหนดให้ว ัด มู ลค่ า สิ่ งตอบแทนดังกล่ า วด้ว ย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ (ดูย่อหน้าที่ 37)
32.1.2 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม ในผูถ้ ูกซื้ อซึ่ งวัดมู ลค่าตามที่กาหนด
ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
32.1.3

33

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้ อ
ที่ผูซ้ ื้ อถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิจที่ดาเนินการสาเร็จ จากการทยอยซื้ อ
(ดูย่อหน้าที่ 41 และ 42)
32.2 มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ท่ ีระบุได้ท่ ีได้มาและหนี้ สินที่รบั มาซึ่ งวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ในการรวมธุรกิจที่ ผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อ (หรือเจ้ าของเดิม) มีการแลกเปลี่ ยนเฉพาะส่วนได้ เสียใน
ส่วนของเจ้ าของ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ถูกซื้ออาจ
วัดมู ลค่า ได้ อ ย่า งน่ า เชื่ อถื อ กว่ า มู ลค่า ยุ ติธรรม ณ วั น ที่ ซื้ อของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ า ของ
ของผู้ ซ้ ื อ หากเป็ นเช่ น นั้ น ผู้ ซ้ ื อต้ อ งพิ จารณามู ล ค่ า ของค่ า ความนิ ย มโดยใช้ มูล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ณ วันที่ ซื้อของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ถูกซื้อแทนการใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อ
ของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ซ้ ือ ในการพิ จารณามูลค่าของค่าความนิยมที่ เกิดจาก
การรวมธุรกิจซึ่ งไม่มีการโอนสิ่ งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ ผู้ซ้ ือต้ องคานวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือ
ของส่วนได้ เสียของผู้ซ้ ือในผู้ถูกซื้อแทนการใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือของสิ่ งตอบแทนที่ โอนไป
(ย่อหน้ าที่ 32.1.1) ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข46 ถึง ข49 ได้ กาหนดแนวปฏิบัติทเี่ กี่ ยวข้ องไว้
การซื้ อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม
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ในบางครั้ ง ผู้ ซ้ ื อจะซื้ อในราคาต่า กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ซึ่ งส่ ง ผลให้ ก ารรวมธุ ร กิจ มี มู ล ค่ า ใน
ย่อหน้ าที่ 32.2 เกินกว่าผลรวมของมูลค่าที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 32.1 ถ้ ามูลค่าส่วนเกินดังกล่าว
ยังคงเหลื ออยู่ ภายหลั งจากการปฏิบั ติตามข้ อกาหนดในย่ อหน้ า ที่ 36 ผู้ ซ้ ื อต้ องรั บ รู้ ผลกาไร
ที่ เกิดขึ้นดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุน ณ วันที่ ซ้ ือ โดยถือเป็ นผลกาไรในส่วนของผู้ซ้ ือ
การซื้อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรมอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีทกี่ ารรวมธุรกิจเป็ นการบังคับขาย
ที่ ผ้ ูขายต้ องปฏิบัติตามคาสั่งบังคับขาย อย่างไรก็ตาม รายการบางรายการที่ มีการยกเว้ นให้ รับรู้
และวัดมูลค่าตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 22 ถึง 31 อาจส่งผลให้ มีการรับรู้กาไรจากการซื้อใน
ราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม (หรือมีการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าของกาไรที่ รับรู้)
ก่อนที่ จะรับรู้กาไรจากการซื้อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ซ้ ือต้ องทาการประเมินความถูกต้ อง
ของการระบุสนิ ทรัพย์ทไี่ ด้ มาและหนี้สินที่ รับมาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ ง ซึ่ งภายหลังการประเมินผู้ซ้ ือ
ต้ องทาการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินที่ ระบุได้ จากการประเมินเพิ่ มเติม จากนั้น ผู้ซ้ ือต้ องทบทวน
กระบวนการวัดมูลค่าว่าเป็ นไปตามที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดให้ ใช้ เพื่ อ
รับรู้รายการต่อไปนี้ ณ วันที่ ซ้ ือ
36.1 สินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ มาและหนี้สนิ ที่ รับมา
36.2 ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ (ถ้ ามี)
36.3 ส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของที่ ผู้ซ้ ือถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนการรวมธุรกิจที่ ดาเนินการ
สาเร็จจากการทยอยซื้อ และ
36.4 สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้
11

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
วัตถุประสงค์ในการทบทวน คือ เพื่ อให้ ม่ันใจว่าในการวัดมูลค่าได้ มีการพิจารณาข้ อมูลที่ มีอยู่
ทั้งหมด ณ วันที่ ซ้ ืออย่างเหมาะสม
สิ่งตอบแทนที่โอนให้
37
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ในการรวมธุรกิจ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ต้องวัด มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งคานวณจากผลรวม
ของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือของสินทรัพย์ทผี่ ้ ูซ้ ือโอนไป หนี้สินที่ ผ้ ูซ้ ือก่อขึ้นเพื่ อจ่ายชาระให้ แก่
เจ้ า ของเดิ มของผู้ ถู ก ซื้ อ และส่ วนได้ เสียในส่ ว นของเจ้ า ของที่ ออกโดยผู้ ซ้ ื อ (อย่ า งไรก็ต าม
สัดส่วนของโครงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ของผู้ซ้ ื อที่ ใช้ แ ลกเปลี่ ยนกับ โครงการที่ ถือโดย
พนักงานของผู้ถูกซื้อซึ่ งรวมอยู่ในมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ในการรวมธุรกิจต้ องวัดมูลค่า
ตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 30 แทนที่ จะวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม) ตัวอย่างของรูปแบบสิ่ งตอบแทน
รวมถึง เงินสด สินทรัพย์อนื่ หน่วยธุรกิจ หรือ บริษัทย่อยของผู้ซ้ ือ สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
หุ้ น สามั ญ หรื อ หุ้ น บุ ริ ม สิท ธิ สิท ธิซ้ ื อ ใบส าคั ญ แสดงสิท ธิ และส่ ว นของสมาชิ ก ในกิ จ การหา
ผลประโยชน์ร่วม
สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ อาจรวมถึง สินทรัพย์หรือหนี้สินของผู้ซ้ ือซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อ (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ทไี่ ม่เป็ นตัวเงิน หรือธุรกิจของผู้ซ้ ือ) หากเป็ น
เช่นนั้น ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าของสินทรัพย์หรื อหนี้สินที่ โอนให้ ใหม่เป็ นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อ
และรั บรู้ผลต่ างที่ เกิดขึ้นเป็ นผลกาไรหรื อขาดทุนในกาไรหรื อขาดทุ น อย่างไรก็ตาม บางครั้ ง
สินทรั พย์หรื อหนี้ สิน ที่ โอนให้ ยังคงอยู่ ในกิจการที่ เกิดจากการรวมกัน ภายหลั งการรวมธุรกิจ
(เพราะสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ถูกโอนไปให้ ผ้ ูถูกซื้อแทนที่ จะโอนไปให้ แก่เจ้ าของเดิม) ส่งผลให้ ผ้ ูซ้ ือ
ยังคงมีอานาจควบคุมสินทรัพย์และหนี้สินเหล่านั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ด้ วยมูลค่าตามบัญชีก่อนวันที่ ซ้ ือ และต้ องไม่รับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนในกาไร
หรือขาดทุนจากสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่ ผ้ ูซ้ ือมีอานาจในการควบคุมทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ
สิ่งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไข
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สิ่ งตอบแทนที่ ผู้ซ้ ือต้ องโอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อรวมถึงสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ ผู้ซ้ ือคาดว่ าจะต้ องจ่ าย
ชาระตามข้ อตกลง (ดูย่อหน้ าที่ 37) ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อของสิ่ งตอบแทน
ที่ ต้องจ่ายเมื่ อเข้ าเงื่ อนไขเป็ นส่วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ
ผู้ซ้ ือต้ องจัดประเภทภาระผูกพันที่ จะต้ องจ่ายชาระสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่ายที่ เป็ นไปตาม
คานิยามของเครื่ องมือทางการเงิน ว่าเป็ นหนี้สินทางการเงินหรือส่วนของเจ้ าของตามคานิยาม
ของตราสารทุนและหนี้สนิ ทางการเงินที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 11 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่ อง การแสดงรายการสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ผู้ซ้ ือต้ องจัดประเภท
สิทธิในการที่ จะได้ รับคืนสิ่ งตอบแทนที่ เคยโอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อเป็ นสินทรัพย์ถ้าเป็ นไปตามเงื่ อนไข
ที่ ก าหนดไว้ ย่ อหน้ าที่ 58 ได้ ก าหนดแนวทางในการบั นทึกบั ญชีภายหลั งการรวมธุรกิจสาหรั บ
สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย
12

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
แนวปฏิบตั ิเพิ่มเติมสาหรับการใช้วิธีซื้อในการรวมธุรกิจบางประเภท
การรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้ อ
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ในบางครั้ง ผู้ซ้ ือได้ มีการควบคุมผู้ถูกซื้อโดยที่ ผ้ ูซ้ ือเคยมีส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้ออยู่ ก่อนวันซื้อแล้ ว
ตัวอย่างเช่น วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 กิจการ ก ถือหุ้นกิจการ ข คิดเป็ นร้ อยละ 35 ซึ่ งถือเป็ นผู้ที่
ไม่มีอานาจควบคุมในกิจการ ข ณ วันนั้น กิจการ ก ซื้อหุ้ นกิจการ ข เพิ่ มอีกร้ อยละ 40 และทาให้
กิจการ ก มีอ านาจควบคุ มกิจการ ข มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ถือว่ ารายการ
ดังกล่าวเป็ นการรวมธุรกิจที่ ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ หรือบางครั้งเรียกว่าเป็ นการซื้อ
แบบเป็ นขั้น
ในการรวมธุรกิจที่ ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ ผู้ซ้ ือถืออยู่
ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้ าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อและรั บรู้ผลกาไรหรื อ
ขาดทุนที่ เกิดขึ้น (ถ้ ามี) ในกาไรหรือขาดทุนหรือในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นตามความเหมาะสม
ผู้ซ้ ืออาจเคยรับรู้การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าของส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น
ในรอบระยะเวลาการรายงานงวดก่อนๆ ซึ่ งหากเป็ นเช่นนั้น จานวนเงินที่ เคยรับรู้ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่ นต้ องรับรู้ด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าผู้ซ้ ือได้ จาหน่ายส่วนได้ เสียที่ เคยถืออยู่ ดังกล่าว
ออกไป
การรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จโดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทน
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ในบางครั้ง ผู้ซ้ ือได้ มีการควบคุมผู้ถูกซื้อโดยไม่มีการโอนสิ่ งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ การบันทึกบัญชี
สาหรั บ การรวมธุร กิจ ในกรณี ดังกล่ า วให้ ใช้ วิ ธีซ้ ื อ การรวมธุร กิจที่ ดาเนิ น การสาเร็จโดยไม่ มี
การโอนสิ่ งตอบแทนรวมถึง
43.1 ผู้ถูกซื้ อซื้อหุ้ น ที่ ผู้ถู กซื้อเป็ นเจ้ าของคืนในจานวนที่ ทาให้ ผ้ ูลงทุนในปั จจุ บัน (ผู้ซ้ ือ)
ได้ รับอานาจในการควบคุม
43.2 การที่ สิทธิของผู้ถือหุ้ นส่วนน้ อยในการคัดค้ านไม่ให้ ผ้ ูซ้ ือได้ รับอานาจในการควบคุม
ผู้ถูกซื้อ (แม้ ผ้ ูซ้ ือจะมีสทิ ธิในการออกเสียงส่วนใหญ่) ได้ หมดไป
43.3 ผู้ ซ้ ื อและผู้ ถู ก ซื้ อตกลงที่ จะรวมธุ รกิ จตามสั ญญาเพี ยงอย่ างเดี ยว ผู้ ซ้ ื อไม่ ต้ องโอน
สิ่ งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อเพื่ อที่ จะได้ รับอานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อ และไม่มีส่วนได้ เสีย
ในส่วนทุนของกิจการของผู้ถูกซื้อทั้ง ณ วันที่ ซ้ ือและก่อนวันที่ ซ้ ือ ตัวอย่างของการรวมธุรกิจ
ที่ ดาเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียวรวมถึงการนาสองธุรกิจมารวมกันตามสัญญา
การรวมธุรกิจ (Stapling Arrangement) หรือการจัดตั้งหน่วยงานที่ เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สองแห่ง (Dual Listed Corporation)
ในการรวมธุรกิจที่ ดาเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้ซ้ ือต้ องปันส่วนมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ
ของผู้ถูกซื้อที่ รับรู้ตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ แก่เจ้ าของเดิมของ
ผู้ถูกซื้อ หรืออีกนัยหนึ่ ง ส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อที่ ถือโดยบุคคลอื่ นที่ มิ ใช่ ผ้ ูซ้ ือถือเป็ นส่วนได้ เสีย
13
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ที่ ไม่มีอานาจควบคุมในงบการเงินของผู้ซ้ ือภายหลังการรวมธุรกิจ ถึงแม้ ว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ ส่วนได้ เสียทั้งหมดในผู้ถูกซื้อถูกปันส่วนให้ แก่ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมก็ตาม
ระยะเวลาในการวัดมูลค่า
45

46

47

หากการบันทึ กบัญชี เมื่ อเริ่ มแรกส าหรับการรวมธุ รกิ จไม่ เสร็ จสมบู รณ์ภายในวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานที่การรวมธุ รกิจเกิดขึ้ น ผูซ้ ื้ อต้องประมาณการมู ลค่าของรายการซึ่ งข้อมู ล
ทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงานในงบการเงิน ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผูซ้ ื้ อ
ต้องปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู ไ้ ว้ ณ วันที่ซื้ อ เพื่อสะท้อนผลของข้อมู ลเพิ่มเติมที่
ได้รบั เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อ
การวัดมูลค่าของจานวนต่างๆ ที่เคยรับรูไ้ ว้ ณ วันที่ซื้อ นอกจากนี้ ระหว่างช่วงระยะเวลาใน
การวัดมู ลค่า ผูซ้ ื้ อต้องทาการรับรู ส้ ินทรัพย์ และหนี้ สินเพิ่มเติม หากได้รบั ข้อมู ลเพิ่มเติม
ที่ เกี่ยวข้อ งกับข้อ เท็ จจริ งและสถานการณ์แวดล้อ มที่ มีอ ยู่ ณ วันที่ ซื้ อ ซึ่ งข้อ มู ลดังกล่ า ว
มีผลต่ อการรับรูส้ ินทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันที่ซื้ อ ระยะเวลาในการวัดมู ลค่าถือว่าสิ้ นสุดลง
เมื่อผูซ้ ื้ อได้รบั ข้อ มู ลที่ ผูซ้ ื้ อต้องการซึ่ งเกี่ยวข้อ งกับข้อเท็ จจริ งและสถานการณ์แวดล้อ ม
ที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อแล้วหรือ เมื่อทราบแน่ชดั ว่าไม่สามารถหาข้อมู ลมากกว่ าที่ได้รบั มาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการวัดมูลค่าต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปี นับจากวันที่ซื้อ
ระยะเวลาในการวัดมูลค่า คือ ระยะเวลาภายหลังวันที่ ซื้อ ซึ่ งในระหว่ างนั้น ผู้ซ้ ืออาจปรับปรุง
ประมาณการที่ ได้ เคยรับรู้ไว้ ในการรวมธุรกิจ ระยะเวลาในการวัดมูลค่ากาหนดขึ้นเพื่ อให้ ผ้ ูซ้ ือ
มีเวลาเพี ยงพอที่ จะได้ รับข้ อมูลที่ จาเป็ นเพื่ อระบุและวัดมูลค่า ณ วันที่ ซื้อของรายการต่อไปนี้
ให้ เป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
46.1 สินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ ทไี่ ด้ มา หนี้สนิ ที่ รับมา และส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ
46.2 สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ (หรือมูลค่าอื่ นที่ ใช้ ในการวัดมูลค่าค่าความนิยม)
46.3 ส่ ว นได้ เ สี ย ในผู้ ถู ก ซื้ อที่ ผู้ ซ้ ื อถื อ อยู่ ก่ อ นที่ จะมี ก ารรวมธุ ร กิ จ กรณี ก ารรวมธุ ร กิ จ
ที่ ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ และ
46.4 ค่าความนิยมหรือกาไรจากการซื้อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม
ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาปัจจัยที่ เกี่ ยวข้ องทั้งหมดในการกาหนดว่าข้ อมูลที่ ได้ รับมาภายหลังวันที่ ซ้ ือนั้น
เป็ นข้ อมูลที่ ต้ องนาไปปรั บปรุงประมาณการต่างๆ ที่ ได้ รับรู้ไปแล้ ว หรือเป็ นข้ อมูลซึ่ งเกิดจาก
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ซื้อ ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องรวมถึง วันที่ ได้ รับข้ อมูลเพิ่ มเติม และการที่ ผู้ซ้ ือ
สามารถที่ จะระบุเหตุผลในการเปลี่ ยนแปลงประมาณการต่างๆ ได้ หรือไม่ ข้ อมูลที่ ได้ รับเพิ่ มเติม
ภายหลังวันที่ ซื้อไม่นานจะสะท้ อนสถานการณ์แวดล้ อมที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซื้อได้ ดีกว่าข้ อมูลที่ ได้ รับ
ภายหลังวันที่ ซื้อในหลายเดือนต่อมา เช่น ภายหลังวันที่ ซื้อไม่นานได้ มีการขายสินทรั พย์ให้ แก่
บุคคลภายนอก โดยราคาขายของสินทรัพย์ดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมที่ ได้ เคยวัดมูลค่าไว้
อย่างมีนัยสาคัญอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ได้ ว่าเกิดความผิ ดพลาดในการบันทึกประมาณการ ยกเว้ นว่ า
จะสามารถอธิบายเหตุการณ์ทที่ าให้ มูลค่ายุติธรรมเกิดการเปลี่ ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวได้
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ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้มูลค่าของประมาณการที่ เคยรับรู้สาหรับสินทรัพย์ (หนี้สนิ ) ที่ ระบุได้ ที่ เพิ่ มขึ้นหรือ
ลดลงโดยปรับค่าความนิยมลดลงหรือเพิ่ มขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลใหม่ทไี่ ด้ รับในช่วงระยะเวลา
การวัดมูลค่าอาจส่งผลให้ ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าของประมาณการที่ เคยรั บรู้สาหรั บสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ มากกว่าหนึ่ งรายการ ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ ือคาดว่าจะมีหนี้สนิ ที่ ต้ องจ่ายชาระค่าเสียหายจาก
อุบัติเหตุเกี่ ยวกับอุปกรณ์ของผู้ถูกซื้อ โดยหนี้สนิ บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย
ของผู้ถูกซื้อ หากผู้ซ้ ือได้ รับข้ อมูลเพิ่ มเติมในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าเกี่ ยวกับมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ ซื้อของหนี้สินดังกล่าว การปรับปรุงค่าความนิยมที่ เป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่า
ของประมาณการที่ รั บรู้สาหรั บหนี้สินจากการจ่ ายชาระค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ (ทั้งหมดหรื อ
บางส่วน) จะบันทึกโดยหักกลบกับการปรับปรุงค่าความนิยมที่ เป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่า
ของประมาณการที่ รับรู้สาหรับลูกหนี้ค่าความเสียหายจากบริษัทผู้รับประกันภัย
ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้รายการปรับปรุงประมาณการต่างๆ เสมือนว่า
มีการบัน ทึกบั ญชีสาหรั บการรวมธุร กิจอย่างสมบูรณ์ ต้ังแต่วัน ที่ ซื้อ ดังนั้น ผู้ซ้ ือต้ องปรั บ ปรุ ง
ข้ อ มู ลเปรี ยบเทียบที่ น าเสนอในงบการเงิน งวดก่อ นๆ ตามที่ จาเป็ น ซึ่ งรวมถึงการปรั บ ปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา ค่าตัดจาหน่าย หรือรายได้ อนื่ ซึ่ งถูกรับรู้ในการบันทึกบัญชีเมื่ อเริ่ มแรกให้ สมบูรณ์
ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ ือจะปรับปรุงการบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจ
ได้ เฉพาะเพื่ อการแก้ ไขข้ อผิดพลาดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
การพิจารณาว่ารายการใดถือเป็ นส่วนหนึ่งของการรวมธุรกิจ
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ผูซ้ ื้ อและผูถ้ ู กซื้ ออาจมีค วามสัมพันธ์กนั อยู่ ก่อ นการรวมธุ รกิจ หรื อ มีการท าสัญญาอื่ นๆ
ระหว่างกันก่อนที่การเจรจาเพื่อรวมธุ รกิจจะเกิดขึ้ น หรือผูซ้ ื้ อและผูถ้ ูกซื้ ออาจเข้าทาสัญญา
แยกต่างหากจากการรวมธุ รกิจ ในระหว่างการเจรจาเพื่อรวมธุ รกิจ ในสถานการณ์ขา้ งต้น
ผูซ้ ื้ อต้อ งระบุ ส่ว นที่ผูซ้ ื้ อจ่ ายให้แก่ผูถ้ ู กซื้ อ (หรือ เจ้าของเดิมของผูถ้ ู กซื้ อ) ซึ่ งไม่ ถือ เป็ น
การจ่ ายชาระเพื่อการรวมธุ รกิจ จานวนดังกล่าวไม่ถือเป็ นส่ วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนกับ
ผูถ้ ูกซื้ อ ผูซ้ ื้ อต้องนาวิธีซื้อมาปฏิบตั ิเพื่อรับรูม้ ูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผูถ้ ูกซื้ อ และรับรู ้
สินทรัพย์ท่ ีได้มาและหนี้ สินที่รบั มาเพื่อแลกเปลี่ยนกับผูถ้ ูกซื้ อเท่านั้น รายการที่แยกต่างหาก
จากการรวมธุรกิจต้องบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
รายการที่ เกิดขึ้นก่อนการรวมธุรกิจที่ ดาเนินการโดยผู้ซ้ ือหรือในนามของผู้ซ้ ือ หรือรายการที่ ผ้ ูซ้ ือ
หรือกิจการที่ เกิดจากการรวมกันได้ รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ แทนที่ จะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูถูกซื้อ
(หรื อเจ้ าของเดิมของผู้ถูกซื้อ) มักจะเป็ นรายการที่ ต้ องแยกต่างหาก ตัวอย่างดังต่อไปนี้เป็ น
รายการที่ ต้องแยกต่างหากซึ่ งจะไม่ถูกรวมในการปฏิบัติตามวิธซี ้ ือ
52.1 รายการที่ มีผลทาให้ ความสัมพันธ์ทมี่ ีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจระหว่างผู้ซ้ ือกับผู้ถูกซื้อหมดไป
52.2 รายการที่ จ่ายเพื่ อเป็ นค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานหรือเจ้ าของเดิมของผู้ถูกซื้อสาหรับ
บริการที่ จะได้ รับในอนาคต และ
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52.3

รายการที่ ผ้ ูซ้ ือเรียกคืนจากผู้ถูกซื้อหรือเจ้ า ของเดิมของผู้ถูกซื้อสาหรับจ่ายชาระต้ นทุน
ที่ เกี่ ยวข้ องกับการซื้อ
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข50 ถึง ข62 ได้ แสดงแนวการปฏิบัติทเี่ กี่ ยวข้ องไว้
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ
53

ต้ นทุนที่ เกี่ ยวข้ องกับการซื้อ คือ ต้ นทุนที่ เกิดขึ้นกับผู้ซ้ ือซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ ต้ นทุนเหล่านี้
รวมถึง ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ ผ้ ูจัดหา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ จ่ายให้ แก่ทปี่ รึกษาในการรวมธุรกิจ
ที่ ปรึ กษากฎหมาย นั กบั ญชี ผู้ ประเมินราคา และค่า ธรรมเนียมวิ ชาชีพและค่า ที่ ปรึ กษาอื่ นๆ
ต้ นทุนในการบริหารทั่วไปซึ่ งรวมถึงต้ นทุนของแผนกงานภายในที่ ทาหน้ าที่ ซ้ ือธุรกิจ และต้ นทุน
ในการจดทะเบี ยนและออกตราสารทุ น และตราสารหนี้ ผู้ ซ้ ื อต้ องบั น ทึกบั ญ ชี สาหรั บ ต้ น ทุ น
ที่ เกี่ ยวข้ องกับการซื้อเป็ นค่าใช้ จ่ายในรอบระยะเวลารายงานที่ ต้ นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและได้ รับ
บริ ก าร ยกเว้ น ต้ น ทุ นในการออกตราสารทุนและตราสารหนี้ ต้ องรั บรู้ ตามมาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

การบันทึกบัญชีและการวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ มื่อเริ่มแรก
54

โดยทั่วไป ภายหลังการรวมธุ รกิจ ผูซ้ ื้ อต้องวัดมู ลค่ าและบันทึกบัญชีสาหรับรายการสินทรัพย์
ที่ ได้มา หนี้ สิ นที่ รับมาหรื อเกิ ดขึ้ น และตราสารทุ นที่ ออกในการรวมธุ รกิ จตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับรายการเหล่ านั้นโดยขึ้ นอยู่ ก บั ลักษณะของ
รายการแต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้แนวทางสาหรับ
การวัดมู ลค่าและบันทึกรายการในภายหลังสาหรับสินทรัพย์ท่ ีได้มา หนี้ สินที่รบั มาหรือเกิดขึ้ น
และตราสารทุนที่ออกในการรวมธุ รกิจ ดังต่อไปนี้
54.1 สิทธิท่ ีได้รบั คืน
54.2 หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ นที่รบั รู ้ ณ วันที่ซื้อ
54.3 สินทรัพย์ท่ ีได้มาจากการค้ าประกัน และ
54.4 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ าย
ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข63 ได้กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิท่ ีเกี่ยวข้องไว้
สิทธิท่ ีได้รบั คืน

55

สิท ธิที่ ได้ รั บ คืน ที่ รั บ รู้ เ ป็ นสิน ทรั พย์ ไ ม่ มี ตัว ตนต้ อ งตั ดจ าหน่ า ยตลอดอายุ ของสัญ ญาการให้
สิทธิที่เหลื ออยู่ กรณี ที่ในภายหลั งผู้ ซ้ ื อได้ ขายสิทธิที่ได้ รั บคืนให้ แก่บุคคลที่ สาม ผู้ ซ้ ือต้ องน า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ ในการคานวณผลกาไรหรือขาดทุนจากการขาย
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หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น
56

ภายหลังการรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกจนกระทั่งเมื่ อหนี้สินมีการจ่ายชาระ ยกเลิก หรือหมดอายุ
ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าของหนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจด้ วยจานวนเงินที่ สงู กว่าระหว่าง
56.1 จ านวนเงิ น ที่ ต้ อ งรั บ รู้ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง
ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรั พ ย์ ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น (เมื่ อมี ก าร
ประกาศใช้ ) และ
56.2 จานวนเงินที่ รับรู้เมื่ อเริ่ มแรกหักด้ วยจานวนเงินสะสมของรายได้ ทรี่ ับรู้ตามหลักการของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
ข้ อกาหนดดังกล่าวไม่ใช้ สาหรับสัญญาที่ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
สินทรัพย์ท่ ีได้มาจากการค้ าประกัน

57

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ละครั้งภายหลังจากการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทมี่ า
จากการคา้ ประกันที่ เคยรับรู้ ณ วันที่ ซ้ ือด้ วยหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ ใช้ ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ ที่ ถูกประกันไว้ ยกเว้ นว่ามีการจากัดมูลค่าตามสัญญาของสินทรัพย์ทจี่ ะได้ มาจากการคา้ ประกัน
สาหรับสินทรัพย์ทไี่ ด้ มาจากการคา้ ประกันที่ ไม่ได้ วัดมูลค่าภายหลังด้ วยมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหาร
ต้ องทาการประเมินความสามารถในการเรียกเก็บเงินด้ วย ผู้ซ้ ือต้ องตัดรายการสินทรัพย์ทไี่ ด้ มา
จากการคา้ ประกันออกจากบัญชีเมื่ อได้ รับเงินหรือขายสินทรัพย์ หรือไม่มีสทิ ธิในสินทรัพย์น้ัน
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ าย

58

การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่ายที่ ผู้ซ้ ือรับรู้ภายหลังวันที่ ซ้ ือ
อาจเป็ นผลมาจากการที่ ผู้ซ้ ื อได้ รั บข้ อมู ลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ แวดล้ อม
ที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซื้อ การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวเป็ นการปรั บปรุงในช่ วงระยะเวลาการวัดมูลค่าตาม
ย่อหน้ าที่ 45 ถึง 49 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ ยนแปลงซึ่ งเป็ นผลจากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นภายหลั ง
วันที่ ซื้ อ เช่ น ผลก าไรที่ เป็ นไปตามที่ ตั้งไว้ ราคาหุ้ นสูงขึ้นถึงที่ กาหนดไว้ หรื อโครงการวิจั ยและ
พั ฒนาเป็ นไปตามแผนที่ วางไว้ ไม่ถือเป็ นการปรั บปรุ งในช่ วงระยะเวลาการวัดมู ลค่ า ผู้ ซ้ ือต้ อง
บันทึกบัญชีการเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ ายุ ติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่ าจะต้ องจ่ ายโดยไม่ถือเป็ น
การปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า โดยให้ บันทึกดังนี้
58.1 สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่ า จะต้ องจ่ า ยซึ่ งจั ด ประเภทเป็ นส่ ว น ของเจ้ าของต้ องไม่ มี
การวัดมูลค่าใหม่ และให้ บันทึกการจ่ายชาระในภายหลังไว้ ในส่วนของเจ้ าของ
58.2 สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่ายอื่ นซึ่ ง
58.2.1
อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง
เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ต้ องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
17
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58.2.2

ณ วันที่ ในงบการเงิน และให้ รับรู้การเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาไร
หรื อขาดทุน ตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ไม่ อยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ต้ องวัดมูลค่าด้ วย
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ ในงบการเงิ น และให้ รั บ รู้ การเปลี่ ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมในกาไรหรือขาดทุน

การเปิ ดเผยข้อมูล
59

60
61

62
63

ผู ซ้ ื้ อต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เพื่ อให้ผู ใ้ ช้ง บการเงิ น สามารถประเมิ น ลัก ษณะและผลกระทบ
ทางการเงินจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้ นไม่ว่าจะ
59.1 ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบนั หรือ
59.2 ภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที่อนุมตั ิให้ออกงบการเงิน
เพื่ อให้ เป็ นไปตามวั ตถุ ป ระสงค์ในย่ อหน้ า ที่ 59 ผู้ ซ้ ื อต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลตามที่ กาหนดไว้ ใ น
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข64 ถึง ข66
ผูซ้ ื้ อต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพื่อให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจาก
รายการปรับปรุงที่รบั รูใ้ นรอบระยะเวลารายงานงวดปั จจุบนั ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการรวมธุ รกิจ
ที่เกิดขึ้ นในรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบนั หรือรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนๆ
เพื่ อให้ เป็ นไปตามวั ตถุ ป ระสงค์ในย่ อหน้ า ที่ 61 ผู้ ซ้ ื อต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลตามที่ กาหนดไว้ ใ น
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข67
หากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่ นไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 59 และ 61
ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่ มเติมตามความจาเป็ นเพื่ อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
วันถือปฏิบตั ิ
64

64ก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง การรวมธุรกิจ ให้ ถือปฏิบัติ
โดยใช้ วิธีเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไป สาหรับการรวมธุรกิจซึ่ งวันที่ ซื้อเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ เริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งนี้อนุ ญาตให้ กิจการนาไปใช้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้
หากกิจ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ส าหรั บ งวดก่ อ นวั น ที่ มี
ผลบั ง คั บ ใช้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ เท็จ จริ งดั ง กล่ า วและถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในเวลาเดียวกัน
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
18
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64ข
64ค
64ง
64จ
64ฉ
64ช

64ซ
64ฌ

64ญ

64ฎ

64ฏ

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
กิจการที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุน (ที่ ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุ ง
2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่ น และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทาให้ เกิดการปรั บปรุงย่อหน้ าที่ 7 และเพิ่ ม
ย่ อ หน้ าที่ 2ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
การปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2559
เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ กิจ การน าไปใช้ ก่อนวั น ที่ มีผลบั งคับ ใช้ หากกิจการถือปฏิบั ติตาม
การปรั บ ปรุงดังกล่ า วก่ อ นวั นที่ มีผลบังคับ ใช้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรั บปรุ งทั้งหมด
ที่ เกี่ ยวข้ องกับกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุนพร้ อมกัน
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง การรวมธุ ร กิ จ ได้ มี
การปรั บ ปรุง ย่อหน้ า ที่ 40 และ 58 และเพิ่ มย่อหน้ าที่ 67ก และชื่ อหัวข้ อของย่อหน้ า ที่ 67ก
กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงนั้นโดยใช้ วิธีการเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไปสาหรับการรวมธุรกิจ
ซึ่ งวันที่ ซื้ อเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
ทั้งนี้ อนุญาตให้ กิจการนาไปใช้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการที่ ถือปฏิบัติตามการปรับปรุงก่อน
วันที่ มีผลบังคับใช้ ต้องปฏิบัติตามการปรั บปรุง ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) และ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่ อาจเกิด ขึ้น และสินทรั พย์ที่อาจเกิดขึ้น
ไปพร้ อมกัน หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง การรวมธุ ร กิ จ ได้ มี
การปรับปรุงย่อหน้ าที่ 2ก กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปุรงดังกล่าวโดยใช้ วิธีเปลี่ ยนทันที
เป็ นต้ นไป สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้
อนุญาตให้ กจิ การนาไปใช้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าว
ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ทาให้ เกิดการ
ปรับปรุงย่อหน้ าที่ 56 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่ อกิจการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 16 42 53 56 58 และ ข41 และตัดย่อหน้ าที่ 64ก 64ง และ
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64ฐ
64ฑ

64ซ กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วเมื่ อกิ จ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง

65
65ก

65ข

65ค

65ง

กิจการต้ องไม่ปรับปรุงรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่ เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจซึ่ งวันที่ ซ้ ือเกิดขึ้น
ก่อนที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้
ยอดคงเหลือของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่ายซึ่ งเกิดจากการรวมธุรกิจที่ มีวันที่ ซื้อก่อนวันที่
กิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง การรวมธุรกิจ มาใช้
เป็ นครั้งแรกจะต้ องไม่ถูกปรับปรุงเมื่ อกิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาใช้
เป็ นครั้งแรกแต่ให้ นาวิธีปฏิบัติทางบัญชีตามย่อหน้ าที่ 65ข ถึง 65จ มาใช้ แทน วิธีปฏิบัติทางบัญชี
ตามย่อหน้ าที่ 65ข ถึง 65จ จะไม่นาไปใช้ กับยอดคงเหลือของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย
ซึ่ งเกิ ดจากการรวมธุ ร กิ จ ที่ มี วั น ที่ ซื้ อในหรื อหลั งจากวั น ที่ ที่ กิ จการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง การรวมธุรกิจ มาใช้ เป็ นครั้งแรก ย่อหน้ าที่ 65ข
ถึ ง 65จ นี้ จะเกี่ ยวข้ อ งเฉพาะกับ การรวมธุร กิจที่ มีวั น ที่ ซื้ อเกิดก่อนวั น ที่ กิจการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง การรวมธุรกิจ มาใช้ เท่านั้น
ข้ อตกลงในการรวมธุร กิจอาจมีข้อกาหนดให้ สามารถทาการปรั บปรุงต้ นทุนในการรวมธุรกิจ
โดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ทจี่ ะเกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีน้ ีผ้ ูซ้ ือต้ องนาการปรับปรุงดังกล่าวไปรวม
ไว้ ในต้ น ทุ น การรวมธุร กิจ ณ วั น ที่ ซื้ อด้ วย หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ า งแน่ ที่การปรั บ ปรุ ง
ดังกล่าว จะเกิดขึ้นและกิจการสามารถวัดมูลค่าการปรับปรุงได้ อย่างน่าเชื่ อถือ
ข้ อตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีข้อกาหนดให้ สามารถทาการปรับปรุงต้ นทุนในการรวมธุรกิจได้
หากมีเหตุก ารณ์ ใดเหตุก ารณ์ หนึ่ งหรื อหลายเหตุการณ์ เกิดขึ้นในอนาคต เช่ น การปรั บ ปรุ ง
ที่ ข้ ึนอยู่กับระดับผลกาไรที่ จะต้ องดารงไว้ หรือต้ องทาให้ ได้ ในอนาคต หรือขึ้นอยู่กับราคาตลาด
ของตราสารทางการเงิ น ที่ ออก โดยปกติก ารประมาณจ านวนเงิน ของการปรั บ ปรุ งดั ง กล่ า ว
ณ ขณะที่ บั น ทึก รายการส าหรั บ การรวมกิจ การเมื่ อเริ่ มแรกนั้ น สามารถท าได้ โ ดยไม่ ท าให้
ความน่าเชื่ อถือของข้ อมูลสูญเสียไปแม้ ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่กต็ าม หากเหตุการณ์ตามที่
คาดไม่ ได้ เกิดขึ้ นจริ งในอนาคต หรื อมีความจาเป็ นต้ องเปลี่ ยนแปลงจานวนที่ ประมาณการ
กิจการต้ องปรับปรุงต้ นทุนการรวมธุรกิจให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงนั้น
ถึงแม้ ว่าข้ อตกลงในการรวมธุรกิจจะมีข้อกาหนดให้ สามารถปรับปรุงต้ นทุนในการรวมธุรกิจได้
กิจ การจะไม่ นารายการปรั บปรุ งนั้ นไปรวมกั บ ต้ นทุ น ในการรวมธุร กิจเมื่ อเริ่ มแรก หากไม่ มี
ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ทเี่ หตุการณ์น้ันจะเกิดขึ้น หรือไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่ อถือ
ต่ อ มาในภายหลั ง หากมี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ แ ละสามารถวั ด มู ล ค่ า การปรั บ ปรุ ง ได้
อย่างน่าเชื่ อถือ จานวนสิ่ งตอบแทนที่ เพิ่ มขึ้นนั้นจะถือเป็ นรายการปรับปรุงต้ นทุนการรวมธุรกิจ
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66

ในบางสถานการณ์ ผู้ ซ้ ือ อาจถู กกาหนดให้ ต้องจ่ ายชาระให้ แก่ผ้ ูขายเพิ่ มเติมในภายหลังเพื่ อ
ชดเชยการลดลงของมูลค่า สิน ทรัพย์ท่ ีจ่า ยให้ ตราสารทุน ที่ออกให้ หรือหนี้ สิน ที่เกิดขึ้นหรือ
รั บ โอนมาโดยผู้ ซ้ ื อ เพื่ อแลกเปลี่ ยนกับ การได้ มาซึ่ งอานาจในการควบคุ มผู้ ถู กซื้ อ เช่ น ผู้ ซ้ ื อ
รั บ ประกัน ราคาตลาดของตราสารทุ นหรื อตราสารหนี้ ที่ ผู้ ซ้ ื อออกให้ เป็ นส่วนหนึ่ งของต้ น ทุ น
การรวมธุรกิจ และผู้ ซ้ ือ จาเป็ นต้ องออกตราสารทุ น หรื อตราสารหนี้ เพิ่ มเติมเพื่ อทาให้ ต้น ทุ น
การรวมธุ ร กิ จ มี จ านวนเท่ า กั บ จ านวนที่ ก าหนดกั น ไว้ แต่ แ รก ในกรณี เ ช่ น นี้ จะไม่ ถื อ ว่ า มี
การเพิ่ มขึ้นในต้ นทุนการรวมธุรกิจ ดังนั้นในกรณีของตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ที่ ออกให้ เพิ่ มเติมจะถูกหักกลบด้ วยมูลค่าที่ ลดลงของตราสารทุนที่ ออกให้ ในครั้งแรก และใน
กรณีของตราสารหนี้ การจ่ายเพิ่ มเติมจะถือเป็ นการหักส่วนเพิ่ ม (หรือเป็ นการเพิ่ มของส่วนลด)
ของตราสารหนี้ทอี่ อกให้ ในครั้งแรก
กิจการบางกิจการ เช่ น กิจการหาผลประโยชน์ ร่ วมซึ่ งไม่ ได้ ปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ และมีการรวมธุรกิจซึ่ งบันทึกบัญชี
ด้ วยวิธซี ้ ือ ต้ องปฏิบัติในช่วงเปลี่ ยนแปลงนี้ตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข68 และ ข69
ภาษีเงินได้

67

ผู้ซ้ ื อต้ องปฏิบั ติตามข้ อก าหนดในย่ อหน้ าที่ 68 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง
2561) เรื่ อง ภาษี เ งิ น ได้ (เมื่ อมีก ารประกาศใช้ ) ) ซึ่ งปรั บ ปรุ ง ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง การรวมธุรกิจ โดยใช้ วิธีเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไป
สาหรับการรวมธุรกิจซึ่ งวันที่ ซ้ ือเกิดขึ้นก่อนวันที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ หมายความว่า ผู้ซ้ ือจะต้ องไม่ปรับปรุงการบันทึกบัญชีสาหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีทเคยรั
ี่
บรู้สาหรับการรวมธุรกิจครั้งก่อนๆ อย่างไรก็ตาม นับจากวันที่ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้การเปลี่ ยนแปลงในสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบั ญชีน้ั นในก าไรหรื อขาดทุ น (หรื ออาจไม่ รั บรู้ ในกาไรหรื อขาดทุ น หากเป็ นไปตามที่
ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ภาษี เ งิ น ได้ (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ))

การอ้างอิ งถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้)
67ก

หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ แต่ยังไม่ได้ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
การอ้ างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ให้ หมายถึ งมาตรฐานการบั ญชี ฉบับ ที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
68

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้ใช้ แ ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3
(ปรับปรุง 2560) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูถ้ ูกซื้ อ

หมายถึง ธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจซึ่ งผูซ้ ื้ อได้ อานาจการควบคุมจากการรวมธุรกิจ

ผูซ้ ื้ อ

หมายถึง กิจการที่ ได้ อานาจการควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ

วันที่ซื้อ

หมายถึง วันที่ ผซู ้ ื้ อได้ อานาจการควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ

ธุรกิจ

หมายถึง กลุ่ มของกิจกรรมและสินทรั พย์ ที่ น ามาบริ หารและดาเนิ นงานเพื่ อ
ประสงค์ ผ ลตอบแทนในรู ป ของเงิ น ปั น ผล ต้ นทุ น ที่ ต่ า ลง หรื อ
ผลประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ อื่ นแก่ ผ้ ู ลงทุ น เจ้ าของ สมาชิ ก หรื อ
ผู้มีส่วนร่วม

การรวมธุรกิจ

หมายถึง รายการหรื อเหตุ การณ์ อื่ นใดซึ่ งท าให้ ผู ซ้ ื้ อได้ มี การควบคุ มธุ รกิ จ
หรื อ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ รายการซึ่ งเป็ นการควบรวมจริ ง หรื อ เที ยบเท่ า
การควบรวม ถื อเป็ นการรวมธุ รกิ จตามที่ ได้ กล่ าวไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ด้วยเช่นกัน

สิ่งตอบแทนที่ตอ้ ง
จ่ ายเมื่อเข้าเงื่อนไข

หมายถึง โดยทั่วไป สิ่ งตอบแทนที่ ต้ องจ่ายเมื่ อเข้ าเงื่ อนไข หมายถึง ภาระที่
ผูซ้ ื้ อจะต้ องโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของให้ แก่
เจ้ า ของเดิ ม ของผู ถ้ ู ก ซื้ อเพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ ยนกั บ อ านาจใน
การควบคุ ม ผู้ ถู ก ซื้ อ หากเหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตที่ ระบุ ไ ว้ เ กิ ด ขึ้ น
หรื อ เป็ นไปตามเงื่ อนไข อย่ า งไรก็ต าม สิ่ งตอบแทนที่ ต้อ งจ่ า ย
เมื่อเข้าเงื่อนไขอาจเป็ นในกรณีทผูี่ ้ ซ้ ือมีสิทธิได้ รับคืนสิ่ งตอบแทน
ที่ เคยโอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ หากเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ กาหนด

ส่วนได้เสียในส่วนของ หมายถึง ส่ ว นได้เ สี ย ในส่ ว นของเจ้า ของตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ หมายถึง ส่วนได้ เสียในความเป็ น
เจ้าของ
เจ้ า ของในกิจการของผู้ ลงทุ น และส่วนได้ เสียของเจ้ า ของสมาชิ ก
หรือผู้มีส่วนได้ เสียในกิจการหาผลประโยชน์ร่วม
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มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรือ
จะจ่ า ยเพื่ อโอนหนี้ สิน ในรายการที่ เกิดขึ้ นในสภาพปกติ ร ะหว่ า ง
ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่ วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บที่ 13 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง การวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรม (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ))

ค่าความนิยม

หมายถึง สินทรัพย์ทแี่ สดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ จะได้ รับ
จากสินทรัพย์อื่นที่ ได้ มาจากการรวมธุ รกิจ ซึ่ งไม่สามารถระบุและ
รับรู้เป็ นรายการแยกออกมาให้ ชัดเจนได้

สามารถระบุได้

หมายถึง สินทรัพย์จะสามารถระบุได้ถ้า
ก) สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่ง
ออกมาจากกิจการ และสามารถขาย โอน ให้ สิทธิ ให้ เช่ า
หรือแลกเปลี่ ยนได้ อย่างเป็ นเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ระบุ ไ ด้ ห รื อ หนี้ สิ น ที่ เกี่ ยวข้ อ ง โดยไม่ ค านึ ง
ว่ากิจการมีความตั้งใจที่ จะทาเช่นนั้นหรือไม่ หรือ
ข) ได้ ม าจากการท าสั ญ ญาหรื อ สิ ท ธิท างกฎหมายอื่ นๆ โดย
ไม่คานึงว่าสิทธิเหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยก
จากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่ นๆ

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

หมายถึง สินทรัพย์ทไี่ ม่เป็ นตัวเงินที่ สามารถระบุได้และไม่มีรูปร่าง

กิจการหา
ผลประโยชน์ร่วม

หมายถึง กิจการที่ ไม่ได้ มีผ้ ูลงทุนเป็ นเจ้ าของ ซึ่ งเป็ นกิจการที่ ให้ เงินปั นผล
ทาให้ ต้นทุนต่าลงหรือให้ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่ นๆ โดยตรงแก่
เจ้าของ สมาชิ กหรื อผู้ มีส่วนร่ วม ตัวอย่ างเช่ น บริ ษัทประกันภัยร่ วม
(mutual insurance company) สหภาพสิ น เชื่ อ (credit union)
และสหกรณ์ (co-operative entity)

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม

หมายถึง ส่ ว นได้ เ สี ย ในบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ งไม่ ใ ช่ ส่ ว นของบริ ษั ท ใหญ่ ไ ม่ ว่ า โดย
ทางตรงหรือทางอ้ อม

เจ้าของ

หมายถึง เจ้ า ของตามวั ตถุ ป ระสงค์ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบั บ นี้ หมายถึง ผู้ ถือ ส่ ว นได้เ สี ยในส่ ว นของเจ้าของในกิจการ
ที่ 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 นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 2.3)
ข1

ข2

ข3

ข4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซึ่ งกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดที่ นามา
รวมกัน อยู่ภายใต้ ก ารควบคุ มสูงสุดโดยบุคคล กิจการ กลุ่ มบุคคล หรื อกลุ่ มกิจการเดียวกัน
ทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไม่เป็ นการควบคุมชั่วคราว
กลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งต้ องถือว่ามีการควบคุมกิจการตามผลของสัญญาได้ กต็ ่อเมื่ อมีอานาจ
ในการกาหนดนโยบายการเงินและการดาเนิน งานเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรมของ
กิ จ การ ดั ง นั้ น การรวมกิ จ การที่ กลุ่ ม บุ ค คลเดิ ม ได้ รั บ อ านาจสู ง สุ ด ตามผลของสั ญ ญาใน
การกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของแต่ละกิจการที่ มารวมกันเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ ง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการเหล่านั้นและการควบคุมสูงสุดนั้นไม่ได้ เป็ นการควบคุมชั่วคราว
ไม่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กิจการอาจถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ กระทาการร่ วมกันภายใต้ ข้อตกลงตามสัญญา
และบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลนั้ น ไม่ เ ข้ า ข่ า ยต้ อ งจั ด ท ารายงานทางการเงิ น ตามข้ อ ก าหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น จึงไม่จาเป็ นที่ กิจการที่ มารวมกันจะเคยถูกรวมเป็ น
ส่วนหนึ่ งในงบการเงินรวมเดียวกันในการที่ จะถือว่าเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมของแต่ละกิจการที่ มารวมกันทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจไม่ได้
เป็ นปั จ จัยในการพิ จ ารณาว่ า การรวมธุรกิจนั้น เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุ มเดียวกัน
หรื อ ไม่ ในท านองเดี ย วกัน การที่ กิจ การที่ มารวมกัน เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ มิ ไ ด้ ถู ก น ามารวมใน
การจัดทางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ ก็ไม่ได้ เป็ นปั จจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจนั้น
เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันหรือไม่

การระบุการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 3)
ข5

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ คานิยามการรวมธุรกิจว่าเป็ นรายการหรือเหตุการณ์อนื่ ใด
ซึ่ งทาให้ ผ้ ูซ้ ือได้ มีการควบคุมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจ ผู้ซ้ ืออาจดาเนินการในหลายรูปแบบเพื่ อให้ ได้
มีการควบคุมจากผู้ถูกซื้อ ตัวอย่างเช่น
ข5.1 โดยการโอนเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือสินทรัพย์อนื่ (รวมถึงสินทรัพย์สุทธิ
ที่ ประกอบกันเป็ นธุรกิจ)
ข5.2 โดยการก่อหนี้สนิ
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ข5.3
ข5.4
ข5.5
ข6

โดยการออกส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ
โดยการให้ สงิ่ ตอบแทนมากกว่าหนึ่ งรูปแบบ หรือ
โดยไม่มีการโอนสิ่ งตอบแทนให้ ซึ่ งรวมถึง การรวมธุรกิจที่ ดาเนินการตามสัญญาเพียง
อย่างเดียว (ดูย่อหน้ าที่ 43)
การจัดโครงสร้ างการรวมธุรกิจอาจมีได้ หลายรูปแบบเพื่ อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย วัตถุประสงค์
ทางภาษี หรือวัตถุประสงค์อนื่ ๆ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงรายการดังตัวอย่างต่อไปนี้
ข6.1 ธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจซึ่ งกลายมาเป็ นบริษัทย่อยของผู้ซ้ ือ หรือสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจ
หรือกลุ่มธุรกิจถูกควบรวมกันตามกฎหมายให้ เป็ นส่วนหนึ่ งของผู้ซ้ ือ
ข6.2 กิจการที่ มารวมกันกิจการหนึ่ งโอนสินทรัพย์สุทธิ หรื อเจ้ าของกิจการโอนส่วนได้ เสีย
ในส่วนของเจ้ าของของตนไปให้ อกี กิจการที่ มารวมกันหรือเจ้ าของกิจการนั้น
ข6.3 กิจการทั้งหมดที่ มารวมกันทาการโอนสินทรัพย์สทุ ธิ หรือเจ้ าของกิจการโอนส่วนได้ เสีย
ในส่ ว นของเจ้ า ของให้ แ ก่ กิจ การใหม่ ที่ ตั้ ง ขึ้ น (บางครั้ ง เรี ย กรายการลั ก ษณะนี้ ว่ า
การบั ง คั บ รวมธุ ร กิ จ ขนาดเล็ก ที่ เหมื อ นกั น เข้ า ด้ ว ยกั น (roll-up or put-together
transaction)) หรือ
ข6.4 กลุ่ มของเจ้ า ของเดิ มของกิจการที่ มารวมกัน กิจการใดกิจการหนึ่ งได้ มีการควบคุ ม
กิจการที่ เกิดจากการรวมกัน

นิยามของคาว่าธุรกิจ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 3)
ข7

ธุรกิจประกอบด้ วย ปัจจัยนาเข้ า ผ่านกระบวนการและทาให้ เกิดผลผลิต ถึงแม้ ว่าโดยทั่วไปแล้ ว
ธุรกิจจะต้ องมีผลผลิต แต่ผลผลิตไม่ได้ ถูกกาหนดให้ เป็ นปัจจัยของความเป็ นธุรกิจ องค์ประกอบ
ของธุรกิจทั้ง 3 ประเภทมีคานิยามดังนี้
ข7.1 ปั จจัยนาเข้า หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ เมื่ อนาไปผ่านกระบวนการหนึ่ งหรือ
มากกว่ า หนึ่ งกระบวนการแล้ ว จะท าให้ เ กิดหรื อมี ค วามสามารถท าให้ เกิด ผลผลิ ต
ซึ่ งตัวอย่ า งของปั จจั ยน าเข้ า นั้น รวมไปถึงสิน ทรั พย์ไม่หมุ น เวี ยน (รวมถึงสินทรั พย์
ไม่ มี ตั ว ตนหรื อ สิ ท ธิ ใ นการใช้ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น) สิ น ทรั พ ย์ ท างปั ญ ญา
ความสามารถในการเข้ าถึงวัตถุดิบหรือสิทธิทจี่ าเป็ นและพนักงาน
ข7.2 กระบวนการ หมายถึง ระบบ มาตรฐาน วิธีการ ระเบี ยบแบบแผน หรื อกฎเกณฑ์
ซึ่ งเมื่ อนาไปใช้ กับ ปั จ จัยนาเข้ าอย่า งใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่ าง จะทาให้ เกิดหรื อ
มี ค วามสามารถท าให้ เกิ ด เป็ นผลผลิ ต เช่ น กระบวนการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์
กระบวนการในการด าเนิ น งาน และกระบวนการในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
โดยทั่วไปแล้ ว กระบวนการเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ เป็ นเอกสาร แต่แรงงานที่ เป็ นระบบ
มีทัก ษะและประสบการณ์ ที่จาเป็ นตามกฎเกณฑ์แ ละระเบี ยบแบบแผนจะสามารถ
ปฏิบัติตามกระบวนการที่ จาเป็ นเพื่ อทาให้ สงที่
ิ่ นาเข้ ากลายเป็ นผลผลิตได้ (โดยทั่วไปแล้ ว
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ข8

ข9

ข10

ข11

ข12

ระบบบัญชี ระบบการวางบิล ระบบเงินเดือน และระบบการบริหารงานอื่ นๆ ไม่ถือเป็ น
กระบวนการที่ ทาให้ เกิดผลผลิต)
ข7.3 ผลผลิ ต หมายถึ ง ผลลั พ ธ์ข องปั จ จั ย น าเข้ า ที่ ผ่ า นกระบวนการ ซึ่ งท าให้ เ กิด หรื อ
มีความสามารถในการทาให้ เกิดผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ต้ นทุนที่ ตา่ ลง หรือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่ นโดยตรงแก่ผ้ ูลงทุน เจ้ าของอื่ น สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม
เพื่ อให้ การดาเนินงานและบริหารงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้ กลุ่มของกิจกรรมและ
สิน ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบที่ จ าเป็ น 2 ประการ ได้ แ ก่ ปั จ จั ย น าเข้ า และ
กระบวนการที่ จะน าไปใช้ กับ ปั จ จั ยน าเข้ า นั้ น ซึ่ งเมื่ อน ามารวมกัน จะท าให้ เ กิดเป็ นผลผลิ ต
อย่ า งไรก็ต าม ธุ ร กิจ ไม่ จ าเป็ นต้ อ งรวมปั จ จั ย น าเข้ า หรื อ กระบวนการทั้ง หมดที่ ผู้ ข ายใช้ ใ น
การด าเนิ น ธุ ร กิจ หากผู้ ร่ ว มตลาดสามารถซื้ อธุ ร กิจ และสร้ า งผลผลิ ต ต่ อ ไปได้ ตั ว อย่ า งเช่ น
การรวมธุรกิจนั้นเข้ ากับปัจจัยนาเข้ าและกระบวนการเดิมที่ ตนมีอยู่
ลั ก ษณะองค์ ป ระกอบของธุ ร กิ จ จะแตกต่ า งกั น ไปตามอุ ต สาหกรรมและโครงสร้ างใน
การบริ หารงานหรื อกิจกรรมของกิจการ รวมไปถึงระดับขั้นการพั ฒนาของกิจการ ธุรกิจที่ ถูก
จัดตั้งขึ้นอยู่เดิมแล้ วนั้นมัก มีปัจจัยนาเข้ า กระบวนการ และผลผลิตหลายประเภท ในขณะที่
ธุรกิจที่ เกิดขึ้นใหม่มักจะมีปัจจัยนาเข้ า และกระบวนการน้ อยกว่า และบางครั้งจะมีผลผลิตหรือ
สินค้ าเพียงหนึ่ งอย่างเท่านั้น ธุรกิจเกือบทุกประเภทจะมีหนี้สินแต่ธุรกิจก็ไม่จาเป็ นต้ องมีหนี้สิน
เสมอไป
กลุ่ ม ของกิจ กรรมและสิน ทรั พ ย์ ที่ อยู่ ใ นระหว่ า งการพั ฒ นาอาจไม่ ก่ อ ให้ เ กิด ผลผลิ ต ซึ่ งถ้ า
ไม่มีผลผลิตเกิดขึ้นผู้ซ้ ือจะต้ องพิจารณาปั จจัยอื่ นๆ เพิ่ มเติมเพื่ อประเมินว่ ากลุ่มของกิจกรรม
และสินทรัพย์น้ันถือเป็ นธุรกิจหรือไม่ ปัจจัยดังกล่าวรวมถึง การที่ กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์
เป็ นไปตามตัวอย่างดังต่อไปนี้หรือไม่
ข10.1 เริ่ มดาเนินกิจกรรมหลักตามแผนที่ ได้ วางไว้
ข10.2 มีพนักงาน สินทรัพย์ทางปัญญาและปัจจัยนาเข้ าและกระบวนการอื่ นที่ สามารถนาไปใช้
กับปัจจัยนาเข้ าที่ มีอยู่
ข10.3 กาลังดาเนินการตามแผนเพื่ อผลิตผลผลิต และ
ข10.4 จะสามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าที่ จะซื้อผลผลิตนั้น
ในการระบุว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ทอยู
ี่ ่ในระหว่างการพัฒนาถือเป็ นธุรกิจหรือไม่น้ัน
ไม่จาเป็ นต้ องมีทุกปัจจัยที่ กล่าวข้ างต้ น
การก าหนดว่ า กลุ่ มของกิจ กรรมและสิน ทรั พ ย์ใ ดเป็ นธุร กิจหรื อไม่ น้ั น ต้ องอ้ า งอิงจากการที่
ผู้ร่วมตลาดสามารถใช้ กลุ่มของกิจกรรมหรื อสินทรั พย์ดังกล่ าวในการดาเนิ นงานและบริ หาร
ธุรกิจได้ หรื อไม่ ดังนั้น ในการประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ถือเป็ นธุรกิจหรื อไม่
จึงไม่ ได้ ข้ ึนอยู่กับว่ า ผู้ขายใช้ กลุ่มของกิจกรรมและสินทรั พย์น้ันในการดาเนินธุรกิจและไม่ได้
ขึ้นอยู่กบั ว่าผู้ซ้ ือตั้งใจที่ จะใช้ กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์น้ันในการดาเนินธุรกิจหรือไม่
กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ใดซึ่ งมีค่าความนิยมจะถือเป็ นธุรกิจ หากไม่มีหลักฐานมาหักล้ าง
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไม่จาเป็ นต้ องมีค่าความนิยม
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การระบุผูซ้ ื้ อ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 6 และ 7)
ข13

ข14
ข15

ในการระบุผ้ ู ซ้ ื อต้ องใช้ แนวปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุ ง
2561) เรื่ อง งบการเงิ น รวม (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) ซึ่ งผู้ ซ้ ื อคื อกิจการที่ ได้ อ านาจควบคุ ม
ผู้ถูกซื้อ หากการรวมธุรกิจเกิดขึ้นและไม่สามารถระบุผ้ ูซ้ ือได้ อย่างชัดเจนตามแนวปฏิบัติทกี่ าหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ต้ องพิจารณาปัจจัยที่ กาหนดในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข14 ถึง ข18 ประกอบ
ในการรวมธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารโอนเงิ น สดหรื อ สิน ทรั พ ย์ อื่ นหรื อ โดยการก่ อ หนี้ สิ น กิจ การที่ เป็ น
ผู้จ่ายเงินสดหรือโอนสินทรัพย์อนื่ ให้ หรือกิจการที่ เป็ นผู้ก่อหนี้มักจะเป็ นผู้ซ้ ือ
ในการรวมธุรกิจที่ มีการแลกเปลี่ ยนส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ กิจการที่ ออกตราสารทุนใหม่
มัก จะเป็ นผู้ ซ้ ื อ อย่ า งไรก็ตาม กรณี ของการรวมธุร กิจที่ เรี ยกว่ า การซื้ อธุร กิจแบบย้ อนกลั บ
กิ จ การที่ ออกตราสารทุ น ใหม่ จ ะกลายเป็ นผู้ ถู ก ซื้ อ ภาคผนวก ข ย่ อ หน้ า ที่ ข19 ถึ ง ข27
ได้ ก าหนดแนวทางในการบั น ทึ ก บั ญ ชี ส าหรั บ การซื้ อธุ ร กิ จ แบบย้ อ นกลั บ ไว้ การระบุ ผ้ ู ซ้ ื อ
ในการรวมธุรกิจที่ มีการแลกเปลี่ ยนส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ ต้ องพิ จารณาข้ อเท็จจริ งและ
สถานการณ์แวดล้ อมอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องประกอบ ดังต่อไปนี้
ข15.1 สิทธิออกเสียงในกิจการที่เกิดจากการรวมกันภายหลังการรวมธุรกิจ โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือ
คือ กิจการใดกิจการหนึ่ งที่ มารวมกันซึ่ งกลุ่มของเจ้ าของในกิจการนั้นได้ รับหรือมีสิทธิ
ออกเสียงส่วนใหญ่ในกิจการที่ เกิดจากการรวมกัน ในการพิจารณาว่ากลุ่มของเจ้ าของใด
ที่ ได้ รับหรื อมีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ กิจการต้ องพิ จารณาว่ ามีข้อตกลงหรือสิทธิใน
การใช้ สิทธิออกเสียง ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์ทสามารถแปลงสภาพได้
ี่
ทไม่
ี่
ปกติหรือเป็ นพิเศษหรือไม่
ข15.2 กลุ่มผูม้ ีสิทธิ ออกเสียงส่วนน้อยที่เมื่ อรวมกันแล้วเป็ นกลุ่มใหญ่ ในกิ จการที่ เกิดจาก
การรวมกัน ในกรณี ท่ ี กิจการนัน้ ไม่ มีเจ้า ของหรื อกลุ่มของเจ้า ของที่ มีสิทธิ ออกเสียง
ส่วนใหญ่ โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือมักเป็ นกิจการใดกิจการหนึ่ งที่ มีเจ้ าของหรือกลุ่มของเจ้ าของ
ซึ่ งเป็ นผู้มีสิทธิออกเสียงส่วนน้ อยที่ เมื่ อรวมกันแล้ วเป็ นกลุ่มใหญ่ในกิจการที่ เกิดจาก
การรวมกัน
ข15.3 คณะกรรมการของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือมักเป็ นกิจการที่ เจ้ าของ
มีอานาจในการเลือก แต่งตั้ง ถอดถอนสมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการของกิจการ
ที่ เกิดจากการรวมกัน
ข15.4 คณะผูบ้ ริ หารระดับสูงของกิ จการที่ เกิ ดจากการรวมกัน โดยทั่วไป ผู้ ซ้ ื อมักเป็ นกิจการ
ที่ ผ้ ูบริหาร (หรือผู้บริหารเดิม) เป็ นผู้มีอานาจครอบงาคณะผู้บริหารของกิจการที่ เกิดจาก
การรวมกัน
ข15.5 เงื่ อนไขในการแลกเปลี่ ยนตราสารทุน โดยทั่ว ไป ผู้ ซ้ ื อมั ก เป็ นกิจ การที่ เป็ นผู้ จ่ า ย
ส่วนเกินของมูลค่ายุติธรรมก่อนการรวมธุรกิจในตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่ ง (หรือ
กลุ่มกิจการ)
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ข16
ข17

ข18

โดยปกติ ผู้ซ้ ือ คือ กิจการซึ่ งมีขนาดใหญ่กว่ากิจการอื่ นที่ มารวมกันอย่างมีนัยสาคัญ (ขนาดของ
กิจการอาจวัดจากสินทรัพย์ รายได้ หรือกาไร เป็ นต้ น)
สาหรับการรวมธุรกิจที่ มีกจิ การที่ เกี่ ยวข้ องมากกว่าสองกิจการขึ้นไป ในการระบุว่า กิจการใดเป็ น
ผู้ซ้ ือต้ องคานึงว่ากิจการใดเป็ นผู้ริเริ่ มการรวมธุรกิจ โดยพิจารณาร่วมกับขนาดของกิจการที่ มา
รวมกัน
ผู้ซ้ ือไม่จาเป็ นต้ องเป็ นกิจการที่ ต้งั ขึ้นใหม่จากการรวมธุรกิจ หากมีการจัดตั้งกิจการใหม่เพื่ อออก
ตราสารทุนสาหรับการรวมธุรกิจ กิจการใดกิจการหนึ่ งที่ ปรากฏอยู่ก่อนการรวมธุรกิจจะถูกระบุ
ให้ เป็ นผู้ซ้ ือโดยใช้ แนวทางที่ กาหนดไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข13 ถึง ข17 ในทางกลับกัน
กิจ การที่ ตั้ ง ขึ้ นใหม่ ที่ เป็ นผู้ จ่ า ยเงิ น สด หรื อ โอนสิน ทรั พ ย์ อื่ นให้ หรื อ เป็ นผู้ ก่ อ หนี้ เพื่ อจ่ า ย
สิ่ งตอบแทนก็อาจถูกพิจารณาให้ เป็ นผู้ซ้ ือ

การซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ข19

การซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับเกิดขึ้นเมื่ อกิจการที่ ออกหลักทรัพย์ (ผู้ซ้ ือทางกฎหมาย) ถูกระบุว่า
เป็ นผู้ถูกซื้อในทางบัญชีตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในแนวทางปฏิบัติตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข13
ถึง ข18 โดยกิจการที่ ตราสารทุนถูกซื้อไป (ผู้ถูกซื้อทางกฎหมาย) จะเป็ นผู้ซ้ ือทางบัญชีสาหรับ
รายการที่ ถือเป็ นการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ ตัวอย่างเช่น บางครั้ง การซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
เกิดขึ้นเมื่ อบริษัทจากัดต้ องการเป็ นบริษัทมหาชนโดยไม่ต้องการนาหลักทรัพย์ของตนเองเข้ าไป
จดทะเบี ย นจึ ง ให้ บริ ษั ท มหาชนที่ จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ข้ าถื อ หุ้ นของตนเพื่ อ
แลกเปลี่ ยนกับหุ้ นของบริ ษัทนั้น จากตัวอย่างข้ างต้ น บริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
ถือเป็ นผูซ้ ื้ อทางกฎหมาย เพราะเป็ นผู้ออกตราสารทุนเพื่ อจ่ ายชาระ และบริษัทจากัดถือเป็ น
ผูถ้ ูกซื้ อทางกฎหมาย เพราะตราสารทุนของตนถูกซื้อไป อย่างไรก็ตาม การใช้ แนวทางปฏิบัติ
ตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข13 ถึง ข18 จะทาให้ ระบุได้ ว่า
ข19.1 บริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ูกซื้ อทางบัญชี และ
ข19.2 บริษัทจากัดเป็ นผูซ้ ื้ อทางบัญชี
ผู้ถู ก ซื้ อทางบั ญ ชีจ ะต้ อ งเป็ นไปตามคานิ ยามของธุร กิจสาหรั บรายการที่ ถือเป็ นการซื้ อธุร กิจ
แบบย้ อนกลับ และให้ ใช้ หลักการการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามที่ กาหนดไว้ ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่ งรวมถึงการกาหนดให้ มีการรับรู้ค่าความนิยมด้ วย
การวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้

ข20

ในการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ โดยทั่วไปผู้ซ้ ือทางบัญชีจะไม่มีการโอนสิ่ งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ
แต่ผ้ ูถูกซื้อทางบัญชีจะเป็ นผู้ออกตราสารทุนให้ แก่เจ้ าของของผู้ซ้ ือทางบัญชี ดังนั้น มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ ซื้อของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ โดยผู้ซ้ ือทางบัญชีเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อ
ทางบัญชีต้องคานวณจากจานวนของตราสารทุนที่ บริ ษัทย่อยตามกฎหมายต้ องออกเพื่ อทาให้
เจ้ า ของของบริ ษัทใหญ่ ตามกฎหมายมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ เกิดจากการรวมกัน ในสัดส่วน
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เดียวกันกับส่วนได้ เสียที่ เป็ นผลจากการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ที่ คานวณได้ ดังกล่าวจะถือว่าเป็ นมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ
การจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงินรวม
ข21

ข22

งบการเงิน รวมที่ จั ดทาสาหรั บการซื้ อธุร กิจแบบย้ อนกลั บ จะจั ดทาภายใต้ ชื่อของบริ ษัทใหญ่
ตามกฎหมาย (ผู้ ถู ก ซื้ อทางบั ญ ชี ) แต่ ต้ อ งอธิ บ ายในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ว่ า มี
การปรั บปรุงงบการเงิน ของบริ ษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบั ญชี) รวมทั้งมีการปรั บปรุ ง
ย้ อนหลังสาหรับส่วนทุ นตามกฎหมายของผู้ซ้ ือทางบัญชีเพื่ อสะท้ อนส่วนทุนตามกฎหมายของ
ผู้ถูกซื้อทางบัญชี รายการปรับปรุงดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่ อแสดงให้ เห็นถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่
ตามกฎหมาย (ผู้ ถู ก ซื้ อทางบั ญ ชี ) นอกจากนี้ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั ง ส าหรั บ ข้ อ มู ล
ที่ นาเสนอเปรียบเทียบในงบการเงินรวมเพื่ อแสดงให้ เห็นถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย
(ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ด้ วยเช่นกัน
เนื่ องจากงบการเงินรวมเป็ นการนาเสนอข้ อมูลต่อเนื่ องจากงบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย
ยกเว้ นในส่วนโครงสร้ างทุน งบการเงินรวมจึงสะท้อนถึง
ข22.1 สิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน ของบริ ษั ทย่ อ ยตามกฎหมาย (ผู้ ซ้ ื อทางบั ญ ชี ) ที่ ถู กรั บ รู้ แ ละ
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการรวมกิจการ
ข22.2 สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ที่ ถูกรั บรู้และ
วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข22.3 กาไรสะสมและยอดคงเหลือของส่วนของเจ้ าของส่วนอื่ นของบริษัทย่อยตามกฎหมาย
(ผู้ซ้ ือทางบัญชี) ก่อนการรวมธุรกิจ
ข22.4 มูลค่าตราสารทุนที่ ออกและรับรู้ในงบการเงินรวมจะต้ องรวมตราสารทุนที่ บริษัทย่อย
ตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจเข้ ากับมูลค่ายุติธรรมของบริษัทใหญ่
ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างของส่วนของเจ้ าของใน
งบการเงิ น รวม (เช่ น จ านวนและประเภทของตราสารทุ น ที่ ออก) ต้ อ งแสดงถึ ง
โครงสร้ างในส่วนของเจ้ าของของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) รวมถึง
ตราสารทุ น ที่ บริ ษั ทใหญ่ ตามกฎหมายออกเพื่ อการรวมกิจการ ดั ง นั้ น โครงสร้ า ง
ส่วนของเจ้ าของของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) จะถูกปรับย้ อนหลังโดย
ใช้ อั ต ราการแลกเปลี่ ยนที่ ระบุ ใ นสั ญ ญาซื้ อเพื่ อสะท้ อ นถึ ง จ านวนหุ้ นที่ ออกโดย
บริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ในการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
ข22.5 มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องก าไรสะสมและส่ ว นของเจ้ า ของส่ ว นอื่ นๆ ตามสั ด ส่ ว นของ
ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไม่ มี อ านาจควบคุ ม ในบริ ษั ท ย่ อ ยตามกฎหมายก่ อ นการรวมธุ ร กิ จ
ตามที่ กล่าวไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข23 และ ข24
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ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ข23

ข24

ในการซื้ อธุ ร กิจ แบบย้ อ นกลั บ เจ้ า ของบางรายของผู้ ถู ก ซื้ อตามกฎหมาย (ผู้ ซ้ ื อทางบั ญ ชี )
อาจไม่ได้ แลกเปลี่ ยนตราสารทุนที่ ตนถืออยู่กับบริ ษัทใหญ่ ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี )
เจ้ าของเหล่านั้นถือเสมือนเป็ นส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในงบการเงินรวมภายหลังการซื้อ
ธุรกิจแบบย้ อนกลับ เนื่ องจากเจ้ าของของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่ ไม่ได้ แลกเปลี่ ยนตราสารทุน
ของตนกับตราสารทุนของผู้ซ้ ือตามกฎหมาย จะมีส่วนได้ เสียในผลการดาเนินงานและสินทรัพย์สุทธิ
เฉพาะของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายเท่านั้น ไม่มีส่วนได้ เสียในผลการดาเนินงานและสินทรัพย์สุทธิ
ของกิจการที่ เกิดจากการรวมกัน ในทางกลับกัน แม้ ว่าผู้ซ้ ือตามกฎหมายจะเป็ นผู้ถูกซื้อในทางบัญชี
เจ้ าของของผู้ซ้ ือตามกฎหมายก็ยังคงมีส่วนได้ เสียในผลการดาเนินงานและสินทรั พย์สุทธิของ
กิจการที่ เกิดจากการรวมกัน
สินทรัพย์และหนี้สินของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายต้ องรับรู้และวัดมูลค่าในงบการเงินรวมด้ ว ยมูลค่า
ตามบัญชีก่อนการรวมกิจการ (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข22.1) ดังนั้น ในการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
ส่วนได้ เสียที่ ไม่ มีอ านาจควบคุ ม ต้ อ งแสดงด้ ว ยสัดส่ วนของส่ว นได้ เ สีย ที่ ไม่ มีอ านาจควบคุ ม
ในมู ลค่ าตามบั ญชี ของสินทรั พย์ สุทธิก่ อนการรวมกิจการของผู้ ถู กซื้ อตามกฎหมาย ถึ งแม้ ว่ า
ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในการซื้ออื่ นๆ จะวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือก็ตาม
กาไรต่อหุน้

ข25

ข26

ข27

ตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข22.4 โครงสร้ างส่วนของเจ้ าของในงบการเงินรวมของการซื้อธุรกิจ
แบบย้ อนกลับต้ องแสดงถึงโครงสร้ างส่วนของเจ้ าของของผู้ซ้ ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี)
ซึ่ งรวมทั้งตราสารทุนที่ ออกโดยผู้ซ้ ือตามกฎหมายเพื่ อให้ เกิดการรวมธุรกิจ
ในการคานวณจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักที่ คงเหลือ (ตัวหารในการคานวณกาไรต่อหุ้น)
ในระหว่างงวดที่ มีการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
ข26.1 จานวนหุ้ นสามัญคงเหลือตั้งแต่ต้นงวดถึงวันที่ ซื้อต้ องคานวณด้ วยจานวนหุ้ นสามัญ
ถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักในระหว่างงวดของผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) คูณด้ วย
อัตราส่วนการแลกเปลี่ ยนที่ ระบุในสัญญาการรวมกิจการ และ
ข26.2 จานวนหุ้นสามัญคงเหลือตั้งแต่วันที่ ซื้อถึงวันสิ้นงวดต้ องใช้ จานวนหุ้นสามัญคงเหลือ
ที่ มีอยู่จริงของผู้ซ้ ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ที่ คงเหลืออยู่ในระหว่างงวด
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในแต่ละงวดก่อนวันที่ ซ้ ือที่ แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินรวมตามวิธีซ้ ือธุรกิจ
แบบย้ อนกลับต้ องคานวณโดยการหาร
ข27.1 กาไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่ เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญในแต่ละงวดด้ วย
ข27.2 จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนักของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่ คงเหลืออยู่ในระหว่าง
งวดนั้นคูณด้ วยอัตราส่วนการแลกเปลี่ ยนที่ ระบุในสัญญาซื้อกิจการ
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การรับรูร้ ายการสินทรัพย์ท่ ีได้มาและหนี้ สินที่รบั มา (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 10 ถึง 13)
สัญญาเช่าดาเนินงาน
ข28
ข29

ข30

ผู้ซ้ ือต้ องไม่ รับรู้สินทรั พ ย์หรื อ หนี้สิน ที่ เกี่ ยวข้ องกับสัญญาเช่ าดาเนินงานซึ่ งผู้ถูกซื้ อเป็ นผู้เช่ า
ยกเว้ นเฉพาะที่ กาหนดไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข29 และ ข30
ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาว่าเงื่ อนไขของสัญญาเช่าดาเนินงานแต่ละสัญญาซึ่ งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้เช่ านั้นเป็ น
สัญญาที่ ให้ ประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือหรือไม่ ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากเงื่ อนไขในสัญญาเช่า
ดาเนินงานให้ ผลประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือเมื่ อเทียบกับเงื่ อนไขในตลาดและต้ องรั บรู้หนี้สินหากเงื่ อนไข
ในสัญญาเช่าดาเนินงานไม่ให้ ผลประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือเมื่ อเทียบกับเงื่ อนไขในตลาด ภาคผนวก ข
ย่อ หน้ า ที่ ข42 ให้ แ นวทางในการวั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรม ณ วั น ที่ ซื้ อของสิน ทรั พย์ตามสัญ ญาเช่ า
ดาเนินงานกรณีทผี่ ้ ูถูกซื้อเป็ นผู้ให้ เช่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ระบุได้ อาจเกี่ ยวข้ องกับสัญญาเช่าดาเนินงาน ซึ่ งจะเห็นได้ จากความเต็มใจ
ของผู้ร่วมตลาดที่ จะจ่ายเพื่ อการเช่านั้นด้ วยราคาตามเงื่ อนไขตลาด ตัวอย่างเช่น สัญญาเช่าประตู
เข้ าออกสนามบิน หรือสัญญาเช่าพื้นที่ จาหน่ายสินค้ าทาเลดี อาจเป็ นช่องทางในการเข้ าถึงตลาด
หรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่ นๆ ในอนาคตซึ่ งเข้ าเงื่ อนไขของการเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ระบุได้
เช่น ความสัมพันธ์กับลูกค้ า ในสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ ระบุได้
ที่ เกี่ ยวข้ องตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข31
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ข31

ข32

ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ระบุได้ ทไี่ ด้ มาจากการรวมธุรกิจแยกต่างหากจากค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือว่าระบุได้ ถ้าเป็ นไปตามเงื่ อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ งคือสามารถแยกเป็ น
เอกเทศได้ หรือเป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมายในสัญญา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมายในสัญญาจะถือว่าระบุได้ ถึงแม้ ว่าสินทรัพย์
นั้นจะไม่สามารถโอนหรือแยกเป็ นเอกเทศจากผู้ถูกซื้อหรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่ น เช่น
ข32.1 ผู้ถูกซื้อเช่าอุปกรณ์เพื่ อการผลิตภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานซึ่ งมีเงื่ อนไขที่ ให้ ประโยชน์
มากกว่าเมื่ อเทียบกับเงื่ อนไขในตลาด เงื่ อนไขในสัญญาเช่าระบุไว้ อย่างชั ดเจนว่าไม่ให้
มีการโอนเปลี่ ยนมือ (ไม่ว่าจะเป็ นการขายหรือให้ เช่าช่วง) มูลค่าของสัญญาส่วนที่ ให้
ประโยชน์ ม ากกว่ า เมื่ อเทียบกับ เงื่ อนไขในตลาดส าหรั บ รายการประเภทเดี ย วกัน
ถือเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมายในสัญญาและต้ องรับรู้
เป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ ว่าผู้ซ้ ือจะไม่สามารถขาย หรื อโอน
สัญญาเช่านั้นให้ แก่ผ้ ูอนื่ ได้
ข32.2 ผู้ถูกซื้อเป็ นเจ้ าของและดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ ใบอนุญาตที่ ให้ สิทธิ
ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ โรงไฟฟ้ าถื อเป็ นสิน ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตั วตนที่ เป็ นไปตามข้ อก าหนด
ทางกฎหมายในสัญญาและต้ องรั บรู้เป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ ว่า
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ข33

ข34

ผู้ซ้ ือจะไม่สามารถขายหรือโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูอนโดยแยกจากโรงไฟฟ้
ื่
าได้
ผู้ซ้ ืออาจรับรู้มูลค่ายุติธรรมของใบอนุญาตในการดาเนินธุรกิจและมูลค่ายุติธรรมของ
โรงไฟฟ้ ารวมเป็ นสิน ทรั พ ย์ร ายการเดี ย วกัน เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ในการรายงานทาง
การเงินถ้ าสินทรัพย์เหล่านั้นมีอายุการใช้ ประโยชน์เท่ากัน
ข32.3 ผู้ถูกซื้อเป็ นเจ้ าของสิทธิบัตรในเทคโนโลยีและให้ สิทธิแก่ผ้ ูอื่นเพื่ อนาไปใช้ ในตลาด
ต่ า งประเทศโดยแลกเปลี่ ยนกับ การได้ สิ่งตอบแทนเป็ นอัตราร้ อยละที่ กาหนดของ
รายได้ ทเี่ ป็ นเงินตราต่างประเทศในอนาคต สิทธิบัตรในเทคโนโลยีและสัญญาให้ สิทธิ
ที่ เกี่ ยวข้ อ งถื อ ว่ า เป็ นสิน ทรั พย์ ไ ม่ มี ตัว ตนที่ เป็ นไปตามข้ อก าหนดทางกฎหมายใน
สัญญาและต้ องรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ ว่าในทางปฏิบัติ
จะไม่สามารถขายหรือแลกเปลี่ ยนสิทธิบัตรและสัญญาให้ สิทธิทเี่ กี่ ยวข้ องแยกจากกันได้
เงื่ อนไขในการแยกเป็ นเอกเทศได้ หมายถึง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ มานั้นสามารถแยกหรือแบ่ง
จากผู้ถูกซื้อ และสามารถขาย โอน ให้ สิทธิ ให้ เช่า หรื อแลกเปลี่ ยนได้ อย่างเป็ นเอกเทศ หรื อ
โดยรวมกับ สัญ ญาหรื อ สินทรั พ ย์ที่ระบุ ได้ หรื อหนี้ สิน ที่ เกี่ ยวข้ อง สิน ทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่ ผู้ ซ้ ื อ
สามารถขาย ให้ สิทธิ หรื อแลกเปลี่ ยนกับมูลค่ าของสิ่ งตอบแทนอื่ นถือว่ าเข้ าเงื่ อนไขการแยก
เป็ นเอกเทศได้ ถึงแม้ ว่าผู้ซ้ ือจะไม่มีความตั้งใจที่ จะขาย ให้ สิทธิหรื อแลกเปลี่ ยนสิน ทรั พย์น้ั น
สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตัว ตนที่ ได้ ม าถื อ ว่ า เข้ า เงื่ อนไขการแยกเป็ นเอกเทศได้ ถ้ า มี ห ลั ก ฐานแสดงว่ า
มีร ายการแลกเปลี่ ยนสิน ทรั พ ย์ห รื อ กลุ่ ม ของสิน ทรั พ ย์ที่คล้ า ยกัน ถึง แม้ ว่า รายการเหล่ า นั้ น
จะไม่ได้ เกิดขึ้นบ่อย และไม่คานึงว่าผู้ซ้ ือมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับรายการดังกล่าวหรือไม่ ตัวอย่างเช่น
รายชื่ อลูกค้ าและรายชื่ อสมาชิกมักมีการให้ สิทธิในการนาไปใช้ ประโยชน์จึงถือว่าเข้ าเงื่ อนไขของ
การแยกเป็ นเอกเทศได้ แม้ ว่าผู้ถูกซื้อจะเชื่ อว่ารายชื่ อลูกค้ าของตนมีลักษณะแตกต่างจากรายชื่ อ
ลู ก ค้ า อื่ นๆ แต่ ก ารที่ ตามปกติ ร ายชื่ อลู ก ค้ า มั ก มี ก ารให้ สิท ธิก ็ถื อ ได้ ว่ า รายชื่ อลู ก ค้ า ที่ ได้ ม า
เข้ าเงื่ อนไขการแยกเป็ นเอกเทศได้ แล้ ว อย่างไรก็ตาม รายชื่ อลูกค้ าที่ ได้ มาจากการรวมธุรกิจ
อาจจะไม่เข้ าเงื่ อนไขของการแยกเป็ นเอกเทศได้ ถ้ าเงื่ อนไขในสัญญาระบุห้ามไม่ให้ กิจการขาย
ให้ เช่าหรือแลกเปลี่ ยนข้ อมูลเกี่ ยวกับลูกค้ า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ไม่สามารถแยกเป็ นเอกเทศจากผู้ถูกซื้อหรือกิจการที่ เกิดจากการรวมกัน
ถือว่าเข้ าเงื่ อนไขของการแยกเป็ นเอกเทศได้ ถ้าสินทรัพย์น้ันสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ เมื่ อนาไป
รวมกับสัญญา สินทรัพย์ทรี่ ะบุได้ หรือหนี้สนิ ที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น
ข34.1 ผู้ร่วมตลาดแลกเปลี่ ยนหนี้สินเงินรั บฝากและความสัมพั นธ์กับลูกค้ าเงินรั บฝากซึ่ งเป็ น
สินทรั พย์ไม่มีตัวตน ซึ่ งเป็ นรายการที่ พบได้ ท่ัวไป ดังนั้น ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้ความสัมพั นธ์กับ
ลูกค้ าเงินรับฝากซึ่ งเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม
ข34.2 ผู้ ถู ก ซื้ อมี เครื่ องหมายการค้ า จดทะเบี ยนส าหรั บ การผลิ ตสิ น ค้ า ชนิ ดหนึ่ งแต่ ไม่ ไ ด้
จดทะเบี ยนสิ ทธิ บั ตรในความช านาญด้ า นเทคโนโลยี ที่ ใช้ ใ นการผลิ ต ในการโอน
ความเป็ นเจ้ าของในเครื่ องหมายการค้ า ผู้เป็ นเจ้ าของเดิมจะต้ องโอนทุกอย่างที่ จาเป็ น
ให้ แก่เจ้ าของใหม่ เพื่ อให้ เจ้ าของใหม่สามารถผลิตสินค้ าหรือให้ บริการได้ โดยไม่แตกต่าง
ไปจากเดิม เนื่ องจากความชานาญด้ านเทคโนโลยีทไม่
ี่ ได้ จดสิทธิบัตรจะถู กแบ่งแยกจาก
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ผู้ถูกซื้อหรือกิจการที่ เกิดจากการรวมกันและจะถูกขายถ้ าเครื่ องหมายการค้ าที่ เกี่ ยวข้ อง
ถูกขายออกไป จึงถือว่าความชานาญด้ านเทคโนโลยีทไม่
ี่ ได้ จดสิทธิบัตรนั้นสามารถแยก
เป็ นเอกเทศได้
สิทธิท่ ีได้รบั คืน
ข35

ข36

ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ืออาจได้ รับคืนสิทธิทเี่ คยให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อเพื่ อใช้ สินทรัพย์ของผู้ซ้ ือ ทั้งสินทรัพย์
ที่ เคยรั บรู้และไม่เคยรั บรู้ในงบการเงินมาก่อน ตัวอย่ างของสิทธิดังกล่ าวรวมถึงสิทธิในการใช้
ชื่ อทางการค้ าของผู้ซ้ ื อภายใต้ สัญญาแฟรนไชส์ หรื อสิทธิในการใช้ เทคโนโลยีของผู้ซ้ ื อภายใต้
สัญญาให้ สิทธิในการใช้ เทคโนโลยี สิทธิทได้
ี่ รับคืนนี้ถือเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ระบุได้ ที่ผู้ซ้ ือ
ต้ องรั บรู้แยกต่างหากจากค่าความนิยม ย่อหน้ าที่ 29 กาหนดแนวทางในการวัดมูลค่าของสิทธิ
ที่ ได้ รับคืน และย่อหน้ าที่ 55 กาหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังจากการรับรู้เมื่ อเริ่ มแรก
สาหรับสิทธิทไี่ ด้ รับคืน
ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนที่ เกิดจากการที่ เงื่ อนไขในสัญญาที่ เกี่ ยวข้ องกับสิทธิทไี่ ด้ รับคืน
เมื่ อเทียบกับเงื่ อนไขในตลาดสาหรั บรายการที่ มีลักษณะเดียวกันให้ ผลประโยชน์กับผู้ซ้ ือหรื อ
ทาให้ ผ้ ูซ้ ือเสียผลประโยชน์ ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข52 กาหนดแนวทางในการวัดมูลค่าของ
ผลกาไรหรือขาดทุนดังกล่าว
กลุ่มของแรงงานและรายการอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุได้
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ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรวมมู ล ค่ า ของสิน ทรั พย์ ไ ม่ มีตั ว ตนที่ ได้ มาที่ ไม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ณ วั น ที่ ซื้ อเข้ า เป็ น
ส่วนหนึ่ งของค่ า ความนิ ยม ตั วอย่ า งเช่ น ผู้ ซ้ ื ออาจกาหนดมู ลค่ า ของกลุ่ มของแรงงานที่ มีอ ยู่
ซึ่ งหมายถึง กลุ่มของพนักงานที่ มีอยู่ซึ่งทาให้ ผ้ ูซ้ ือสามารถดาเนินงานและบริหารธุรกิจที่ ซื้อมา
ต่อไปจากวั นที่ ซื้ อได้ กลุ่มของแรงงานไม่ รวมถึงพนักงานของผู้ ถูกซื้ อที่ มีทักษะความชานาญ
พิเศษที่ ต้องนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ ในการปฏิบัติงาน เนื่ องจากกลุ่มของแรงงานไม่ใช่
สิน ทรั พ ย์ที่ระบุ ได้ ที่จะสามารถรั บ รู้เป็ นรายการแยกต่า งหากจากค่ า ความนิ ยมได้ มูลค่ าของ
กลุ่มของแรงงานจึงถูกรวมเป็ นส่วนหนึ่ งของค่าความนิยม
ผู้ซ้ ือต้ องรวมมูลค่าของรายการที่ ไม่เข้ าเงื่ อนไขการเป็ นสินทรัพย์ ณ วันที่ ซ้ ือเข้ าเป็ นส่วนหนึ่ งของ
ค่ า ความนิ ย ม เช่ น ผู้ ซ้ ื ออาจก าหนดมู ลค่ า ของสัญ ญาที่ ผู้ ถู ก ซื้ อก าลั ง เจรจาต่ อรองกับ ลู ก ค้ า
รายใหม่ ณ วันที่ ซื้อ แต่เนื่ องจากสัญญาดังกล่ าวยังไม่สามารถถือเป็ นสินทรั พย์ ณ วันที่ ซื้อได้
ผู้ ซ้ ื อจึ งไม่ สามารถรั บ รู้ สัญ ญาดั งกล่ า วเป็ นรายการแยกต่ า งหากจากค่ า ความนิ ยม ผู้ ซ้ ื อต้ อ ง
ไม่จัดประเภทใหม่ในภายหลังสาหรับมูลค่าของสัญญาเหล่านั้นโดยแสดงแยกจากค่าความนิยม
สาหรั บ เหตุก ารณ์ ที่เกิดขึ้น หลั งจากวั น ที่ ซื้ อ อย่ า งไรก็ตาม ผู้ ซ้ ื อต้ องประเมิน ข้ อเท็จจริ งและ
สถานการณ์แวดล้ อมที่ เกิดขึ้นไม่นานหลังวันที่ ซ้ ือเพื่ อพิจารณาว่ามีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ สามารถ
รับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากอยู่ ณ วันที่ ซ้ ือหรือไม่
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ภายหลังการรับรู้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก ผู้ซ้ ือต้ องบันทึกบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้ มาจากการ
รวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อ
มีการประกาศใช้ ) อย่างไรก็ตาม ตามที่ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ ใช้ วิธีการบันทึกบัญชี
ภายหลังการรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่ น
เงื่ อนไขของการระบุ ไ ด้ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาว่ า สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนสามารถรั บ รู้ เป็ นรายการ
แยกต่างหากจากค่าความนิยมได้ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เงื่ อนไขดังกล่าวไม่ได้ กาหนดแนวทาง
ในการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั วตน และไม่ ไ ด้ ก าหนดข้ อ จ ากัด ของข้ อ สมมติ
ที่ ใช้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ ือพิจารณาใช้ ข้อสมมติ
เดียวกันกับที่ ผู้ร่วมตลาดในการกาหนดราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น การพิจารณาโอกาส
ในการต่ อ สัญ ญาในอนาคตในการวั ด มู ลค่ า ยุ ติธรรมของสัญ ญา ซึ่ งการต่ ออายุ ได้ หรื อไม่ น้ั น
ไม่ จ าเป็ นต้ อ งเข้ า เงื่ อนไขการระบุ ไ ด้ (อย่ า งไรก็ต าม ย่ อ หน้ า ที่ 29 ได้ ก ล่ า วถึ ง ข้ อ ยกเว้ น
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิทธิทได้
ี่ รับคืนที่ รับรู้ในการรวมธุรกิจ) ย่อหน้ าที่ 36 และ 37
ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) กาหนดแนวทางสาหรับการพิจารณาว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนควรจะรับรู้รวมเป็ น
หน่วยเดียวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่ นหรือสินทรัพย์ทมี่ ีตัวตนหรือไม่

การวัด มู ล ค่ ายุ ติ ธรรมของสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ระบุ ไ ด้บ างรายการและส่ วนได้เ สี ยที่ ไม่ มี อานาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 18 และ 19)
สินทรัพย์ท่ ีกระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน (ค่าเผื่อมูลค่า)
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ณ วันที่ ซ้ ือ ผู้ซ้ ือต้ องไม่รับรู้ค่าเผื่ อมูลค่าสาหรับสินทรัพย์ทได้
ี่ มาจากการรวมธุรกิจที่ วัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อเป็ นรายการแยกต่างหาก เพราะผลกระทบของความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับ
กระแสเงินสดเกี่ ยวกับอนาคตได้ รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ ว เช่ น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ก าหนดให้ ผู้ ซื้ อวั ด มู ล ค่ า ของลู ก หนี้ ที่ ได้ มาซึ่ งรวมถึ ง เงิ น ให้ กู้ ยื ม ด้ วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือในการบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจ ดังนั้น ณ วันดังกล่าวผู้ซ้ ือต้ อง
ไม่รับรู้ค่าเผื่ อมูลค่าแยกต่างหากสาหรับกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ตามสัญญาในวัน
นั้นหรือค่าเผื่ อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานซึ่งผูถ้ ูกซื้ อเป็ นผูใ้ ห้เช่า
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ในการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ ซื้ อของสิน ทรั พ ย์ เช่ น อาคารหรื อ สิ ท ธิ ภ ายใต้ สัญ ญาเช่ า
ดาเนินงานซึ่ งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้ให้ เช่ า ผู้ซ้ ือต้ องพิ จารณาเงื่ อนไขตามสัญญาเช่ าในการบันทึกบัญชี
หรื อ อีก นั ยหนึ่ งผู้ ซ้ ื อต้ อ งไม่ รั บ รู้ ร ายการสิน ทรั พย์หรื อหนี้ สิน จากการที่ เงื่ อนไขใน สัญ ญาเช่ า
35
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ดาเนิ น งานนั้ น ให้ ป ระโยชน์ หรื อไม่ ให้ ป ระโยชน์ แ ก่ผ้ ู ซ้ ื อเมื่ อเทียบกับ เงื่ อนไขในตลาด ซึ่ งใน
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข29 กาหนดให้ รับรู้สาหรับสัญญาเช่าซึ่ งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้เช่า
สินทรัพย์ท่ ีผซู ้ ื้ อตั้งใจจะไม่ใช้หรือใช้ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากผูร้ ่วมตลาด
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เพื่ อปกป้ องความสามารถในการแข่ งขัน หรื อด้ วยเหตุผลอื่ นๆ ผู้ ซ้ ื ออาจตั้งใจไม่ ใช้ สินทรั พย์
ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่ ได้ มาอย่างจริงจัง หรืออาจไม่ต้ังใจที่ จะใช้ สินทรัพย์ในแบบที่ เป็ น
การใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดและดีที่สุด เช่ น สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ เป็ นงานวิจัยและพั ฒนาที่
ได้ มาที่ ผู้ซ้ ือวางแผนที่ จะใช้ สินทรั พย์โดยการป้ องกันไม่ให้ ผ้ ูอื่นได้ ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซ้ ือต้ อง
วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ ไม่ ใ ช่ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น โดยสมมติ ว่ า จะใช้
ประโยชน์ในแบบที่ เป็ นการใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและดีทสุี่ ดที่ ผู้ร่วมตลาดจะใช้ ประกอบกับ
ข้ อ สมมติ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ทั้ ง ณ จุ ด เริ่ มต้ น และเมื่ อวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น ใน
การจาหน่ายสาหรับการทดสอบการด้ อยค่าในภายหลัง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตให้ ผ้ ูซ้ ือวัดมูลค่า ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม
ในผู้ถูกซื้อด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือ บางครั้งผู้ซ้ ืออาจสามารถวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือ
ของส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม ได้ โดยใช้ ราคาเสนอซื้อเสนอขายในตลาดที่ มีสภาพคล่ อง
สาหรับหุ้นทุนที่ ไม่ได้ ถือโดยผู้ซ้ ือ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทไี่ ม่สามารถหาราคาเสนอซื้อเสนอขาย
ในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมโดยใช้
เทคนิคการวัดมูลค่าอื่ น
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมต่ อ หุ้ น ของส่ ว นของผู้ ซ้ ื อและส่ ว นได้ เ สียที่ ไม่ มีอ านาจควบคุ ม ในผู้ ถู ก ซื้ ออาจ
แตกต่ างกัน ผลต่ างโดยส่วนใหญ่ มีความเป็ นไปได้ ที่จะรวมส่วนเพิ่ มในมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้ น
ที่ ผ้ ูซ้ ือมีในผู้ถูกซื้อจากการที่ ได้ การควบคุม (control premium) หรือในทางกลับกัน มูลค่ายุติธรรม
ต่อหุ้นของส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมได้ รวมส่วนลดจากการขาดการควบคุม (ส่วนลดของ
ส่วนได้ เสียที่ ไม่ มีอ านาจควบคุ ม (non-controlling interest discount)) หากผู้ ร่ ว มตลาดจะมี
การนาส่วนเพิ่ มและส่วนลดนี้มาพิจารณาในการกาหนดราคาของส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม

การวัดมูลค่าค่าความนิยมหรือกาไรจากการซื้ อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม
การวัดมู ลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของส่วนของผูซ้ ื้ อในงบการเงินของผูถ้ ูกซื้ อโดยใช้เทคนิค
การวัดมูลค่า (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 33)
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ข46

ในการรวมธุ ร กิ จ ที่ ไม่ มี ก ารโอนสิ่ งตอบแทนให้ ผู้ ซื้ อต้ องใช้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ ซื้ อ
ของส่วนได้ เสียในผู้ ถูก ซื้ อแทนมู ลค่ ายุ ติธรรม ณ วัน ที่ ซื้อของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ในการวั ด
มูลค่าค่าความนิยมหรือกาไรจากการซื้อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้ าที่ 32 ถึง 34)
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมในการใช้วิธีซื้อกับการรวมธุ รกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน์ร่วม
(แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 33)

ข47

ข48

ข49

เมื่ อกิจ การหาผลประโยชน์ ร่ วมสองแห่ งมารวมกัน มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของส่ วนของเจ้ า ของหรื อ
ส่วนของสมาชิกในผู้ถูกซื้อ (หรือมูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซื้อ) อาจเป็ นมูลค่าที่ วัดได้ อย่างน่าเชื่ อถือ
กว่ ามู ลค่ ายุ ติธรรมของส่ วนของสมาชิ กที่ ผู้ ซ้ ื อได้ โอนไป ในสถานการณ์ เช่ นนั้ น ย่ อหน้ าที่ 33
กาหนดให้ ผ้ ูซ้ ือต้ องประเมินมูลค่าของค่าความนิยมโดยใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วั นที่ ซื้อของส่วน
ของเจ้ าของของผู้ถูกซื้อแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อของส่วนของเจ้ าของของผู้ซ้ ือที่ ถูกโอนไป
นอกจากนี้ผ้ ูซ้ ือในการรวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้ องรับรู้สินทรัพย์สุทธิของ
ผู้ถูกซื้อโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของในงบแสดงฐานะการเงินไม่ให้ รับรู้เข้ ากาไรสะสม ซึ่ งเป็ นไป
ตามที่ กาหนดสาหรับธุรกิจประเภทอื่ นๆ ในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจด้ วยวิธซี ้ ือ
กิจการหาผลประโยชน์ร่วมมีความเหมือนกับธุรกิจอื่ นๆ ในหลายด้ านแต่มีข้อแตกต่างที่ เด่นชัด
คือ มีสมาชิกเป็ นทั้งลูกค้ าและเจ้ าของ โดยทั่วไปสมาชิกของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมคาดหวัง
จะได้ รั บผลประโยชน์ จากการเป็ นสมาชิ กในรู ปแบบของการลดค่ าสินค้ าหรื อค่ าบริ การหรื อเงินปั นผล
เงิน ปั น ผลมัก จะถู ก ปั น ส่วนให้ กับ สมาชิ กแต่ ล ะคนตามสัดส่ วนของมู ลค่ า ทางธุ ร กิจที่ สมาชิ ก
ทาให้ กบั กิจการในระหว่างปี
การวัดมูลค่ายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้ องรวมข้ อสมมติที่ ผู้ร่วมตลาดจะใช้ ใน
การพิ จารณาเกี่ ยวกับผลประโยชน์ ในอนาคตของสมาชิกประกอบกับ ข้ อสมมติอื่นที่ เกี่ ยวข้ อง
ที่ ผู้ ร่ วมตลาดจะท ากับ กิจ การหาผลประโยชน์ ร่ ว ม เช่ น วิ ธีมู ล ค่ า ปั จจุ บั น อาจเป็ นสิ่ งที่ ใช้ ใ น
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ร่วม กระแสเงินสดที่ ใช้ ในประมาณการ
ดังกล่าวต้ องอ้ างอิงมาจากกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้ รับของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมซึ่ งเป็ น
กระแสเงินสดหลังหักผลประโยชน์ทคี่ ืนให้ แก่สมาชิกในรูปของการลดค่าสินค้ าหรือบริการ เป็ นต้ น
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การพิจารณารายการที่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 51
และ 52)
ข50

ผู้ ซ้ ื อต้ อ งพิ จ ารณาปั จ จั ย ดั ง ต่ อ ไปนี้ เพื่ อพิ จ ารณาว่ า รายการที่ เกิด ขึ้ นถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
การแลกเปลี่ ยนกับผู้ถูกซื้อในการรวมธุรกิจหรือถือเป็ นรายการแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ
โดยไม่จาเป็ นที่ ปัจจัยทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นร่วมกันทุกข้ อ
ข50.1 เหตุผลของการเกิดรายการ – การทาความเข้ าใจถึงเหตุผลที่ แต่ละฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องใน
การรวมธุรกิจ (ผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อ เจ้ าของ กรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนของผู้ซ้ ือและ
ผู้ถูกซื้อ) เข้ าทารายการหรือข้ อตกลงรายการหนึ่ งนั้นอาจชี้ให้ เห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็ นส่วนหนึ่ งของการโอนสิ่ งตอบแทนให้ แ ก่ผ้ ู ถูกซื้ อเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับสินทรั พย์ที่
ได้ มาและหนี้สนิ ที่ รับมาหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้ ารายการที่ เกิดขึ้นทาให้ ผ้ ูซ้ ือหรือกิจการ
ที่ เกิดจากการรวมกันได้ รับผลประโยชน์มากกว่าผู้ถูกซื้อหรือเจ้ าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ
ต้ นทุนที่ จ่ายสาหรับรายการดังกล่าว (รวมถึงสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ อง) ไม่น่าจะ
เป็ นส่วนหนึ่ งของรายการแลกเปลี่ ยนที่ ให้ แ ก่ผ้ ู ถู กซื้ อ ดังนั้ น ผู้ ซ้ ื อต้ องบั น ทึกบั ญ ชี
สาหรับจานวนดังกล่าวแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ
ข50.2 ผูร้ ิเริ่มให้เกิดรายการ – การทาความเข้ าใจว่ ากิจการใดเป็ นผู้ริเริ่ มให้ เกิดรายการ
อาจชี้ให้ เห็นว่ ารายการดังกล่ าวถือเป็ นส่วนหนึ่ งของการแลกเปลี่ ยนที่ ให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ
หรือไม่ ตัวอย่างเช่น รายการหรือเหตุการณ์อนื่ ที่ ริเริ่ มโดยผู้ซ้ ือจะมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้
เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ผ้ ูซ้ ือหรือกิจการที่ เกิดจากการรวมกัน มากกว่า
ที่ จะให้ เกิดประโยชน์แ ก่ผ้ ูถูกซื้ อหรื อเจ้ าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน
รายการหรือข้ อตกลงที่ ริเริ่ มโดยผู้ถูกซื้อหรือเจ้ าของเดิมจะไม่ได้ ทาเพื่ อประโยชน์ของ
ผู้ ซ้ ื อหรื อ กิจ การที่ เกิดจากการรวมกัน ซึ่ งรายการดังกล่ า วมักถื อเป็ นส่ว นหนึ่ งของ
รายการรวมธุรกิจ
ข50.3 จังหวะเวลาของการเกิดรายการ – จังหวะเวลาของการเกิดรายการอาจชี้ให้ เห็นว่ า
รายการดั ง กล่ า วถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการแลกเปลี่ ยนที่ ให้ แก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อหรื อ ไม่
ตัวอย่างเช่ น รายการระหว่ างผู้ซ้ ือและผู้ถู กซื้อที่ เกิดขึ้นในระหว่ างการเจรจาต่อรอง
เงื่ อนไขการรวมธุรกิจ อาจทาให้ การรวมธุรกิจนั้ นเกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตแก่ ผ้ ู ซ้ ื อหรื อ กิ จ การที่ เกิ ด จากการรวมกั น หากเป็ นเช่ น นั้ น ผู้ ถู ก ซื้ อหรื อ
เจ้ าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจอาจไม่ได้ รับหรือได้ รับผลประโยชน์จากรายการดังกล่าว
เพียงเล็กน้ อย ยกเว้ นผลประโยชน์ทไี่ ด้ รับในฐานะที่ เป็ นส่วนหนึ่ งของกิจการที่ เกิดจาก
การรวมกัน
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การท าให้ความสัมพันธ์ระหว่ างผูซ้ ื้ อและผูถ้ ู กซื้ อที่ มีอยู่ ก่อนการรวมธุ รกิจหมดไป (แนวทาง
ปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 52.1)
ข51

ข52

ข53

ผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้ออาจมีความสัมพันธ์กันก่อนการเจรจาตกลงรวมธุรกิจกัน ซึ่ ง ณ ที่ นี้จะเรียกว่า
“ความสัมพั นธ์ที่มีอยู่ก่ อนการรวมธุรกิจ ” ความสัมพั นธ์ร ะหว่ างผู้ ซ้ ือและผู้ถู กซื้อที่ มีอยู่ก่อน
การรวมธุร กิจ อาจอยู่ ใ นรู ป แบบของสัญ ญา เช่ น สัญ ญาระหว่ า งผู้ ข ายกับ ลู กค้ า หรื อสัญ ญา
ระหว่างผู้ให้ สทิ ธิกบั ผู้ใช้ สทิ ธิ หรืออาจไม่อยู่ในรูปแบบของสัญญาก็ได้ เช่น โจทก์กบั จาเลย
ถ้ าการรวมธุรกิจมีผลทาให้ ความสัมพั นธ์ระหว่างผู้ซ้ ือและผู้ขายที่ มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป
ให้ ผ้ ูซ้ ือรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนโดยวัดมูลค่าตามที่ กาหนดดังต่อไปนี้
ข52.1 ให้ ใช้ มูลค่ายุติธรรมสาหรับความสัมพั นธ์ทมีี่ อยู่ก่อนหน้ าการรวมธุรกิจที่ ไม่ได้ อยู่ใน
รูปแบบของสัญญา เช่น คดีความฟ้ องร้ อง
ข52.2 ให้ ใช้ มูลค่าที่ น้ อยกว่าระหว่างภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข52.2.1 กับ ข52.2.2 สาหรับ
ความสัมพันธ์ทมี่ ีอยู่ก่อนหน้ าการรวมธุรกิจที่ อยู่ในรูปแบบของสัญญา
ข52.2.1 มูลค่าของสัญญาส่วนที่ ได้ ประโยชน์มากกว่าหรือน้ อยกว่าในมุมมองของ
ผู้ซ้ ื อ เมื่ อเทียบกับ เงื่ อนไขของรายการที่ มีลักษณะเหมือนกันในตลาด
ในปั จ จุ บั น (สัญ ญาที่ ให้ ป ระโยชน์ น้ อ ยกว่ า หมายถึ ง น้ อ ยกว่ า ในแง่
ข้ อกาหนดตามสัญญาเมื่ อเทียบกับข้ อกาหนดในตลาดทั่วไปซึ่ งไม่จาเป็ น
ว่าสัญญานั้นต้ องเป็ นสัญญาที่ สร้ างภาระซึ่ งมีค่าใช้ จ่ายตามข้ อกาหนดใน
สัญญาที่ ไม่อาจหลีกเลี่ ยงได้ เกินกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ จะได้ รับจาก
สัญญานั้น)
ข52.2.2 จานวนที่ ระบุในเงื่ อนไขของสั ญญาที่ ต้ องมีการจ่ายชาระระหว่างคู่สัญญา
เมื่ อมีคนใดคนหนึ่ งได้ รับประโยชน์น้อยกว่า
ถ้ ามูลค่าตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข52.2.2 น้ อยกว่ า ข52.2.1 ให้ บั นทึกผลต่า ง
ที่ เกิดขึ้นเป็ นส่วนหนึ่ งของการรวมธุรกิจ
มู ลค่ า ของผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ รั บ รู้ บ างส่ วนขึ้ นอยู่ กับ ว่ า ผู้ ซ้ ื อเคยรั บ รู้ สิน ทรั พย์ห รื อหนี้ สิน
ที่ เกี่ ยวข้ องหรื อไม่ ดังนั้น ผลกาไรหรื อขาดทุนที่ แสดงในงบการเงินอาจแตกต่างไปจากมูลค่า
ที่ คานวณได้ โดยใช้ ข้อกาหนดข้ างต้ น
ความสัมพันธ์ทมี่ ีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจอาจเป็ นสัญญาที่ ผ้ ูซ้ ือรับรู้เป็ นสิทธิทไี่ ด้ รับคืน ถ้ าสัญญามี
เงื่ อนไขที่ ให้ ประโยชน์มากกว่ าหรื อน้ อยกว่ าเมื่ อเทียบกับมูลค่ารายการที่ มีลักษณะเหมือนกัน
ในตลาด ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการทาให้ ความสัมพันธ์ที่มีอยู่หมดไปนั้นเป็ น
รายการแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจและวัดมูลค่าตามที่ กล่าวไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข52
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ข้อตกลงการจ่ ายชาระที่ อาจเกิดขึ้ นแก่ พนักงานหรื อผูถ้ ือหุ้นที่ ประสงค์จะขายหุ้น (แนวทาง
ปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 52.2)
ข54

ข55

ข้ อ ตกลงการจ่ า ยช าระที่ อาจเกิ ด ขึ้ นแก่ พ นั ก งานหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ ประสงค์ จ ะขายหุ้ น จะเป็ น
สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่ายในการรวมธุรกิจ หรือเป็ นรายการแยกต่างหากขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของข้ อตกลง การทาความเข้ าใจเหตุผลของการรวมข้ อตกลงการจ่ายชาระที่ อาจจะเกิดขึ้นไว้ ใน
สัญญาซื้อธุรกิจ ทาความเข้ าใจว่าใครเป็ นผู้ริเริ่ มข้ อตกลง และช่วงเวลาที่ คู่สัญญาเข้ าทาข้ อตกลง
จะช่วยในการประเมินลักษณะของข้ อตกลงได้
ถ้ าไม่สามารถระบุได้ ชัดเจนว่าข้ อตกลงการจ่ายชาระแก่พนักงานหรือผู้ถือหุ้นที่ ประสงค์จะขายหุ้น
ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของรายการแลกเปลี่ ยนที่ ให้ แ ก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อหรื อ ถื อ เป็ นรายการแยกต่ า งหาก
จากการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบ
ข55.1 การจ้างงานต่ อ – หากผู้ถือหุ้ นที่ ประสงค์จะขายหุ้ นกาหนดเงื่ อนไขในข้ อตกลงให้ มี
การจ้ างงานต่อ และผู้ ถือหุ้ นที่ ประสงค์จะขายหุ้ นกลายมาเป็ นพนั กงานในระดับ ที่ มี
ความสาคัญอาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ ว่ าเข้ าเงื่ อนไขเป็ นข้ อตกลงของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่ าจะ
ต้ องจ่าย เงื่ อนไขในการจ้ างงานต่ออาจรวมอยู่ในสัญญาจ้ างงาน สัญญาซื้อกิจการหรือ
เอกสารอื่ นๆ ข้ อตกลงของสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่ายที่ การจ่ายชาระจะถูกริบโดย
ปริยายหากไม่มีการจ้ างงานอีกต่อไปถือเป็ นผลตอบแทนพนักงานสาหรับการบริการที่
ได้ รับ หลั งการรวมกิจ การ ในขณะที่ ข้ อตกลงซึ่ งการจ่ า ยชาระสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่ า
จะต้ องจ่ายที่ ไม่ได้ รับผลกระทบหากไม่มีการจ้ างงานอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าการจ่ายชาระที่
คาดว่ าจะต้ องจ่ า ยนั้นเป็ นการจ่ า ยสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่ า จะต้ องจ่ ายในการรวมธุรกิจ
ไม่ใช่ค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.2 ระยะเวลาการจ้างงานต่ อ - ถ้ าระยะเวลาการจ้ างงานต่อเป็ นช่วงเดียวกันหรือยาวกว่า
ระยะเวลาการจ่ายชาระที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าเนื้อหาของการจ่ายชาระ
ที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นถือเป็ นค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.3 ระดับ ของค่ าตอบแทนพนักงาน – ในสถานการณ์ที่ค่ า ตอบแทนที่ จ่ ายให้ พนั กงาน
นอกเหนือจากการจ่ ายชาระที่ คาดว่ าจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ เหมาะสมเมื่ อเทียบกับ
ค่าตอบแทนที่ จ่ายให้ พนักงานสาคัญคนอื่ นๆ ในกิจการที่ เกิดจากการรวมกันอาจเป็ น
ข้ อบ่ งชี้ว่าการจ่ ายชาระที่ คาดว่ าจะเกิดขึ้น ถือเป็ นสิ่ งตอบแทนที่ ต้ องจ่ า ยในการรวม
ธุรกิจ ไม่ใช่ค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.4 เงิ นที่ จ่ายเพิ่ มให้แก่ พนักงาน – หากผู้ ถื อหุ้ นที่ ประสงค์จะขายหุ้ นที่ ไม่ ได้ กลายเป็ น
พนักงานได้ รับการจ่ายชาระที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหุ้นน้ อยกว่าผู้ถือหุ้นที่ ประสงค์จะขาย
หุ้นที่ กลายเป็ นพนักงานของกิจการที่ เกิดจากการรวมกัน อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าเงินที่ จ่ายเพิ่ ม
ให้ ผ้ ูถื อหุ้ นที่ ประสงค์จะขายหุ้ นที่ กลายเป็ นพนั กงานของกิจการนั้ น เป็ นค่ าตอบแทน
พนักงาน
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ข55.5 จ านวนหุ้น ที่ ถื อ – จ านวนหุ้ น ที่ ถื อ โดยผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ประสงค์ จ ะขายหุ้ น ซึ่ งยั ง คงเป็ น
พนักงานสาคัญ อาจเป็ นข้ อบ่งชี้เนื้อหาสาระของข้ อตกลงสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ อง
จ่ายชาระ ตัวอย่างเช่น หากผู้ถือหุ้นที่ ประสงค์จะขายหุ้น ซึ่ งเป็ นผู้ถือหุ้ นส่วนใหญ่ ใน
ผู้ถูกซื้อยังคงเป็ นพนักงานสาคัญ อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าข้ อตกลงนี้เป็ นข้ อตกลงการแบ่ ง
ผลก าไรซึ่ งมีจุ ดประสงค์ที่จะให้ ค่าตอบแทนพนั กงานสาหรั บบริ การที่ ได้ รั บหลั งการรวม
ธุรกิจในทางกลับกัน หากผู้ถือหุ้นที่ ประสงค์จะขายหุ้นซึ่ งยังคงเป็ นพนักงานสาคัญนั้น
ถื อ หุ้ นเพี ย งเล็ ก น้ อยในผู้ ถู ก ซื้ อและผู้ ถื อ หุ้ นที่ ประสงค์ จ ะขายหุ้ นทุ ก คนได้ รั บ
สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่ายต่อหุ้นในจานวนที่ เท่าๆ กัน อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าการจ่าย
ช าระที่ คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นนั้ น เป็ นสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่ า จะต้ อ งจ่ า ยช าระเพิ่ มเติ ม ใน
การรวมธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทเี่ กี่ ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นที่ ประสงค์จะขายหุ้นก่อน
การรวมธุรกิจต้ องนามาพิจารณาด้ วย เช่น สมาชิกในครอบครัวเดียวกันซึ่ งยังคงเป็ น
พนักงานสาคัญ
ข55.6 ความเชื่ อมโยงกับ การวัด มู ล ค่ า – หากมู ล ค่ า สิ่ งตอบแทนที่ ต้ อ งจ่ า ยในเบื้ องต้ น
ณ วันซื้ออิงจากระดับที่ ตา่ ของการวัดมูลค่าผู้ถูกซื้อและเกณฑ์การคานวณการจ่ายชาระ
ที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นมีความเกี่ ยวข้ องกับวิธีที่ ใช้ ในการวัดมูลค่า อาจเป็ นไปได้ ว่าการจ่าย
ชาระที่ คาดว่ า จะเกิดขึ้น ถือเป็ นสิ่ งตอบแทนที่ ต้ องจ่ ายชาระเพิ่ มเติม อย่า งไรก็ตาม
หากเกณฑ์การคานวณการจ่ายชาระที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นสอดคล้ องกับข้ อตกลงการแบ่ง
ผลกาไรก่อ นการรวมธุรกิจอาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ ว่ า ข้ อตกลงนั้น เป็ นการจ่ า ยค่ าตอบแทน
พนักงาน
ข55.7 สูตรในการกาหนดค่าตอบแทน – สูตรที่ ใช้ กาหนดการจ่ายชาระที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมี
ประโยชน์ในการประเมินเนื้ อหาของข้ อตกลง ตัวอย่างเช่น หากการจ่ายชาระที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นคานวณตามเกณฑ์ตัวคูณกาไรอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าภาระผูกพันนั้นเป็ นสิ่ งตอบแทน
ที่ คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระในการรวมธุรกิจและสูตรดังกล่าวนั้นกาหนดขึ้นเพื่ อใช้ คานวณ
หรื อ พิ สูจน์ มูลค่า ยุติธรรมของผู้ ถูกซื้อ ในทางกลับ กัน หากการจ่ า ยชาระที่ คาดว่ าจะ
เกิดขึ้นคานวณโดยใช้ อตั ราร้ อยละของกาไรอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าภาระผูกพันที่ จะต้ องจ่าย
ให้ แก่พนักงานนั้นเป็ นข้ อตกลงการแบ่ งผลกาไรสาหรั บตอบแทนบริการที่ ได้ รับจาก
พนักงาน
ข55.8 ข้อ ตกลงและประเด็ น อื่ นๆ – เงื่ อนไขที่ ก าหนดในข้ อตกลงอื่ นๆ ที่ ท ากั บ ผู้ ถื อหุ้ น
ที่ ประสงค์จะขายหุ้ น (เช่ น ข้ อตกลงที่ จะไม่ แข่ งขั น สัญญาในการด าเนิ นงาน สัญญา
ที่ ปรึกษา และสัญญาเช่าทรัพย์สิน) และวิธีปฏิบัติสาหรับภาษีเงินได้ ของการจ่ายชาระที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าการจ่ายชาระที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งตอบแทน
ที่ จ่ายให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ เช่น ในการซื้อธุรกิจ ผู้ซ้ ืออาจเข้ าทาสัญญาเช่าทรัพย์สนิ กับผู้ถือหุ้น
ที่ ประสงค์จะขายหุ้นรายสาคัญรายหนึ่ ง ถ้ าพบว่าอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่านั้นต่ากว่า
อัตราตลาดอย่างมีนัยสาคัญ อาจทาให้ การจ่ายชาระที่ อาจเกิดขึ้นแก่ผ้ ูเช่า (ผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะขายหุ้น) ตามข้ อตกลงเพิ่ มเติมนั้นมีเนื้อหาเป็ นการจ่ายชาระเพื่ อประโยชน์
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ของสิน ทรั พ ย์ที่เช่ า ที่ ผู้ ซ้ ื อต้ องรั บ รู้ เป็ นรายการแยกต่ า งหากในงบการเงิน ภายหลั ง
การรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน ถ้ าสัญญาเช่าระบุให้ ค่าเช่าเป็ นไปตามราคาตลาดทั่วไป
ข้ อตกลงในการจ่ายชาระที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นแก่ผ้ ูถือหุ้นที่ ประสงค์จะขายหุ้นนี้อาจเป็ น
ส่วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่ จะต้ องจ่ายในการรวมธุรกิจ
การออกโครงการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ของผูซ้ ื้ อเพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงาน
ของผูถ้ ูกซื้ อถืออยู่ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 52.2)
ข56

ข57

1

ผู้ ซ้ ื ออาจแลกเปลี่ ยนโครงการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์ 1 (share-based payment awards)
(โครงการทดแทน) ของตนกับโครงการที่ พนักงานของผู้ถูกซื้อถืออยู่ การแลกเปลี่ ยนสิทธิซ้ ือหุ้น
หรือโครงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์อื่นๆ ที่ เกิดจากการรวมธุรกิจให้ บันทึกบัญชีโดยถือเป็ น
การปรับปรุงโครงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หากผู้ซ้ ือ
มีโครงการทดแทนโครงการของผู้ถูกซื้อ ผู้ซ้ ือต้ องรวมโครงการทดแทนของผู้ซ้ ือที่ วัดมูลค่าโดยใช้
ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ท้ังหมดหรื อบางส่วนในการวัดมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ ใน
การรวมธุรกิจ ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข57 ถึง ข62 เป็ นแนวทางการปันส่วนของการวัดมูลค่า
โดยใช้ ร าคาตลาดเป็ นเกณฑ์ ในกรณี ที่ โครงการเดิ ม ของผู้ ถู ก ซื้ อมี ผ ลสิ้น สุด ลงจากผลของ
การรวมธุรกิจ และถ้ าผู้ซ้ ือได้ ออกโครงการเพื่ อทดแทนโครงการที่ มีผลสิ้นสุดลงโดยไม่มีภาระ
ผูกพันในการทาเช่นนั้น ให้ รับรู้โครงการทดแทนที่ ออกให้ ตามการวัดมูลค่าโดยใช้ ราคาตลาดเป็ น
เกณฑ์เป็ นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
หรือกล่าวได้ ว่าไม่ให้ นามูลค่าค่าตอบแทนดังกล่าวไปรวมเป็ นส่วนหนึ่ งในการวัดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
ที่ โอนให้ ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือถือได้ ว่ามีภาระผูกพั นในการทดแทนโครงการของผู้ถูกซื้อหาก
ผู้ถูกซื้อหรือพนักงานของผู้ถูกซื้อมีความสามารถในการบังคับให้ เกิดการแลกเปลี่ ยน ตัวอย่าง
ในการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดข้ างต้ น เช่น ผู้ซ้ ือถือว่ามีภาระผูกพันในการทดแทนโครงการของ
ผู้ถูกซื้อหากการทดแทนนั้นถูกกาหนดโดย
ข56.1 เงื่ อนไขในสัญญาซื้อธุรกิจ
ข56.2 เงื่ อนไขตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนเดิมของผู้ถูกซื้อ หรือ
ข56.3 กฎหมายหรือข้ อบังคับที่ เกี่ ยวข้ อง
ในการพิจารณาว่าส่วนใดของโครงการทดแทนเป็ นสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อและส่วนใด
ถือเป็ นค่าตอบแทนที่ จ่ายสาหรับบริการที่ ได้ รับภายหลังการรวมธุรกิจ ให้ ผ้ ูซ้ ือวัดมูลค่าโครงการ
ทั้งที่ ออกโดยผู้ ซ้ ื อและผู้ ถู ก ซื้ อ ณ วั น ที่ ซื้ อ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 2

ในย่อหน้ าที่ ข56 ถึง ข62 คาศัพท์ “โครงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์” (“share-based payment awards”) อ้ างถึง
รายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทไี่ ด้ รับสิทธิหรือมิได้ รับสิทธิ
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ข58

ข59

ข60

ข61

(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ส่วนของโครงการ
ทดแทนที่ วัดมูลค่าตามราคาตลาด ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อจะเท่ากับ
โครงการค่าตอบแทนของผู้ถูกซื้อในส่วนที่ จ่ายเพื่ อบริการที่ ได้ รับก่อนการรวมธุรกิจ
ส่วนของโครงการทดแทนซึ่ งเป็ นส่วนที่ จ่ายเพื่ อบริการที่ ได้ รับก่อนการรวมธุรกิจ คือ โครงการ
ค่าตอบแทนของผู้ถูกซื้อที่ วัดมูลค่าตามราคาตลาดคูณด้ วยอัตราส่วนของระยะเวลาการได้ รับสิทธิ
ที่ ผ่านมาแล้ วของผู้ถูกซื้อ ต่อระยะเวลาที่ มากกว่ าระหว่ าง ระยะเวลาการได้ รับสิทธิท้ังหมดกับ
ระยะเวลาการได้ รั บ สิทธิของตราสารเดิม ของโครงการผลตอบแทนของผู้ ถู ก ซื้ อ ระยะเวลา
การได้ รับสิทธิ คือ ช่วงเวลาที่ เงื่ อนไขการได้ รับสิทธิท้ังหมดเป็ นไปตามที่ ระบุไว้ คานิยามของ
คาว่าเงื่ อนไขการได้ รับสิทธิ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ส่วนของโครงการทดแทนที่ ยังไม่ได้ รับสิทธิทเี่ ป็ นส่วนของบริการที่ ได้ รับภายหลังการรวมธุรกิจ
และรั บรู้เป็ นค่า ตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุร กิจ ต้ องเท่ากับโครงการ
ทดแทนที่ วัดมูลค่าตามราคาตลาดหักด้ วยมูลค่าของโครงการทดแทนซึ่ งเป็ นของบริการที่ ได้ รับ
ก่อนการรวมธุรกิจ ดังนั้น ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้ส่วนเกินระหว่างโครงการทดแทนซึ่ งออกและวัดมูลค่า
ตามราคาตลาดกับโครงการของผู้ถูกซื้อที่ วัดมูลค่าตามราคาตลาดเป็ นค่าตอบแทนพนักงานใน
งบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้ส่วนของโครงการทดแทนสาหรับบริการที่ ได้ รับ
ภายหลั ง การรวมธุ ร กิจ ถ้ า มี ก ารก าหนดว่ า ต้ อ งมี ก ารให้ บ ริ ก าร ทั้ง นี้ ไม่ ค านึ ง ว่ า พนั ก งานได้
ให้ บริ การทั้งหมดตามที่ กาหนดไว้ ในโครงการจ่ ายค่าตอบแทนของผู้ถูกซื้อก่อนวันที่ ซื้อธุรกิจ
หรือไม่
ส่วนของโครงการทดแทนที่ ยังไม่เป็ นสิทธิขาดซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับบริการที่ ได้ รับก่อนและหลังการรวม
ธุรกิจต้ องแสดงถึงประมาณการที่ ดีทสี่ ดุ ของโครงการทดแทนที่ คาดว่าจะมีการใช้ สิทธิ ตัวอย่างเช่น
ถ้ าส่วนของโครงการทดแทนซึ่ งเป็ นของบริการที่ ได้ รับก่อนการรวมธุรกิจที่ วัดมูลค่าตามตลาดมี
มูลค่าเท่ากับ 100 บาท และผู้ซ้ ือคาดว่าจะมีการใช้ สิทธิเพียงร้ อยละ 95 ของผลตอบแทนทั้งหมด
ดังนั้น มูลค่าที่ นาไปรวมคานวณสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อในการรวมธุรกิจจะเท่ากับ 95 บาท
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการจานวนของโครงการทดแทนที่ คาดว่าจะมีการใช้ สิทธิจะต้ องแสดง
เป็ นค่ า ตอบแทนสาหรั บงวดที่ เกิดการเปลี่ ยนแปลงหรื องวดที่ มี การริ บ คืน สิทธิ โดยไม่ น าไป
ปรั บ ปรุ ง กับ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ แ ก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อในการรวมธุ ร กิ จ ในท านองเดี ย วกั น ผลจาก
เหตุก ารณ์ อื่นๆ เช่ น การเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขของโครงการหรื อค่ า ตอบแทนที่ จะได้ รั บ จาก
โครงการในที่ สุดซึ่ งกาหนดโดยเงื่ อนไขผลงาน ที่ เกิดขึ้นภายหลังวัน ที่ ซื้อ ให้ บันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่ บันทึกสาหรับงวดที่ เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ข้ อกาหนดในการแบ่ งโครงการทดแทนเป็ นของบริ การที่ ได้ รับก่อนและหลังการรวมธุร กิจใช้
ข้ อก าหนดเดียวกันไม่ ว่า โครงการทดแทนจะถูกจั ดประเภทเป็ นหนี้ สิน หรื อตราสารทุนตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้
หุ้ น เป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) และให้ รั บ รู้ การเปลี่ ยนแปลงภายหลั ง วั น ที่ ซื้ อของ
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ข62

ค่าตอบแทนที่ วัดมูลค่าตามราคาตลาดซึ่ งจัดประเภทเป็ นหนี้สินและผลกระทบทางภาษีเงินได้
ที่ เกี่ ยวข้ องในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจของผู้ซ้ ือในงวดที่ เกิดการเปลี่ ยนแปลง
ผลกระทบทางภาษีของโครงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทอี่ อกให้ ทดแทนต้ องรับรู้ตามที่ กาหนด
ไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
การจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ท่ ีชาระด้วยตราสารทุนของผูถ้ ูกซื้ อ

ข62ก

ข62ข

ผู้ถูกซื้ออาจมีรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ทคงเหลื
ี่
ออยู่โดยผู้ซ้ ือไม่ได้ ทาการแลกเปลี่ ยนกับ
การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ของตน ในกรณีทได้
ี่ รับสิทธิแล้ ว การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ของ
ผู้ถูกซื้อนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้ อและต้ องถูกวัดมูลค่าโดย
ใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ ในกรณีที่ยังไม่ได้ รับสิทธิ รายการนี้จะถูกวัดมูลค่าโดยใช้ ราคาตลาด
เป็ นเกณฑ์เสมือนหนึ่ งว่าวันที่ ซ้ ือเป็ นวันที่ ให้ สทิ ธิตามย่อหน้ าที่ 19 และ 30
การวัดมูลค่าโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ที่ยังเหลืออยู่จะถูก
ปั น ส่ ว นเป็ นส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไม่ มี อ านาจควบคุ ม ตามอั ต ราส่ ว นของระยะเวลาการได้ รั บ สิ ท ธิ
ที่ ผ่ า นมาแล้ วต่ อ ระยะเวลาที่ มากกว่ า ระหว่ าง ระยะเวลาการได้ รั บสิทธิท้ังหมดกับ ระยะเวลา
การได้ รับสิทธิของตราสารเดิมของการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ยอดที่ เหลื อถือเป็ นส่วนของ
บริการที่ ได้ รับภายหลังการรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่กาหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและวัดมู ลค่า
ภายหลังการรับรูเ้ มื่อเริ่มแรก (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 54)
ข63

ตัวอย่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ นที่ กาหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและ
วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เมื่ อเริ่ มแรกสาหรับสินทรัพย์ทไี่ ด้ มาและหนี้สินที่ รับมาหรือเกิดขึ้นจาก
การรวมธุรกิจมีดังนี้
ข63.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง สินทรั พย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) กาหนดวิธีการบันทึกบัญชีสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ระบุได้ ทได้
ี่ มา
จากการรวมธุรกิจ โดยผู้ ซ้ ือต้ องวัดมูลค่า ค่าความนิ ยมด้ วยจานวนที่ รั บรู้ ณ วั นที่ ซื้ อ
หัก ด้ วยค่ าเผื่ อการด้ อ ยค่า สะสม (ถ้ ามี) มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 36 (ปรั บปรุ ง
2561) เรื่ อง การด้อยค่ าของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กาหนดวิธีการบันทึก
บัญชีสาหรับผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ข63.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง สัญญาประกันภัย
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กาหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้เมื่ อเริ่ มแรก
สาหรับสัญญาประกันภัยที่ ได้ มาจากการรวมธุรกิจ
ข63.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
กาหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้เมื่ อเริ่ มแรกสาหรับสินทรัพย์และ
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หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทไี่ ด้ มาจากการรวมธุรกิจ (รวมถึงสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีทไี่ ม่ได้ รับรู้ในงบการเงิน)
ข63.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กาหนดแนวทางในการวัดมูลค่าและการบันทึกบัญชี
ภายหลังการรับรู้เมื่ อเริ่ มแรกสาหรับส่วนของโครงการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์ทอี่ อกโดยผู้ซ้ ือเพื่ อทดแทนบริการที่ จะได้ รับจากพนักงานในอนาคต
ข63.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กาหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีสาหรับการเปลี่ ยนแปลง
ส่วนของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยภายหลังได้ มีการควบคุม

การเปิ ดเผยข้อมูล (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 59 และ 61)
ข64

เพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 59 ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับการรวมธุรกิจที่ เกิดขึ้น
ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานดังต่อไปนี้
ข64.1 ชื่ อและรายละเอียดของผู้ถูกซื้อ
ข64.2 วันที่ ซ้ ือ
ข64.3 สัดส่วนของตราสารทุนที่ มีสทิ ธิออกเสียงที่ ได้ มา
ข64.4 เหตุผลหลักในการรวมธุรกิจและคาอธิบายว่าผู้ซ้ ือได้ อานาจควบคุมผู้ถูกซื้อโดยวิธีใด
ข64.5 คาอธิบายเชิงคุณภาพถึงปั จจัยที่ ทาให้ เกิดการรั บรู้ค่าความนิยม เช่น ประโยชน์จาก
การรวมที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรวมการปฏิบัติงานของผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อเข้ าด้ วยกัน
ปั จจัยที่ ทาให้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่เข้ าเงื่ อนไขที่ จะรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหาก หรื อ
ปัจจัยอื่ นๆ
ข64.6 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ ือของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่ โอนให้ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
ซื้อของสิ่ งตอบแทนแต่ละประเภท เช่น
ข64.6.1 เงินสด
ข64.6.2 สิน ทรั พ ย์ ที่มี ตั วตนอื่ นหรื อสิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตั วตนอื่ น รวมถึ งธุ ร กิจหรื อ
บริษัทย่อยของผู้ซ้ ือ
ข64.6.3 หนี้สนิ ที่ เกิดขึ้น เช่น หนี้สนิ จากสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย และ
ข64.6.4 ส่ ว นของเจ้ า ของของผู้ ซ้ ื อ รวมถึ ง จ านวนเครื่ องมื อ ทางการเงิ น หรื อ
ส่วนได้ เสียใดๆ ที่ ได้ ออกหรื ออาจจะออกและวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่ องมือทางการเงินหรือส่วนได้ เสียเหล่านั้น
ข64.7 สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่ายตามข้ อตกลงและสินทรัพย์ทไี่ ด้ มาจากการคา้ ประกัน
ข64.7.1 จานวนที่ รับรู้ ณ วันที่ ซ้ ือ
ข64.7.2 คาอธิบายข้ อตกลงและหลักเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าที่ จะต้ องจ่ายชาระ
และ
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ข64.7.3

ข64.8

ข64.9
ข64.10

ข64.11
ข64.12

ข64.13

ประมาณการผลลัพธ์ในลักษณะเป็ นช่วงจานวนเงินมากที่ สุดถึงน้ อยที่ สุด
(ไม่คิดลดมูลค่า) หรือถ้ าไม่สามารถประมาณได้ ให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงและ
เหตุผลของการที่ ไม่สามารถประมาณช่วงได้ รวมทั้งเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงกรณี
ที่ มูลค่าสูงสุดของการจ่ายชาระมีมูลค่าไม่จากัด
ลูกหนี้ทไี่ ด้ รับมา
ข64.8.1 มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้
ข64.8.2 มูลค่าของลูกหนี้ตามสัญญา (ยอดรวมก่อนสุทธิ) และ
ข64.8.3 ประมาณการที่ ดีทสี่ ดุ ณ วันที่ ซ้ ือของกระแสเงินสดตามสัญญาที่ คาดว่าจะ
ไม่สามารถเรียกเก็บได้
การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องแยกตามประเภทของลูกหนี้ทสี่ าคัญ ได้ แก่ เงินให้ กู้ยืม สัญญาเช่า
การเงินและลูกหนี้อนื่
มู ล ค่ า ที่ รั บ รู้ ณ วั น ที่ ซื้ อส าหรั บ สิน ทรั พ ย์ที่ ได้ ม าและหนี้ สิน ที่ รั บ มาแต่ ละประเภท
ที่ สาคัญ
สาหรับหนี้สนิ ที่ อาจเกิดขึ้นแต่ละรายการที่ รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 23 ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามที่
กาหนดในย่อหน้ าที่ 85 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ ีอาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ถ้ าหากไม่ ได้ รั บรู้ หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ นเนื่ องจากไม่ สามารถวั ดมู ลค่ ายุ ติ ธรรมได้ อ ย่ า ง
น่าเชื่ อถือ ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้
ข64.10.1 ข้ อมู ลที่ ก าหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 86 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 37
(ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ นที่ อาจเกิ ดขึ้ น และ
สินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
ข64.10.2 เหตุผลที่ ไม่สามารถประมาณการหนี้สนิ ได้ อย่างน่าเชื่ อถือ
มูลค่าของค่าความนิยมทั้งหมดที่ คาดว่าจะสามารถนาไปหักเพื่ อใช้ ประโยชน์ทางภาษีได้
รายการที่ มีการรับรู้แยกต่างหากจากการซื้อสินทรัพย์และการก่อหนี้สินในการรวมธุรกิจ
ตามย่อหน้ าที่ 51
ข64.12.1 คาอธิบายสาหรับแต่ละรายการ
ข64.12.2 การบันทึกบัญชีสาหรับแต่ละรายการ
ข64.12.3 มูลค่า ที่ รั บรู้ สาหรั บแต่ละรายการและระบุ ว่า แสดงอยู่ ในรายการใดใน
งบการเงิน และ
ข64.12.4 ถ้ ารายการเป็ นการทาให้ ความสัมพันธ์ทมีี่ อยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป
ให้ เปิ ดเผยวิธที ใี่ ช้ ในการประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าว
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของรายการที่ รั บ รู้ แยกต่ า งหากตามที่ ก าหนดในภาคผนวก ข
ย่อหน้ าที่ ข64.12 ต้ อ งเปิ ดเผยมูลค่า ต้ นทุน ที่ เกี่ ยวข้ องกับการซื้อแยกต่ างหากโดย
เปิ ดเผยมู ลค่า ของต้ น ทุ นที่ รั บรู้ เป็ นค่า ใช้ จ่ ายและระบุ ว่าได้ แ สดงเป็ นรายการใดใน
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้งต้ องเปิ ดเผยมูลค่าของต้ นทุนที่ ไม่ได้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย
และวิธกี ารรับรู้ต้นทุนดังกล่าว
ข64.14 กาไรจากการซื้อในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้ าที่ 34 ถึง 36)
ข64.14.1 มูลค่าผลกาไรที่ รั บรู้ตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 34 และระบุว่าแสดง
เป็ นรายการใดในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
ข64.14.2 คาอธิบายเหตุผลของการเกิดกาไรจากรายการซื้อธุรกิจ
ข64.15 การรวมธุรกิจ แต่ละรายการซึ่ งผู้ซ้ ือถือหุ้ นน้ อยกว่ า ร้ อยละ 100 ในส่วนของเจ้ าของ
ของผู้ถูกซื้อ ณ วันที่ ซ้ ือ
ข64.15.1 มูลค่าส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม ในผู้ถูกซื้อที่ รั บรู้ ณ วันที่ ซื้อ และ
หลักเกณฑ์ทใี่ ช้ ในการวัดมูลค่า และ
ข64.15.2 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้ อมูลสาคัญที่ ใช้ ในการประเมินมูลค่า ส่วนได้ เสีย
ที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อแต่ละรายการที่ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ข64.16 การรวมธุรกิจที่ ดาเนินการสาเร็จจากการทยอยซื้อ
ข64.16.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซื้อของส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อซึ่ งผู้ซ้ ือถืออยู่ก่อน
วันที่ ซ้ ือ และ
ข64.16.2 มูลค่าผลกาไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ซึ่งเป็ นผลมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของส่ ว นได้ เสี ย ในผู้ ถู ก ซื้ อซึ่ งผู้ ซื้ อถื อ อยู่ ก่ อ นการรวมธุ ร กิ จ ใหม่
(ดูย่อหน้ าที่ 42) และระบุว่าได้ แสดงเป็ นรายการใดในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ข64.17 ข้ อมูลต่อไปนี้
ข64.17.1 รายได้ แ ละก าไรหรื อ ขาดทุ น ของผู้ ถู ก ซื้ อตั้ ง แต่ วั น ที่ ซื้ อซึ่ งรวมอยู่ ใ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับรอบระยะเวลารายงาน และ
ข64.17.2 รายได้ แ ละกาไรหรื อ ขาดทุ น ของกิจการที่ เกิด จากการรวมกัน ส าหรั บ
รอบระยะเวลารายงานงวดปั จ จุ บั น โดยถือเสมือนว่ า การรวมกิจการที่
เกิดขึ้ นในระหว่ า งปี นั้ น ได้ เกิด ขึ้น ตั้ง แต่ วั น ต้ น งวดของรอบระยะเวลา
รายงาน
หากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ กาหนดในย่อหน้ านี้ไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ ผู้ซ้ ือต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งและเหตุผลที่ ไม่สามารถทาได้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ใช้ คาจากัดความของคาว่ า “ไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ ” เช่ นเดียวกับที่ ใช้
ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
สาหรับการรวมธุรกิจที่ เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานที่ แต่ละรายการไม่มีสาระสาคัญ
แต่เมื่ อนามารวมกันแล้ วมีสาระสาคัญ ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ กาหนดไว้ ในภาคผนวก ข
ย่อหน้ าที่ ข64.5 ถึง ข64.17 โดยแสดงเป็ นยอดรวมของทุกรายการ
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หากวันที่ ซื้อธุรกิจเกิดขึ้นหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที่ อนุมัติให้ ออกงบการเงิน
ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ กาหนดไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข64 เว้ นแต่การบันทึกบัญชี
เมื่ อเริ่ มแรกส าหรั บ การรวมธุ ร กิ จ ยั ง ไม่ เ สร็ จ สิ้ นภายในวั น ที่ อนุ มั ติ ใ ห้ ออกงบการเงิ น
ในสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ซ้ ือต้ องอธิบายว่าข้ อมูลในเรื่ องใดที่ ทาให้ ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ รวมถึง
เหตุผลของการที่ ทาให้ ไม่สามารถเปิ ดเผยได้
เพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 61 ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้สาหรับ
การรวมธุรกิจแต่ละรายการที่ มีสาระสาคัญ หรือเปิ ดเผยเป็ นยอดรวมสาหรับการรวมธุรกิจแต่ละ
รายการที่ ไม่มีสาระสาคัญแต่เมื่ อนามารวมกันแล้ วมีสาระสาคัญ
ข67.1 หากการบันทึกบัญชีเมื่ อเริ่ มแรกสาหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ (ดูย่อหน้ าที่ 45)
สาหรับการรับรู้สินทรั พย์ หนี้สิน ส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม หรือ สิ่ งตอบแทนอื่ น
ดังนั้น มูลค่าของรายการดังกล่าวที่ รับรู้ในงบการเงินสาหรับการรวมธุรกิจจึงเป็ นเพียง
การประมาณขึ้นมา
ข67.1.1 เหตุผลที่ ทาให้ การบันทึกบัญชีเมื่ อเริ่ มแรกของการรวมธุรกิจไม่เสร็จสิ้น
ข67.1.2 สินทรัพย์ หนี้สนิ ส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ หรือ รายการของสิ่ งตอบแทน
ซึ่ งการบันทึกบัญชีเมื่ อเริ่ มแรกยังไม่เสร็จสิ้น และ
ข67.1.3 ลัก ษณะและมู ลค่ าของรายการปรั บ ปรุงในช่ วงระยะเวลาการวั ดมู ลค่ า
ที่ รับรู้ระหว่างรอบระยะเวลารายงานตามที่ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 49
ข67.2 สาหรั บ แต่ละรอบระยะเวลารายงานภายหลั งวันที่ ซื้ อจนกระทั่งถึงวันที่ กิจการได้ รั บ
ขายหรือสูญเสียสิทธิในการที่ จะได้ รับสิ่ งตอบแทนจากสินทรัพย์ทคี่ าดว่าจะเกิดขึ้น หรือ
จนกระทั่งถึงวันที่ กิจการจ่ายชาระสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้ องจ่ายสาหรับหนี้สินหรื อ
หนี้สนิ นั้นถูกยกเลิกหรือหมดอายุ
ข67.2.1 การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าที่ เคยรับรู้ รวมถึงผลต่างที่ เกิดขึ้นจากการจ่าย
ชาระ
ข67.2.2 การเปลี่ ยนแปลงในผลลั พ ธ์ที่ แสดงเป็ นช่ ว งของจ านวนเงิ น (มู ล ค่ า
ที่ ไม่คิดลด) และเหตุผลของการเปลี่ ยนแปลงนั้น และ
ข67.2.3 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้ อมูลหลักที่ ใช้ ในการวัดมูลค่าของสิ่ งตอบแทน
ที่ คาดว่าจะต้ องจ่าย
ข67.3 ส าหรั บ หนี้ สิ น ที่ คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นที่ รั บ รู้ ใ นการรวมธุ ร กิจ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล
ประมาณการหนี้ สิน แต่ ล ะประเภทตามที่ ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 84 และ 85 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน
ที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ข67.4 การกระทบยอดมู ลค่ า ตามบั ญ ชี ข องค่ า ความนิ ยมระหว่ า งวั น ต้ น งวดกับ วั น สิ้น งวด
รอบระยะเวลารายงาน โดยแสดงแต่ละรายการดังต่อไปนี้แยกจากกัน
ข67.4.1 ค่าความนิยมและค่าเผื่ อการด้ อยค่าสะสม ณ วันต้ นงวดรอบระยะเวลา
รายงาน
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ข67.4.2

ค่าความนิยมที่ รับรู้เพิ่ มในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ยกเว้ นค่าความนิยม
ของกลุ่มธุรกิจที่ จะจาหน่ายและเข้ าเกณฑ์จาแนกประเภทเป็ นสินทรัพย์
ที่ ถือไว้ เพื่ อขาย ณ วันซื้อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ ห มุน เวี ย นที่ ถื อ ไว้เ พื่ อขายและ
การดาเนินงานที่ยกเลิก (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ข67.4.3 รายการปรับปรุงจากการรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีภายหลัง
การรั บ รู้ มู ล ค่ า เมื่ อเริ่ มแรกที่ รั บ รู้ ในระหว่ า งรอบระยะเวลารายงาน
ตามย่อหน้ าที่ 67
ข67.4.4 ค่าความนิยมของกลุ่ มธุรกิจที่ จะจาหน่ ายและจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์
ที่ ถื อ ไว้ เพื่ อขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อขายและ
การดาเนิ นงานที่ ยกเลิ ก (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) รวมถึงค่ า ความนิ ยม
ที่ ถูกตัดออกจากบัญชีในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน โดยค่าความนิยม
ดั ง กล่ า วไม่ เ คยถู ก รวมไว้ ใ นธุ ร กิ จ ที่ จะจ าหน่ า ยและจั ด ประเภทเป็ น
สินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่ อขาย
ข67.4.5 ขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ที่ รั บ รู้ ในระหว่ า งรอบระยะเวลารายงานตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การด้ อ ยค่ า
ของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) (มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
กาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืนและค่าเผื่ อ
การด้ อยค่าของค่าความนิยมเพิ่ มเติมจากข้ อกาหนดนี้)
ข67.4.6 ผลต่ า งจากอัต ราแลกเปลี่ ยนสุท ธิที่ เกิด ขึ้ นในระหว่ า งรอบระยะเวลา
รายงานตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ข67.4.7 การเปลี่ ยนแปลงอื่ นๆ ในมูลค่าตามบัญชีทเี่ กิดขึ้นระหว่างรอบระยะเวลา
รายงาน
ข67.4.8 ค่ า ความนิ ย มและค่ า เผื่ อการด้ อยค่ า สะสม ณ วั น สิ้ นงวดของรอบ
ระยะเวลารายงาน
ข67.5 จานวนเงินและคาอธิบายรายการผลกาไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ในรอบระยะเวลารายงาน
งวดปัจจุบัน
ข67.5.1 ที่ เกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์ที่ระบุได้ ทไี่ ด้ มาหรือหนี้สินรับมาจากการรวมธุรกิจ
ซึ่ งมีผลกระทบในรอบระยะเวลารายงานงวดปั จจุ บั น และรอบระยะเวลา
รายงานงวดก่อนหน้ า และ
ข67.5.2 ที่ มีขนาด ลั กษณะ หรื อเหตุการณ์ ซึ่งการเปิ ดเผยข้ อมู ลจะช่ วยทาให้ มี
ความเข้ าใจงบการเงินของกิจการที่ นามารวมกันมากขึ้น
49

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3

การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงสาหรับการรวมธุรกิจที่เกิดจากกิจการหาผลประโยชน์ร่วมหรือ
การรวมธุรกิจที่ดาเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียว (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 66)
ข68

ข69

ตามที่ กล่ า วไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 64 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ให้ ถือปฏิบัติสาหรั บ
การรวมธุรกิจซึ่ งวันที่ ซื้อเกิดขึ้นในหรือหลังวันแรกของรอบระยะเวลารายงานที่ เริ่ มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยใช้ วิธเี ปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไป
การก าหนดให้ ถื อ ปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ โดยใช้ วิ ธีเปลี่ ยนทัน ที
เป็ นต้ น ไป ส าหรั บ การรวมธุ ร กิจ ที่ เกิด จากกิจ การหาผลประโยชน์ ร่ ว มหรื อ การรวมธุ ร กิ จ
ที่ ดาเนิ น การตามสัญ ญาเพี ยงอย่ า งเดียว หากวั น ที่ ซื้ อเกิดก่ อนวั น ที่ ถือ ปฏิบั ติ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะมีผลกระทบดังต่อไปนี้
ข69.1 การจัดประเภทรายการ - กิจการยังคงต้ องจั ดประเภทการรวมธุร กิจครั้ งก่อนตาม
นโยบายการบัญชีเดิมของกิจการสาหรับการรวมธุรกิจ
ข69.2 ค่ า ความนิ ย มที่ เคยรับ รู ้ - ณ วั น เริ่ มต้ น ของรอบระยะเวลาบั ญ ชี แ รกที่ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ แสดงมูลค่าของค่าความนิยมที่ เกิดจาก
การรวมธุรกิจครั้งก่อนด้ วยมูลค่าตามบัญชีทเี่ หลืออยู่ ณ วันนั้นตามนโยบายการบัญชีเดิม
ของกิจการ โดยกิจการต้ องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของค่าตัดจาหน่ายค่าความนิยม
สะสมและลดมู ลค่ าค่ าความนิยมและต้ องไม่ มีรายการปรั บปรุ งอื่ นอีกสาหรั บมู ลค่ า
ตามบัญชีทเี่ หลืออยู่ของค่าความนิยม
ข69.3 ค่ าความนิยมที่เคยรับรูเ้ ป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ – นโยบายการบัญชีเดิม
ของกิ จ การอาจให้ รั บ รู้ ค่ า ความนิ ย มที่ เกิ ด ขึ้ นจากการรวมธุ ร กิจ ก่ อ นที่ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับ นี้จะมีผลบังคับใช้ เป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้ าของ
ในสถานการณ์เช่นนั้น กิจการจะต้ องไม่รับรู้ค่าความนิยมเป็ นสินทรัพย์ ณ วันเริ่ มต้ น
รอบระยะเวลาบั ญ ชี ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
นอกจากนี้ กิจการต้ องไม่รับรู้กาไรหรือขาดทุนจากค่าความนิยมนั้นเมื่ อมีการขายธุรกิจ
ทั้งหมดหรือบางส่วนซี่ งมีค่าความนิยมนั้นเกี่ ยวข้ องหรือเมื่ อหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิด
รายได้ ซึ่งมีค่าความนิยมนั้นเกี่ ยวข้ องเกิดการด้ อยค่า
ข69.4 การบั น ทึ กบั ญ ชี ค่ า ความนิ ยมภายหลังการรั บ รู ้เมื่ อเริ่ มแรก – จากวั น เริ่ มต้ น รอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ กิจการต้ อง
หยุ ด ตั ด จ าหน่ า ยค่ า ความนิ ย มที่ เกิ ด จากการรวมธุ ร กิ จ ก่ อ นหน้ าวั น ที่ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้ มี ผลบั งคั บใช้ และให้ ทดสอบการด้ อยค่ าของค่ าความนิ ยม
ตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ข69.5 ค่าความนิยมติ ดลบที่เคยรับรู ้ – กิจการที่ เคยบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจที่ เกิด
ก่อนวันที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ โดยปฏิบัติตามวิธีซ้ ือ
อาจเคยรับรู้มูลค่าของส่วนได้ เสียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินที่ ระบุได้
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ของผู้ ถู ก ซื้ อที่ มากกว่ า ต้ น ทุ น ในการจ่ า ยซื้ อ (บางครั้ งเรี ยกว่ า ค่ าความนิ ยมติดลบ)
เป็ นรายการตั้งพัก ถ้ าเป็ นเช่นนั้น ณ วันต้ นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ กิจการตัดรายการค่าความนิยมติดลบ
นั้นออกจากบัญชีโดยทาการปรับปรุงกับยอดกาไรสะสมต้ นงวด
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