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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 68 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณี

ที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

บทน า 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บทน า 1.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2550) (ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เดิม) โดยมีผลบังคับใช้ส าหรับการรวมธุรกิจ

ซ่ึงมีวันที่ซ้ือเร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้สามารถท าได้ โดยต้องใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  27 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ในเวลาเดียวกนั 

บทน า 2.-3. (บทน าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ลกัษณะส าคญัของมาตรฐาน 

บทน า 4.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงข้อมูลซ่ึงกิจการน าเสนอ

ในงบการเงินเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและผลกระทบจากการรวมธุรกิจให้มีความเกี่ยวข้องกับ

การตัดสนิใจ มีความน่าเช่ือถือ และสามารถเปรียบเทยีบกันได้ดีย่ิงขึ้น มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการและข้อก าหนดส าหรับผู้ซ้ือในการ 
4.1 รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสินที่รับมาและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในผู้ถูกซ้ือ 

4.2 รับรู้และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ หรือ ก าไรจากการต่อรอง 

ราคาซ้ือ และ 

4.3 ก าหนดข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบ

ทางการเงินจากการรวมธุรกจิ 

หลกัการส าคญั 

บทน า 5. ให้ผู้ ซ้ือธุรกิจรับรู้สินทรัพย์ที่ ได้มาและหน้ีสินที่ รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือ 

และเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงิน

จากการซ้ือธุรกจิได้ 
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การปฏิบติัตามวิธีซ้ือ 

บทน า 6. การรวมธุรกิจจะต้องบันทึกบัญชีโดยปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมกิจการ

หรือธุรกจิที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ในการรวมธุรกิจทุกกรณีต้องระบุได้ว่าบุคคลหรือ

กิจการใดเป็นผู้ซ้ือ ซ่ึงผู้ซ้ือ คือ กิจการที่ได้อ านาจในการควบคุมในอีกธุรกิจ (ผู้ถูกซ้ือ)  

การรวมกันในลักษณะของการร่วมค้า หรือการซ้ือสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ซ่ึง 

ไม่ก่อให้เกดิเป็นธุรกจิไม่ถือเป็นการรวมธุรกจิ 

บทน า 7. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดหลักการส าหรับการรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสินที่รับมาและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ  

การจัดประเภทหรือการก าหนดการรับรู้รายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญา 

เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ การด าเนินงานและนโยบายบัญชีของผู้ซ้ือและปัจจัยอื่นๆ ที่มีอยู่  

ณ วันที่ซ้ือ 

บทน า 8.  สนิทรัพย์ที่ระบุได้และหน้ีสนิแต่ละรายการให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ และวัด

มูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของ

สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมน้ัน 

บทน า 9. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดข้อยกเ ว้นบางประการในการรับรู้และ 

วัดมูลค่าของรายการดังต่อไปนี้  

9.1 สัญญาเช่าและสัญญาประกันภัยต้องถูกจัดประเภทตามเง่ือนไขของสัญญาและปัจจัย

อื่นๆ ที่มีอยู่ ณ วันเร่ิมต้นสญัญา (หรือวันที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข) โดยไม่ค านึงถึง

ปัจจัยที่มีอยู่ ณ วันซ้ือธุรกจิ  

9.2 หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนที่ได้จากการรวมกิจการให้รับรู้เฉพาะในกรณีที่กิจการมีภาระผูกพันอยู่ 

ณ ปัจจุบันและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

9.3 สินทรัพย์และหน้ีสินบางรายการให้รับรู้และวัดมูลค่าโดยปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับอื่นๆ นอกเหนือจากการรับรู้และวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ซ่ึงประกอบด้วย

สินทรัพย์และหน้ีสินที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง  

ภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน) มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 

9.4 ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับการวัดมูลค่าของสทิธทิี่ได้รับคืน (Reacquired right) 

9.5 สินทรัพย์ที่ได้มาจากการค ้าประกัน (Indemnification assets) ให้รับรู้และวัดมูลค่า

ตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับรายการที่ ผู้ขายรับประกันไว้ ถึงแม้จะไม่ใช่มูลค่า

ยุติธรรม 
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บทน า 10. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้ผู้ซ้ือรับรู้สินทรัพย์ที่ระบุได้ หน้ีสินและ 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ือหาผลต่างระหว่าง 

10.1 ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ และมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของหุ้นในส่วนที่ผู้ซ้ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (กรณีการรวมธุรกิจ

ที่ด าเนินการส าเรจ็เป็นข้ันๆ) กบั 

10.2 สนิทรัพย์สทุธทิี่ระบุได้ที่ได้มา 

โดยทั่วไป ผลต่างจะถูกรับรู้เป็นค่าความนิยม อย่างไรกต็าม หากผู้ซ้ือมีก าไรจากการต่อรอง

ราคาซ้ือให้รับรู้ผลก าไรดังกล่าวในก าไรหรือขาดทุน 

บทน า 11. สิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกิจ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย) ให้วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

บทน า 12. โดยทั่วไป ภายหลังการรวมธุรกิจเสร็จสิ้น ผู้ซ้ือจะวัดมูลค่าและบันทึกบัญชีส าหรับสินทรัพย์        

ที่ได้มา หน้ีสนิที่รับมาหรือเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น

ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ข้อก าหนดในการ

บันทึกบัญชีส าหรับสิทธิที่ได้รับคืน (Reacquired right) หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน สิ่งตอบแทนที่

คาดว่าจะต้องจ่ายและสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกนั (Indemnification assets) 

การเปิดเผยขอ้มูล 

บทน า 13. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้ผู้ซ้ือเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเ งิน

สามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจที่เกิดข้ึนในระหว่างงวด

ปัจจุบันหรือภายหลังวันที่ในงบการเงินแต่ก่อนวันที่งบการเงินได้รับการอนุมัติให้ออก 

ภายหลังการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยรายการปรับปรุงที่รับรู้ในงวดปัจจุบันซ่ึงเป็นผลจาก

การรวมธุรกจิที่เกดิข้ึนในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนๆ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2552) เรือ่ง การรวมธุรกิจ 

วตัถุประสงค ์

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงความเกี่ยวข้องกับการ

ตัดสินใจ ความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการเปรียบเทียบกันของข้อมูลซ่ึงกิจการน าเสนอ 

ในงบการเงินเกี่ยวกับการรวมธุรกิจและผลกระทบจากการรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีจึงได้ก าหนดหลักการและข้อก าหนดส าหรับผู้ซ้ือในการ 

1.1 รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสินที่รับมาและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในผู้ถูกซ้ือ 

1.2 รับรู้และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่เกดิข้ึนจากการรวมธุรกจิ หรือก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ และ 

1.3 ก าหนดข้อมูลที่ต้องเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบ

ทางการเงินจากการรวมธุรกจิ 

ขอบเขต 

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับรายการหรือเหตุการณ์ซ่ึงเป็นไปตาม  

ค านิยามของการรวมธุรกจิ และไม่ถือปฏบัิติกบั 

2.1 การจัดตั้งการร่วมค้า  
2.2 การซ้ือสนิทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดเป็นธุรกิจ ในกรณีดังกล่าว ผู้ซ้ือต้อง

ระบุและรับรู้รายการสนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาแต่ละรายการ (รวมทั้งสนิทรัพย์ที่เข้าค านิยาม

และเง่ือนไขการรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) และหน้ีสิน           ที่รับมา ต้นทุนของกลุ่ม

สนิทรัพย์จะถูกปันส่วนให้แก่สินทรัพย์ที่ระบุได้และหน้ีสินแต่ละรายการภายใต้เกณฑ์มูลค่า

ยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ซ้ือ รายการหรือเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกดิค่าความนิยม 
2.3 การรวมกิจการหรือธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 1 ถึง 4 

ให้แนวทางปฏบัิติที่เกี่ยวข้องไว้) 

การระบุการรวมธุรกิจ 

3. กิจการตอ้งประเมินว่ารายการหรือเหตุการณที์่เกิดข้ึนถือเป็นการรวมธุรกิจหรือไม่โดยใชค้ า

นิยามที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  ซ่ึงก าหนดใหสิ้นทรพัยที์่ไดม้าและ

หนี้ สินที่รบัมาตอ้งประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ หากสินทรพัยที์่ไดม้าไม่ใช่หน่วยธุรกิจ กิจการ 

ทีน่ าเสนอรายงานตอ้งบนัทึกรายการหรือเหตุการณด์งักล่าวเป็นการซ้ือสินทรพัย ์ภาคผนวก ข 

ย่อหนา้ที ่5 ถงึ 12 ไดใ้หแ้นวทางในการพจิารณาการรวมธุรกิจและค านยิามของค าว่าธุรกิจ 

วิธีซ้ือ  

4. กิจการตอ้งบนัทึกบญัชีส าหรบัการรวมธุรกิจโดยถอืปฏิบติัตามวิธีซ้ือ 
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5. การถือปฏบัิติตามวิธซ้ืีอก าหนดให้ 

5.1 ระบุผู้ซ้ือ 

5.2 ก าหนดวันที่ซ้ือ 

5.3 รับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสินที่รับมาและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในผู้ถูกซ้ือ และ 

5.4 รับรู้และวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 

การระบุผูซ้ื้อ 

6. ในการรวมธุรกิจตอ้งระบุไดว่้า กิจการทีน่ ามารวมกนักิจการใดเป็นผูซ้ื้อ 

7. ผู้ซ้ือ คือ กิจการที่ได้อ านาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือตามค านิยามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในกรณีที่ 

ไม่สามารถระบุผู้ซ้ือได้อย่างชัดเจนตามแนวปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2552) ให้ใช้ปัจจัยตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 14 ถึง 18 ประกอบการพิจารณา 

การก าหนดวนัท่ีซ้ือ 

8. ผูซ้ื้อตอ้งก าหนดวนัทีซ้ื่อ ซ่ึงเป็นวนัทีผู่ซ้ื้อไดอ้ านาจในการควบคุมผูถู้กซ้ือ 

9. โดยทั่วไป วันที่ผู้ซ้ือได้อ านาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ คือ วันที่ผู้ซ้ือได้โอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ

ตามกฏหมาย และได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรับมาซ่ึงหน้ีสินจากผู้ถูกซ้ือตามกฏหมาย ซ่ึงถือเป็นวันที่

สิ้นสุดของรายการซ้ือขายกิจการ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ืออาจได้อ านาจในการควบคุมก่อนหน้าหรือ

ภายหลังวันที่สิ้ นสุดของรายการซ้ือขายกิจการ ตัวอย่างเช่น วันที่ซ้ืออาจเกิดข้ึนก่อนวันที่สิ้ นสุด 

ของรายการซ้ือขายกิจการหากเง่ือนไขในสัญญาก าหนดให้วันที่ผู้ซ้ือได้อ านาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ

เป็นวันที่ก่อนวันที่สิ้ นสุดของรายการซ้ือขายกิจการ ดังน้ัน ในการก าหนดวันที่ ซ้ือ ผู้ซ้ือต้อง

พิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

การรบัรูแ้ละวดัมูลค่าของสินทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้า หนี้ สินที่รบัมาและส่วนไดเ้สียที่ไม่มี

อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ 

หลกัการการรบัรูร้ายการ 

10. ณ วนัที่ซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้า หนี้ สินที่รบัมาและส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในผูถู้กซ้ือแยกต่างหากจากค่าความนิยม การรบัรู ้สินทรัพยที์่ระบุไดที้่ไดม้าและ 

หนี้ สินทีร่บัมาใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในย่อหนา้ที ่11 และ 12 

เงือ่นไขการรบัรูร้ายการ 

11. การเข้าเง่ือนไขในการรับรู้รายการที่ถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือน้ัน สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสิน 

ที่รับมาต้องเข้าค านิยามของสินทรัพย์และหน้ีสินตามที่ระบุไว้ในแม่บทการบัญชี ณ วันที่ ซ้ือ 

ตัวอย่างเช่น ต้นทุนในอนาคตที่ผู้ซ้ือคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยไม่ได้มีภาระผูกพัน เน่ืองจากมีแผนการ
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ยกเลิกกิจกรรมบางส่วน การเลิกจ้างหรือโอนย้ายพนักงานของผู้ถูกซ้ือจะไม่ถือเป็นหน้ีสิน ณ วันที่ซ้ือ 

ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้ต้นทุนดังกล่าวในการปฏบัิติตามวิธีซ้ือ แต่ผู้ซ้ือต้องรับรู้ต้นทุนเหล่าน้ันในงบ

การเงินภายหลังการรวมกจิการตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ 

12. นอกจากน้ี การเข้าเง่ือนไขในการรับรู้รายการที่ถือปฏบัิติตามวิธีซ้ือ สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ

หน้ีสนิที่รับมาต้องเป็นส่วนหน่ึงของรายการแลกเปล่ียนระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ถูกซ้ือ (หรือเจ้าของเดิม) 

ในการรวมธุรกิจ โดยมิได้เป็นผลจากรายการอื่นที่แยกจากกัน ผู้ซ้ือต้องพิจารณาแนวปฏิบัติตาม

ย่อหน้าที่ 51 ถึง 53 ในการประเมินว่าสินทรัพย์ที่ได้มาหรือหน้ีสินที่รับมาน้ันเป็นส่วนหน่ึงของ

รายการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือ หรือเป็นผลของรายการอื่นที่แยกจากกัน ซ่ึงต้องบันทึกบัญชี

ตามลักษณะของรายการและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง 

13. การถือปฏิบัติตามหลักการและเงื่อนไขในการรับรู้รายการอาจส่งผลให้ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์และ

หน้ีสินบางรายการซ่ึงไม่เคยมีการรับรู้ในงบการเงินของผู้ถูกซ้ือมาก่อน ตัวอย่ างเช่น ผู้ซ้ือรับรู้

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาที่ระบุได้ เช่น ตราสินค้า สิทธิบัตร หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า ซ่ึงผู้ถูกซ้ือ

ไม่เคยมีการรับรู้สินทรัพย์ดังกล่าวในงบการเงินมาก่อนเน่ืองจากเป็นการพัฒนาขึ้ นเองและบันทึก

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องไว้เป็นค่าใช้จ่าย 

14. ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 28 ถึง 40 ได้ก าหนดแนวทางในการรับรู้สัญญาเช่าด าเนินงานและ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 22 ถึง 28 แสดงประเภทของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหน้ีสิน 

ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้นส าหรับหลักการและเง่ือนไขในการรับรู้

รายการไว้ 

การจดัประเภทหรือก าหนดประเภทสินทรพัยที์ร่ะบุไดที้ไ่ดม้าและหน้ีสินทีร่บัมาจากการรวมธุรกิจ 

15. ณ วนัที่ซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งจัดประเภทหรือก าหนดประเภทสินทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้าและหนี้ สิน 

ที่ร ับมาตามที่จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ  

ในภายหลงั ผูซ้ื้อตอ้งจัดประเภทหรือก าหนดประเภทโดยพิจารณาจากเงื่อนไขในสญัญา 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การด าเนินงานและนโยบายบัญชีของผู ซ้ื้อ  และเงื่อนไขอื่นๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ีอยู่ ณ วนัที่ซ้ือ 

16. ในบางสถานการณ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้แนวทางในการบันทึกบัญชีที่แตกต่างกัน

ขึ้ นอยู่กับว่ากิจการจัดประเภทหรือระบุประเภทสินทรัพย์หรือหน้ีสินไว้อย่างไร ตัวอย่างการจัด

ประเภทหรือก าหนดประเภทซ่ึงผู้ซ้ือต้องค านึงถึงเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือมีตัวอย่าง

ดังน้ี 
16.1 การจัดประเภทสนิทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินทางการเงินที่มีการ

รับรู้มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินประเภทเผื่อขายหรือ

ถือจนครบก าหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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16.2 การก าหนดประเภทตราสารอนุพันธ์เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

16.3 การประเมินว่าต้องท าการแยกอนุพันธ์แฝงออกจากสัญญาหลักตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

หรือไม่ (เป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดประเภทตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ี) 

17. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ก าหนดข้อยกเว้นส าหรับหลักการในย่อหน้าที่ 15 ไว้

สองประการดังน้ี 
17.1 การจัดประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สญัญาเช่า  
17.2 การจัดประเภทของสัญญาเป็นสัญญาประกันภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 เร่ือง สญัญาประกนัภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ผู้ซ้ือต้องจัดประเภทสัญญาข้างต้นโดยค านึงถึงเง่ือนไขในสัญญา และปัจจัยอื่นๆ ณ วันเร่ิมต้น

สัญญา (หรือ หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญา อาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการจัด

ประเภทรายการ ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขซ่ึงอาจเป็นวันเดียวกนักบัวันที่ซ้ือ) 

หลกัการการวดัมูลค่า 

18. ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าสินทรพัยที์ร่ะบุไดที้ไ่ดม้าและหนี้ สินทีร่บัมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซ้ื่อ 

19. ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือด้วย

มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสนิทรัพย์สทุธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ านาจควบคุมน้ัน 

20. ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 41 ถึง 45 ได้ก าหนดแนวทางในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุ

ได้และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ ย่อหน้าที่ 24 ถึง 31 ระบุประเภทของสินทรัพย์

ที่ระบุได้และหน้ีสินซ่ึงรวมถึงรายการที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ข้อยกเว้น

ส าหรับหลักการวัดมูลค่าไว้ 

 

ขอ้ยกเวน้ส าหรบัหลกัการในการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 

21. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดข้อยกเว้นส าหรับหลักการรับรู้รายการและการ           

วัดมูลค่า ย่อหน้าที่ 22 ถึง 31 ได้ก าหนดประเภทและลักษณะของรายการที่มีการยกเว้น ผู้ซ้ือต้อง

บันทกึบัญชีส าหรับรายการเหล่าน้ันตามวิธทีี่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 22 ถึง 31 ซ่ึงอาจส่งผลให้กจิการ 

21.1 รับรู้บางรายการโดยใช้หลักการรับรู้รายการนอกเหนือจากที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 11 และ 

12 หรือใช้หลักการรับรู้รายการที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น  
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ซ่ึงผลที่ ได้อาจแตกต่างไปจากการใช้หลักการรับรู้และการวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดใน 

ย่อหน้าดังกล่าว  
21.2 วัดมูลค่าบางรายการด้วยมูลค่าอื่นนอกเหนือจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ 

ขอ้ยกเวน้ส าหรบัหลกัการการรบัรูร้ายการ 

หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึน 

22. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น

และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน ได้ให้ค านิยามของหน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึนว่าหมายถึง รายการข้อใดข้อหน่ึง

ต่อไปนี้  
22.1 ภาระผูกพันที่อาจมีอยู่ซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต แต่การจะทราบว่าภาระผูกพัน

ดังกล่าวมีอยู่หรือไม่น้ันต้องได้รับการยืนยันจากเหตุการณ์อย่างน้อยหน่ึงเหตุการณ์ที่จะ

เกิดขึ้ นหรือไม่เกิดขึ้ นในอนาคต (เหตุการณ์ในอนาคต) ซ่ึงเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว

ต้องเป็นเหตุการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนในขณะน้ันและต้องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมด

ของกจิการ หรือ 
22.2 ภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรับรู้เป็นหน้ีสินได้

เน่ืองจากเป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  
22.2.1 ความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่าย

ช าระภาระผูกพันอยู่ในระดับไม่ถึงความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ หรือ 
22.2.2 กจิการไม่สามารถวัดมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ 

23. ข้อก าหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสิน 

ที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน ไม่ถือปฏิบัติในการพิจารณารับรู้หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน  

ณ วันที่ซ้ือ แต่ผู้ซ้ือต้องรับรู้หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนที่รับมาจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ือหากมีภาระ

ผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดขึ้ นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ดังน้ัน ผู้ซ้ือสามารถรับรู้หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ือถึงแม้ว่าจะมีความน่าจะ

เป็นที่กจิการจะสญูเสยีทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันอยู่ในระดับไม่

ถึงความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ซ่ึงแตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน 

แนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังจากการรวมธุรกิจส าหรับหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนก าหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 56 

ขอ้ยกเวน้ส าหรบัหลกัการในการรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่า 

ภาษีเงินได ้

24. ผู้ซ้ือต้องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากสินทรัพย์ที่ได้มา

และหน้ีสนิที่รับมาจากการรวมธุรกจิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้  
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25. ผู้ซ้ือต้องบันทกึบัญชีส าหรับผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดข้ึนจากผลแตกต่างช่ัวคราวและรายการ 

ยกไปของผู้ถูกซ้ือที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือหรือเป็นผลจากการซ้ือโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

ผลประโยชนข์องพนกังาน 

26. ผู้ซ้ือต้องรับรู้และวัดมูลค่าหน้ีสิน (หรือสินทรัพย์ ถ้ามี) ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานของ 

ผู้ถูกซ้ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

สินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการค ้ าประกนั (Indemnification assets) 

27. ในการรวมกิจการ ผู้ขายอาจท าสัญญากับผู้ซ้ือเพ่ือรับประกันผลของสิ่งที่อาจเกิดข้ึนหรือความไม่

แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินบางประเภททั้งหมดหรือบางส่วน ตัวอย่างเช่น ผู้ขาย

อาจรับประกันผลขาดทุนส่วนที่เกินกว่าจ านวนหน้ีสินที่ระบุไว้อันเกิดจากความไม่แน่นอนบาง

ประการ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ผู้ขายรับประกันว่าหน้ีสินของผู้ซ้ือจะไม่เกินกว่าจ านวนที่ระบุไว้ 

ส่งผลให้ผู้ซ้ือมีสินทรัพย์ที่เกิดจากการได้รับการค า้ประกัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ได้มาจากการ

ค า้ประกันน้ีในเวลาเดียวกันกับการรับรู้สิ่งที่ผู้ขายประกันไว้และวัดมูลค่าด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน 

ทั้งน้ี จะต้องมีการพิจารณาค่าเผ่ือมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเกบ็ไม่ได้ส าหรับสินทรัพย์ดังกล่าวด้วย 

ดังน้ัน หากการค ้าประกันเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ถูกรับรู้ และวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

เช่นกัน ส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกันที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลกระทบของ

ความไม่แน่นอนในกระแสเงินสดรับในอนาคตอันเกิดจากการที่อาจเรียกเกบ็เงินไม่ได้รวมอยู่ใน

การวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว ดังน้ัน จึงไม่จ าเป็นต้องแยกพิจารณาค่าเผ่ือมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเกบ็

ไม่ได้อกี (ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 41 ได้ก าหนดแนวทางในการปฏบัิติที่เกี่ยวข้องไว้) 

28. ในบางสถานการณ์ อาจมีการประกันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ได้รับการยกเว้นจาก

หลักการในการรับรู้รายการและวัดมูลค่า ตัวอย่างเช่น การประกันที่ เกี่ยวเน่ืองกับหน้ีสิน 

ที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงไม่มีการรับรู้ ณ วันที่ซ้ือเน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ในวันน้ัน หรือการประกันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เป็นผลมาจากผลประโยชน์ของ

พนักงานซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่าอื่นนอกเหนือจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ในสถานการณ์ดังกล่าว 

ผู้ซ้ือต้องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกันด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ 

ในการวัดมูลค่าของสิ่งที่ผู้ขายประกันไว้ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารต้องมีการประเมินความสามารถในการ

เรียกเกบ็เงินจากสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกัน และข้อจ ากัดต่างๆ ตามสัญญาต่อจ านวน 

ที่จะได้รับการประกัน แนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรวมกิจการส าหรับสินทรัพย์ 

ที่ได้มาจากการค า้ประกนัก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 57 
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ขอ้ยกเวน้ส าหรบัหลกัการในการวดัมลูค่า 

สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 

29. ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของสทิธทิี่ได้รับคืนซ่ึงถูกรับรู้เป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยพิจารณาจากระยะเวลา 

ที่เหลืออยู่ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้ซ้ือรายอื่นในตลาดจะพิจารณาถึงโอกาสใน

การต่ออายุสัญญาในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิที่ได้รับคืนดังกล่าวหรือไม่ ภาคผนวก ข  

ย่อหน้าที่ 35 และ 36 ได้ก าหนดแนวปฏบัิติที่เกี่ยวข้องไว้ 

โครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

30. ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าหน้ีสนิหรือตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกบั โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑท์ี่ผู้ซ้ือ

ออกแทนโครงการของผู้ถูกซ้ือ ตามวิธีที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 

เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์(มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอ้างถึงผลของวิธกีาร

ดังกล่าวว่าเป็นการวัดมูลค่าโครงการโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ)์ 

สินทรพัยที์ถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

31. ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มกจิการที่ยกเลิก) ที่ได้มา ซ่ึงได้จัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย ณ วันที่ซ้ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายตามย่อหน้าที่ 15 ถึง 18 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับดังกล่าว 

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าของค่าความนยิมหรือก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 

32. ผูซ้ื้อตอ้งรบัรูค่้าความนยิม ณ วนัทีซ้ื่อดว้ยส่วนของมูลค่าในขอ้ 32.1 ทีม่ากกว่าขอ้ 32.2 

32.1 ผลรวมของ 

32.1.1 สิ่งตอบแทนที่โอนใหที้่วดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้   

ซ่ึงโดยทัว่ไป ก าหนดให้วดัมูลค่าสิ่งตอบแทนดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัทีซ้ื่อ (ดูย่อหนา้ที ่37) 

32.1.2 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือซ่ึงวดัมูลค่าตามที่ก าหนดไวใ้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

32.1.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ซ้ือของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจ้าของของผูถู้กซ้ือที่ 

ผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จเป็นขั้นๆ (ดูย่อหนา้ที่ 41 

และ 42)  

32.2 มูลค่าสุทธิ ณ วนัที่ซ้ือของสินทรพัยที์่ระบุไดที้่ไดม้าและหนี้ สินที่รบัมาซ่ึงวดัมูลค่า 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  
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33. ในการรวมธุรกจิที่ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ (หรือเจ้าของเดิม) มีการแลกเปล่ียนเฉพาะส่วนได้เสียในส่วน

ของเจ้าของ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซ้ืออาจวัดมูลค่า

ได้อย่างน่าเช่ือถือกว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ือของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือ           

หากเป็นเช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องพิจารณามูลค่าของค่าความนิยมโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของ

ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซ้ือแทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสียใน

ส่วนของเจ้าของที่โอนไปให้แก่ผู้ถูกซ้ือ ในการพิจารณามูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการ           

รวมธุรกิจซ่ึงไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ ผู้ซ้ือต้องค านวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

ของส่วนได้เสยีของผู้ซ้ือในผู้ถูกซ้ือโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าแทนการใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

ของสิ่งตอบแทนที่โอนไป (ย่อหน้าที่ 32.1.1) ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 46-49 ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ          

ที่เกี่ยวข้องไว้ 

การต่อรองราคาซ้ือ 

34. ในบางคร้ัง ผู้ซ้ืออาจท าการต่อรองราคาซ้ือ ซ่ึงส่งผลให้การรวมธุรกิจมีมูลค่าในย่อหน้าที่ 32.2 

เกินกว่าผลรวมของมูลค่าที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 32.1 ถ้ามูลค่าส่วนเกินดังกล่าวยังคงเหลืออยู่

ภายหลังจากการปฎิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 36 ผู้ซ้ือต้องรับรู้ผลก าไรที่เกิดข้ึนดังกล่าว         

ในก าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ซ้ือ โดยถือเป็นผลก าไรในส่วนของผู้ซ้ือ 

35. การต่อรองราคาซ้ืออาจเกดิข้ึนได้ เช่น ในกรณีที่การรวมธุรกจิเป็นการบังคับขายที่ผู้ขายต้องปฏบัิติ

ตามค าสั่งบังคับขาย อย่างไรกต็าม รายการบางรายการที่มีการยกเว้นให้รับรู้และวัดมูลค่าตาม 

ที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 22 – 31 อาจส่งผลให้มีการรับรู้ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ (หรือมีการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าของก าไรที่รับรู้) 

36. ก่อนที่จะรับรู้ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ ผู้ซ้ือต้องท าการประเมินความถูกต้องของการระบุ

สนิทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาทั้งหมดอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงภายหลังการประเมินผู้ซ้ืออาจจะต้องท า

การรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ระบุได้จากการประเมินเพ่ิมเติม จากน้ัน ผู้ซ้ือจะต้องทบทวน 

เกณฑ์การวัดมูลค่าว่าเป็นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้ใช้เพ่ือรับรู้

รายการต่อไปน้ี ณ วันที่ซ้ือ  
36.1 สนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาหรือหน้ีสนิที่รับมา 

36.2 ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ 

36.3 ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ ผู้ ซ้ือถืออยู่ในผู้ถูกซ้ือก่อนการรวมธุรกิจที่ด าเนินการ 

ส าเรจ็เป็นขั้นๆ 
36.4 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ 

วัตถุประสงค์ในการทบทวน คือ เพ่ือให้ม่ันใจว่าในการวัดมูลค่าได้มีการพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่

ทั้งหมด ณ วันที่ซ้ืออย่างเหมาะสม 
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สิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้

37. ในการรวมธุรกจิ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงค านวณจากผลรวมของมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสนิทรัพย์ที่ผู้ซ้ือโอนไป หน้ีสินที่ผู้ซ้ือก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจ้าของเดิม

ของผู้ถูกซ้ือ และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยผู้ซ้ือ (อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของ

โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของผู้ซ้ือที่ใช้แลกเปล่ียนกับโครงการที่ถือโดยพนักงานของ 

ผู้ถูกซ้ือซ่ึงรวมอยู่ในมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกิจต้องวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดไว้

ในย่อหน้าที่ 30 แทนที่จะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม) ตัวอย่างของรูปแบบสิ่งตอบแทนรวมถึง เงินสด 

สินทรัพย์อื่น หน่วยธุรกิจ หรือ บริษัทย่อยของผู้ซ้ือ สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย หุ้นสามัญ

หรือหุ้นบุริมสทิธ ิสทิธซ้ืิอ ใบส าคัญแสดงสทิธ ิและส่วนของสมาชิกในกจิการหาผลประโยชน์ร่วม  

38. สิ่งตอบแทนที่โอนให้อาจรวมถึง สินทรัพย์หรือหน้ีสินของผู้ซ้ือซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจาก

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือธุรกิจของผู้ซ้ือ) หากเป็น

เช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของสนิทรัพย์หรือหน้ีสินที่โอนให้ใหม่เป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ และ

รับรู้ผลต่างที่เกิดข้ึนเป็นผลก าไรหรือขาดทุนในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม บางคร้ังสินทรัพย์

หรือหน้ีสนิที่โอนให้ยังคงอยู่ในกจิการที่เกดิจากการรวมกันภายหลังการรวมธุรกิจ (เพราะสินทรัพย์

และหน้ีสินถูกโอนไปให้ผู้ถูกซ้ือแทนที่จะโอนไปให้แก่เจ้าของเดิม) ส่งผลให้ผู้ซ้ือยังคงมีอ านาจ

ควบคุมสินทรัพย์และหน้ีสินเหล่าน้ัน ในสถานการณ์เช่นน้ี ผู้ ซ้ือต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์และ

หน้ีสินด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนวันที่ซ้ือ และต้องไม่รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนในก าไรหรือขาดทุน 

จากสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่ผู้ซ้ือมีอ านาจในการควบคุมทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกจิ 

สิ่ งตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ย 

39. สิ่งตอบแทนที่ผู้ซ้ือต้องโอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือรวมถึงสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ผู้ซ้ือคาดว่าจะต้องจ่ายช าระ

ตามข้อตกลง (ดูย่อหน้าที่ 37) ผู้ซ้ือต้องรับรู้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่า

จะต้องจ่ายช าระเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ 

40. ผู้ซ้ือต้องจัดประเภทภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายช าระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายเป็นหน้ีสินหรือ

ส่วนของเจ้าของตามค านิยามของตราสารทุนและหน้ีสินทางการเงินที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 11 ของ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ซ้ือต้องจัดประเภทสิทธ ิ

ในการที่จะได้รับคืนสิ่งตอบแทนที่เคยโอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือเป็นสินทรัพย์ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไข 

ที่ก  าหนดไว้ ย่อหน้าที่ 58 ได้ก าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรวมกิจการส าหรับ 

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
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แนวปฏิบติัเพิม่เติมส าหรบัการใชวิ้ธีซ้ือในการรวมธุรกิจบางประเภท 

การรวมธุรกิจทีด่ าเนินการส าเร็จเป็นขั้นๆ 

41. ในบางคร้ัง ผู้ซ้ือได้อ านาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือโดยที่ผู้ซ้ือเคยมีส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ืออยู่ก่อนวันซ้ือ

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

เป็นผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุมในกจิการ ข ณ วันน้ัน กจิการ ก ซ้ือหุ้นกิจการ ข เพ่ิมอีกร้อยละ 40 และ

ท าให้กิจการ ก มีอ านาจควบคุมกิจการ ข มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ถือว่ารายการ

ดังกล่าวเป็นการรวมธุรกจิที่ด าเนินการเป็นข้ันๆ หรือบางคร้ังเรียกว่าเป็นการซ้ือแบบเป็นขั้น 

42. ในการรวมธุรกิจที่ด าเนินการเป็นข้ันๆ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซ้ือถืออยู่ในผู้ถูกซ้ือก่อน

หน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนใน

ก าไรหรือขาดทุน ผู้ซ้ืออาจเคยรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่วนได้เสยีในผู้ถูกซ้ือในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นในงวดก่อน (เช่น เน่ืองจากจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย)  

ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ัน มูลค่าที่เคยรับรู้ในรายได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นต้องรับรู้ด้วยเกณฑ์

เดียวกบัเสมือนว่าผู้ซ้ือได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป 

การรวมธุรกิจที่ด าเนนิการส าเร็จโดยไม่มีการโอนสิง่ตอบแทน 

43. ในบางคร้ัง ผู้ซ้ือได้อ านาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือโดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ  

การบันทกึบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจในกรณีดังกล่าวให้ใช้วิธีซ้ือ การรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเรจ็

โดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนรวมถึง 
43.1 ผู้ถูกซ้ือซ้ือหุ้นของตนเองคืนในจ านวนที่ท  าให้ผู้ลงทุนในปัจจุบัน (ผู้ซ้ือ) ได้รับอ านาจในการ

ควบคุม 
43.2 การที่สทิธขิองผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการคัดค้านไม่ให้ผู้ซ้ือได้รับอ านาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ

ได้หมดไป ถึงแม้ว่าเดิมผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะมีสิทธิในการคัดค้านผู้ซ้ือซ่ึงมีสิทธิในการออก

เสยีงส่วนใหญ่ 
43.3 ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือตกลงที่จะรวมธุรกิจตามสัญญาเพียงอย่างเดียว ผู้ซ้ือไม่ต้องโอนสิ่งตอบแทน

ให้แก่ผู้ถูกซ้ือเพ่ือที่จะได้รับอ านาจในการควบคุมผู้ถูกซ้ือ และไม่มีส่วนได้เสียในหุ้นของ

กิจการของผู้ถูกซ้ือทั้ง ณ วันที่ซ้ือและก่อนวันที่ซ้ือ ตัวอย่างของการรวมธุรกิจที่ด าเนินการ

ตามสัญญาเพียงอย่างเดียวรวมถึงการน าสองธุรกิจมารวมกันตามสัญญาการรวมธุรกิจ 

(Stapling Arrangement) หรือการจัดต้ังหน่วยงานที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

สองแห่ง (Dual Listed Corporation) 
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44. ในการรวมธุรกิจที่ด าเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียวน้ัน ผู้ซ้ือต้องปันส่วนมูลค่าของสินทรัพย์

สุทธิของผู้ถูกซ้ือที่รับรู้ตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้แก่เจ้าของเดิม

ของผู้ถูกซ้ือ หรืออกีนัยหน่ึง ส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือที่ถือโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ซ้ือถือเป็นส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ านาจควบคุมในงบการเงินของผู้ซ้ือภายหลังการรวมธุรกิจ ถึงแม้ว่าการปฏบัิติดังกล่าวจะ

ส่งผลให้ส่วนได้เสยีทั้งหมดในผู้ถูกซ้ือถูกปันส่วนให้แก่ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมกต็าม 

ระยะเวลาในการวดัมูลค่า (Measurement Period) 

45. ถา้หากการบนัทึกบญัชีเมื่อเริ่มแรกส าหรบัการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณภ์ายในรอบระยะเวลา

บญัชีที่การรวมธุรกิจเกิดข้ึน ผูซ้ื้อตอ้งประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงั 

ไม่สมบูรณเ์พื่อรายงานในงบการเงิน ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า ผูซ้ื้อตอ้งปรบั

ยอ้นหลงัประมาณการทีเ่คยรบัรูไ้ว ้ณ วนัที่ซ้ือ เพือ่สะทอ้นผลของขอ้มูลเพิม่เติมที่ไดร้บัเกีย่วกบั

ขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มที่มีอยู่ ณ วนัที่ซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่า

ของจ านวนต่างๆ ที่เคยรบัรูไ้ว ้ณ วนัที่ซ้ือ นอกจากนี้  ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า  

ผูซ้ื้อตอ้งท าการรบัรูสิ้นทรพัย ์และหนี้ สินเพิ่มเติม หากไดร้บัข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวขอ้งกบั

ข้อเท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือ ซ่ึงข้อมูลดงักล่าวมีผลต่อการรับรู ้

สินทรพัยแ์ละหนี้ สิน ณ วนัที่ซ้ือ ระยะเวลาในการวดัมูลค่าถือว่าส้ินสุดลง เมือ่ผูซ้ื้อไดร้บัขอ้มูล 

ที่ผูซ้ื้อตอ้งการซ่ึงเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือแลว้  

หรือ เมื่อทราบแน่ชดัว่าไม่สามารถหาขอ้มูลมากกว่าที่ไดร้บัมาแลว้ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลา 

ในการวดัมูลค่าตอ้งไม่เกินกว่าหนึง่ปีนบัจากวนัทีซ้ื่อ 

46. ระยะเวลาในการวัดมูลค่า คือ ระยะเวลาภายหลังวันที่ ซ้ือ ซ่ึงในระหว่างน้ัน ผู้ซ้ืออาจปรับปรุง

ประมาณการที่ได้เคยรับรู้ไว้ในการรวมธุรกิจ ระยะเวลาในการวัดมูลค่าก าหนดขึ้ นเพ่ือให้ผู้ซ้ือ  

มีเวลาเพียงพอที่จะได้รับข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือระบุและวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือของรายการต่อไปน้ี 

ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

46.1 สนิทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หน้ีสนิที่รับมา และส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ 
46.2 สิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ (หรือมูลค่าอื่นที่ใช้ในการวัดมูลค่าค่าความนิยม) 

46.3 ส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือที่ผู้ซ้ือถืออยู่ก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจกรณีการรวมธุรกิจที่ด าเนินการ

ส าเรจ็เป็นขั้นๆ 
46.4 ค่าความนิยมหรือก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 

47. ผู้ซ้ือต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการก าหนดว่าข้อมูลที่ได้รับมาภายหลังวันที่ซ้ือน้ัน

เป็นข้อมูลที่ต้องน าไปปรับปรุงประมาณการต่างๆที่ได้รับรู้ไปแล้ว หรือเป็นข้อมูลซ่ึงเกิดจาก

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ซ้ือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึง วันที่ได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม และการที่ ผู้ซ้ือ

สามารถที่จะระบุเหตุผลในการเปล่ียนแปลงประมาณการต่างๆ ได้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้รับเพ่ิมเติม

ภายหลังวันที่ซ้ือไม่นานจะสะท้อนสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือได้ดีกว่าข้อมูลที่ได้รับ

ภายหลังวันที่ซ้ือในหลายเดือนต่อมา เช่น ภายหลังวันที่ซ้ือไม่นานได้มีการขายสินทรัพย์ให้แก่
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บุคคลภายนอก โดยราคาขายของสนิทรัพย์ดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมที่ได้เคยประมาณไว้

อย่างมีนัยส าคัญอาจเป็นข้อบ่งช้ีได้ว่าเกิดความผิดพลาดในการบันทึกประมาณการ  ยกเว้นว่า 

จะสามารถอธบิายเหตุการณ์ที่ท  าให้มูลค่ายุติธรรมเกดิการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 

48. ผู้ซ้ือต้องรับรู้มูลค่าของประมาณการที่เคยรับรู้ส าหรับสินทรัพย์ที่ระบุได้ (หน้ีสิน) ที่เพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงโดยปรับค่าความนิยมลดลงหรือเพ่ิมขึ้ น อย่างไรกต็าม ข้อมูลใหม่ที่ได้รับในช่วงระยะเวลา

การวัดมูลค่าอาจส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าของประมาณการที่เคยรับรู้ส าหรับสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินมากกว่าหน่ึงรายการ ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ือคาดว่าจะมีหน้ีสินที่ต้องจ่ายช าระค่าเสียหายจาก

อุบัติเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ของผู้ถูกซ้ือ โดยหน้ีสินบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ภายใต้กรมธรรม์

ประกันภัยของผู้ถูกซ้ือ หากผู้ซ้ือได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าเกี่ยวกับมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของหน้ีสินดังกล่าว การปรับปรุงค่าความนิยมที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่าของประมาณการที่รับรู้ส าหรับหน้ีสินจากการจ่ายช าระค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ (ทั้งหมด

หรือบางส่วน) จะบันทึกโดยหักกลบกับการปรับปรุงค่าความนิยมที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่าของประมาณการที่รับรู้ส าหรับลูกหน้ีค่าความเสยีหายจากบริษัทผู้รับประกนัภัย  

49. ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ือต้องรับรู้รายการปรับปรุงประมาณการต่างๆ เสมือนว่า

มีการบันทกึบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจอย่างสมบูรณ์ต้ังแต่วันที่ซ้ือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องปรับปรุงข้อมูล

เปรียบเทียบที่น าเสนอในงบการเงินงวดก่อนตามที่จ าเป็น ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงค่าเสื่อมราคา  

ค่าตัดจ าหน่าย หรือรายได้อื่น ซ่ึงถูกรับรู้ในการบันทกึบัญชีเมื่อเร่ิมแรกให้สมบูรณ์ 

50. ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ือจะปรับปรุงการบันทกึบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจได้

เฉพาะเพ่ือการแก้ไขข้อผิดพลาดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

การพิจารณาว่ารายการใดถือเป็นส่วนหนึง่ของการรวมธุรกิจ 

51. ผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ืออาจมีความสัมพนัธ์กนัอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ หรือมีการท าสัญญาอื่นๆ 

ระหว่างกนัก่อนที่การเจรจาเพือ่รวมธุรกิจจะเกิดข้ึน หรือผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ืออาจเขา้ท าสญัญา

แยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ ในระหว่างการเจรจาเพื่อรวมธุรกิจ ในสถานการณข์า้งตน้  

ผูซ้ื้อตอ้งระบุส่วนที่ผูซ้ื้อจ่ายใหแ้ก่ผูถู้กซ้ือ (หรือเจ้าของเดิมของผูถู้กซ้ือ) ซ่ึงไม่ถือเป็นการ

จ่ายช าระเพือ่การรวมธุรกิจ จ านวนดงักล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ในการแลกเปลี่ยนกบัผูถู้กซ้ือ 

ผูซ้ื้อตอ้งน าวิธีซ้ือมาปฏิบติัเพือ่รบัรูมู้ลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนใหแ้ก่ผูถู้กซ้ือ และรบัรูสิ้นทรพัย์ 

ที่ไดม้าและหนี้ สินที่รบัมาเพื่อแลกเปลี่ยนกบัผูถู้กซ้ือเท่านั้น รายการที่แยกต่างหากจาก  

การรวมธุรกิจตอ้งบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วขอ้ง 

52. รายการที่เกิดข้ึนก่อนการรวมธุรกิจที่ด าเนินการโดยผู้ซ้ือหรือในนามของผู้ซ้ือ หรือรายการที่ผู้ซ้ือ

หรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ แทนที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกซ้ือ 

(หรือเจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือ) มักจะเป็นรายการที่ต้องแยกต่างหาก ตัวอย่างดังต่อไปน้ีเป็น

รายการที่ต้องแยกต่างหากซ่ึงจะไม่ถูกรวมในการปฏบัิติตามวิธซ้ืีอ 
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52.1 รายการที่มีผลท าให้ความสมัพันธท์ี่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกจิระหว่างผู้ซ้ือกบัผู้ถูกซ้ือหมดไป 

52.2 รายการที่จ่ายเพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานหรือเจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือส าหรับบริการ

ที่จะได้รับในอนาคต และ 
52.3 รายการที่ ผู้ซ้ือเรียกคืนจากผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมของผู้ถูกซ้ือส าหรับจ่ายช าระต้นทุน             

ที่เกี่ยวข้องกบัการซ้ือ 

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 50-62 ได้แสดงแนวการปฏบัิติที่เกี่ยวข้องไว้ 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซ้ือ 

53. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือ คือ ต้นทุนที่เกิดข้ึนกับผู้ซ้ือซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ ต้นทุน

เหล่านี้  รวมถึง ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ผู้จัดหา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่จ่ายให้แก่ที่ปรึกษาในการรวม

ธุรกิจ ที่ปรึกษากฎหมายนักบัญชี ผู้ประเมินราคา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ 

ต้นทุนในการบริหารทั่วไปซ่ึงรวมถึงต้นทุนของแผนกงานภายในที่ท  าหน้าที่ซ้ือธุรกิจ และต้นทุน 

ในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหน้ี ผู้ซ้ือต้องบันทึกบัญชีส าหรับต้นทุน              

ที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและได้รับบริการ ยกเว้นต้นทุน 

ในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหน้ีต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

และฉบับที่ 39 (เมื่อมีการประกาศใช้) 

การบนัทึกบญัชีและการวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้มือ่เริม่แรก 

54. โดยทัว่ไป ภายหลงัการรวมกิจการ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าและบนัทึกบญัชีส าหรบัรายการสินทรพัย ์        

ที่ไดม้า หนี้ สินที่ร ับมาหรือเกิดข้ึน และตราสารทุนที่ออกในการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการเหล่านั้นโดยข้ึนอยู่กบัลกัษณะของรายการ          

แต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ให้แนวทางส าหรบัการ          

วดัมูลค่าและบนัทึกรายการในภายหลงัส าหรบัสินทรพัยที์่ไดม้า หนี้ สินที่รบัมาหรือเกิดข้ึน และ

ตราสารทุนทีอ่อกในการรวมธุรกิจ ดงัต่อไปนี้  

54.1 สิทธิทีไ่ดร้บัคืน 

54.2 หนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึนทีร่บัรู ้ณ วนัทีซ้ื่อ 

54.3 สินทรพัยที์ไ่ดม้าจากการค ้ าประกนั และ 

54.4 สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 

ภาคผนวก ข ย่อหนา้ที ่63 ไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติัทีเ่กีย่วขอ้งไว ้

สิทธิที่ไดร้บัคืน 

55. สิทธิที่ได้รับคืนที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้องตัดจ าหน่ายตลอดอายุของสัญญาการให้สิทธิ 

ที่เหลืออยู่ กรณีที่ในภายหลังผู้ซ้ือได้ขายสิทธิที่ได้รับคืนให้แก่บุคคลที่สาม ผู้ซ้ือต้องน ามูลค่าตาม

บัญชีของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ในการค านวณผลก าไรหรือขาดทุนจากการขาย 
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หนี้ สินที่อาจเกิดข้ึน 

56. ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกจนกระทั่งเมื่อหน้ีสินมีการจ่ายช าระ ยกเลิก หรือหมดอายุ  

ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่าของหน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนจากการรวมธุรกจิด้วยจ านวนที่สงูกว่าระหว่าง 

56.1 มูลค่าที่ต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการ

หน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนและสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน และ 

56.2 มูลค่าที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกหักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสมที่รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้  

ข้อก าหนดดังกล่าวไม่ใช้ส าหรับสัญญาที่บันทกึบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การ

รับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

สินทรพัยที์่ไดม้าจากการค ้ าประกนั 

57. ณ วันสิ้ นงวดของรอบระยะเวลาการรายงานแต่ละคร้ังภายหลังจากการรวมกิจการ ผู้ซ้ือต้อง             

วัดมูลค่าสินทรัพย์ที่มาจากการค า้ประกันที่เคยรับรู้ ณ วันที่ซ้ือด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ใน

การวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ ถูกประกันไว้ ยกเว้นว่ามีการจ ากัดมูลค่าตามสัญญาของ

สินทรัพย์ที่จะได้มาจากการค า้ประกัน ส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกันที่ไม่ได้วัดมูลค่า

ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหารต้องท าการประเมินความสามารถในการ เรียกเกบ็เงินด้วย         

ผู้ซ้ือต้องตัดรายการสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค ้าประกันออกจากบัญชีเม่ือได้รับเงินหรือขาย

สนิทรัพย์ หรือไม่มีสทิธใินสนิทรัพย์น้ัน 

สิง่ตอบแทนที่คาดว่าจะตอ้งจ่าย  

58. การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่ผู้ซ้ือรับรู้ภายหลังวันที่ซ้ือ

อาจเป็นผลมาจากการที่ผู้ซ้ือได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ 

ณ วันที่ซ้ือ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าตามย่อหน้าที่  

45 – 49 อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลังวันที่ซ้ือ เช่น  

ผลก าไรที่เป็นไปตามที่ต้ังไว้ ราคาหุ้นสูงข้ึนถึงที่ก  าหนดไว้ หรือโครงการวิจัยและพัฒนาเป็นไปตาม

แผนที่ วางไว้ ไม่ถือเป็นการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า ผู้ ซ้ือต้องบันทึกบัญชี 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายโดยไม่ถือเป็นการปรับปรุงใน 

ช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า โดยให้บันทกึดังน้ี 

58.1 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของไม่ต้องมีการวัดมูลค่า

ใหม่ และให้บันทกึการจ่ายช าระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ 

58.2 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิ  
58.2.1 ถ้าเป็นเคร่ืองมือทางการเงินและอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ต้องวัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยให้รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนในก าไร
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หรือขาดทุน หรือ ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นตามที่ก  าหนดในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับดังกล่าว 
58.2.2 ถ้าไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการ

วัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ให้บันทึกบัญชีตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน หรือมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับอื่นตามความเหมาะสม 

การเปิดเผยขอ้มูล 

59. ผูซ้ื้อตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินลกัษณะและผลกระทบทาง 

การเงินจากการรวมธุรกิจทีเ่กิดข้ึนไม่ว่าจะ 

59.1 ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนั หรือ 

59.2 ภายหลงัวนัส้ินสุดของงวดทีเ่สนอรายงานแต่ก่อนวนัทีอ่นุมติัใหอ้อกงบการเงิน 

60. เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 59 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ใน

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 64 ถึง 66 

61. ผูซ้ื้อตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจาก

รายการปรบัปรุงทีร่บัรูใ้นงวดปัจจุบนัซ่ึงเกีย่วขอ้งกบัการรวมธุรกิจที่เกิดข้ึนในงวดปัจจุบนัหรือ

งวดก่อน 

62. เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 61 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ใน

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 67 

63. หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีและมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับอื่นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 59 และ 61 

ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

วนัถือปฏิบติั 

64. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติโดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป ส าหรับ 

การรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้อนุญาตให้ท าได้ 

หากกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไปถือปฏิบัติส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวและถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการ ในเวลาเดียวกนั 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

65. กิจการต้องไม่ปรับปรุงรายการสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดข้ึน

ก่อนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ 

66. กิจการบางกิจการ เช่น กิจการหาผลประโยชน์ร่วมซ่ึงไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) และมีการรวมธุรกิจซ่ึงบันทึกบัญชีด้วยวิธีซ้ือ ให้ปฏิบัติ

ในช่วงเปล่ียนแปลงน้ีตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 68 และ 69 

ภาษีเงินได ้

67. ผู้ซ้ือต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 68 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

ซ่ึงแก้ไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป ส าหรับ 

การรวมธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดข้ึนก่อนวันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ 

หมายความว่า ผู้ซ้ือจะต้องไม่ปรับปรุงการบันทึกบัญชีส าหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ที่เคยรับรู้ส าหรับการรวมธุรกิจคร้ังก่อนๆ อย่างไรกต็าม นับจากวันที่มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ผู้ซ้ือต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

น้ันในก าไรหรือขาดทุน (หรืออาจไม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากเป็นไปตามที่ก  าหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้) 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัเดิม 

68. มาตรฐานการรายงานทางกรเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกจิ (ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เดิม) 



 

23 

ภาคผนวก ก 

ค านยิาม 

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ผูถู้กซ้ือ หมายถึง ธุรกจิหรือกลุ่มธุรกจิซ่ึงผูซ้ื้อได้อ านาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ 

ผูซ้ื้อ หมายถึง กจิการที่ได้อ านาจควบคุมผูถู้กซ้ือ 

วนัทีซ้ื่อ หมายถึง วันที่ผูซ้ื้อได้อ านาจควบคุมผูถู้กซ้ือ 

ธุรกิจ หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่น ามาบริหารและด าเนินงานเพ่ือ

ประสงค์ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ต้นทุนที่ต ่ าลง หรือ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นแก่ผู้ลงทุน เจ้าของ สมาชิกหรือผู้มี

ส่วนร่วม 

การรวมธุรกิจ หมายถึง รายการหรือเหตุการณ์อื่นใดซ่ึงท าให้ผูซ้ื้อได้อ านาจในการควบคุม

ธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจ รายการซ่ึงเป็นการควบรวมจริง ‘true mergers’ 

หรือเทียบเท่าการควบรวม ‘mergers of equals’ ถือเป็นการรวม

ธุรกิจตามที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ด้วยเช่นกนั 

สิง่ตอบแทนทีค่าดว่า

จะตอ้งจ่าย 

หมายถึง โดยทั่วไป สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย หมายถึง ภาระที่ผูซ้ื้อ

จะต้องโอนสินทรัพย์หรือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจ้าของให้แก่

เจ้าของเดิมของผูถู้กซ้ือเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับอ านาจใน 

การควบคุมผูถู้กซ้ือ หากเหตุการณ์ในอนาคตที่ระบุไว้เกิดข้ึน

หรือเป็นไปตามเง่ือนไข อย่างไรก็ตาม สิ่งตอบแทนที่คาดว่า

จะต้องจ่ายอาจเป็นในกรณีที่ผูซ้ื้อมีสิทธิได้รับคืนสิ่งตอบแทนที่

เคยโอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนด 

การควบคุม หมายถึง อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของ 

อกีกจิการหน่ึงเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จากกจิกรรมของกจิการน้ัน 

ส่วนไดเ้สียในส่วนของ

เจา้ของ 

หมายถึง ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี หมายถึง ส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของในกิจการของผู้ลงทุนและส่วนได้เสียของเจ้าของ สมาชิก

หรือผู้มีส่วนได้เสยีในกิจการหาผลประโยชนร่์วม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือช าระ

หน้ีกันในขณะที่ทั้ งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ

แลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน

ลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั 
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ค่าความนยิม หมายถึง สินทรัพย์ที่แสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะ

ได้รับจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถ

ระบุและรับรู้เป็นรายการแยกออกมาให้ชัดเจนได้ 

สามารถระบุได ้ หมายถึง สนิทรัพย์จะสามารถระบุไดถ้้า 

ก) สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่ง

ออกมาจากกิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า 

หรือแลกเปล่ียนได้อย่างเป็นเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา 

สินทรัพย์ที่ระบุได้หรือหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ค านึงว่า

กจิการมีความต้ังใจจะที่ท  าเช่นน้ันหรือไม่ หรือ 

ข) ได้มาจากการท าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ โดยไม่

ค านึงว่าสิทธิเหล่าน้ันจะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยก

จากกจิการ หรือจากสทิธแิละภาระผูกพันอื่นๆ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน หมายถึง สนิทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุไดแ้ละไม่มีรูปร่าง 

กิจการหา

ผลประโยชนร่์วม 

หมายถึง กิจการที่ไม่ได้มีผู้ลงทุนเป็นเจ้าของ ซ่ึงเป็นกิจการที่ให้เงินปันผล 

ท าให้ต้นทุนต ่าลงหรือโดยให้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่ นๆ

โดยตรงแก่เจ้าของ สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น บริษัท

ประกันภัยร่วม (mutual insurance company) สหภาพสินเช่ือ 

(credit union) และสหกรณ์ (co-operative entity)  

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มี

อ านาจควบคุม 

หมายถึง ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยซ่ึงไม่ใช่ส่วนของบริษัทใหญ่ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 

เจา้ของ หมายถึง เจ้าของตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี หมายถึง ผู้ถือส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของในกิจการที่ 

ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของ และเจ้าของหรือสมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม 

ในกิจการหาผลประโยชนร่์วม 
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ภาคผนวก ข 

แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่2.3) 

ข1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซ่ึงกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดที่น ามา

รวมกันอยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กิจการ กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มกิจการเดียวกันทั้งก่อน

และหลังการรวมธุรกจิ และการควบคุมน้ันไม่เป็นการควบคุมช่ัวคราว 

ข2. กลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงจะควบคุมกิจการตามผลของสัญญาได้กต่็อเมื่อมีอ านาจในการก าหนด

นโยบายการเงินและการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการ ดังน้ัน การรวม

กจิการที่กลุ่มบุคคลเดิมได้รับอ านาจสูงสุดตามผลของสัญญาในการก าหนดนโยบายทางการเงินและ

การด าเนินงานของแต่ละกิจการที่มารวมกันเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการ

เหล่านั้นและการควบคุมสงูสุดน้ันไม่ได้เป็นการควบคุมช่ัวคราว ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ข3. กิจการอาจถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระท าการร่วมกันภายใต้ข้อตกลงตามสัญญา  

และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลน้ันไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานทางการเงินตามข้อก าหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ดังน้ัน จึงไม่จ าเป็นต้องจัดท างบการเงินรวมส าหรับการรวมธุรกิจเพ่ือรวม

กจิการที่มารวมกนัดังกล่าวเป็นธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

ข4. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของแต่ละกิจการที่มารวมกันทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจไม่ได้ 

เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจน้ันเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันหรือไม่ 

ในท านองเดียวกนั การที่กจิการที่มารวมกนัเป็นบริษัทย่อยที่มิได้ถูกน ามารวมในการจัดท างบการเงิน

รวมของกลุ่มกิจการ กไ็ม่ได้เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจน้ันเป็นการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนัหรือไม่ 

การระบุการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่3) 

ข5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ค านิยามการรวมธุรกจิว่าเป็นรายการหรือเหตุการณ์อื่นใด

ซ่ึงท าให้ผู้ซ้ือได้อ านาจในการควบคุมธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจ ผู้ซ้ืออาจด าเนินการในหลายรูปแบบ

เพ่ือให้ได้อ านาจในการควบคุมจากผู้ถูกซ้ือ ตัวอย่างเช่น 

ข5.1 โดยการโอนเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือสินทรัพย์อื่น (รวมถึงสินทรัพย์สุทธิ 

ที่ประกอบกนัเป็นธุรกจิ) 
ข5.2 โดยการก่อหน้ีสนิ 

ข5.3 โดยการออกส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ 
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ข5.4 โดยการให้สิ่งตอบแทนมากกว่าหน่ึงรูปแบบ 

ข5.5 โดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ ซ่ึงรวมถึง การรวมธุรกิจที่ด าเนินการตามสัญญาเพียง 

อย่างเดียว (ดูย่อหน้าที่ 43) 

ข6. การจัดโครงสร้างการรวมธุรกิจอาจมีได้หลายรูปแบบเพ่ือวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย วัตถุประสงค์

ทางภาษี หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ซ่ึงรวมถึงรายการดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ข6.1 ธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจซ่ึงกลายมาเป็นบริษัทย่อยของผู้ซ้ือ หรือสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจหรือ

กลุ่มธุรกจิถูกควบรวมกนัตามกฎหมายให้เป็นส่วนหน่ึงของผู้ซ้ือ 

ข6.2 กจิการที่มารวมกันกิจการหน่ึงโอนสินทรัพย์สุทธิ หรือเจ้าของกิจการโอนส่วนได้เสียในส่วน

ของเจ้าของของตนไปให้อกีกจิการที่มารวมกนัหรือเจ้าของกจิการน้ัน 

ข6.3 กิจการทั้งหมดที่มารวมกันท าการโอนสินทรัพย์สุทธิ หรือเจ้าของกิจการโอนส่วนได้เสียใน

ส่วนของเจ้าของให้แก่กจิการใหม่ที่ต้ังข้ึน (บางคร้ังเรียกรายการลักษณะน้ีว่า การบังคับรวม

ธุรกจิขนาดเลก็ที่เหมือนกนัเข้าด้วยกนั  roll-up or put-together transactions) 

ข6.4 กลุ่มของเจ้าของเดิมของกิจการที่มารวมกันกิจการใดกิจการหน่ึงได้อ านาจในการควบคุม

กจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

นยิามของค าว่าธุรกิจ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่3) 

ข7. ธุรกิจประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ผ่านกระบวนการและท าให้เกิดผลผลิต ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว 

ธุรกิจจะต้องมีผลผลิต แต่ผลผลิตไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นปัจจัยของความเป็นธุรกิจ องค์ประกอบ

ของธุรกจิทั้ง 3 ประเภทมีค านิยามดังน้ี 

ข7.1 ปัจจัยน าเขา้ หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เม่ือน าไปผ่านกระบวนการแล้วจะท าให้

เกิดหรือมีความสามารถท าให้เกิดผลผลิต ซ่ึงตัวอย่างของปัจจัยน าเข้าน้ันรวมไปถึง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสิทธิในการใช้สินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียน) สินทรัพย์ทางปัญญา ความสามารถในการเข้าถึงวัตถุดิบหรือสิทธิที่จ าเป็น

และพนักงาน 
ข7.2 กระบวนการ หมายถึง ระบบ มาตรฐาน วิธีการ ระเบียบแบบแผน หรือกฎเกณฑ์ ซ่ึงเมื่อ

น าไปใช้กับปัจจัยน าเข้าอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง จะท าให้เกิดหรือมีความสามารถ

ท าให้เกิดเป็นผลผลิต เช่น กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการในการด าเนินงาน 

และกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการเหล่าน้ีจะถูก

บันทึกไว้เป็นเอกสาร แต่แรงงานที่เป็นระบบ มีทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นตาม

กฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนจะสามารถปฏิบัติตามกระบวนการที่จ าเป็นเพ่ือท าให้ 

สิ่งที่น าเข้ากลายเป็นผลผลิตได้ (โดยทั่วไปแล้ว ระบบบัญชี ระบบการวางบิล ระบบ

เงินเดือน และระบบการบริหารงานอื่นๆ ไม่ถือเป็นกระบวนการที่ท  าให้เกดิผลผลิต) 

ข7.3 ผลผลิต หมายถึง ผลลัพธ์ของปัจจัยน าเข้าที่ ผ่านกระบวนการ ซ่ึงท าให้เกิดหรือมี

ความสามารถในการท าให้เกิดผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ต้นทุนที่ต ่าลง หรือ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิอื่นโดยตรงแก่ผู้ลงทุน เจ้าของอื่น สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม 
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ข8. เพ่ือให้การด าเนินงานและบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ กลุ่มของกิจกรรมและ

สนิทรัพย์จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่จ าเป็น 2 ประการได้แก่ ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ 

ที่จะน าไปใช้กบัปัจจัยน าเข้าน้ัน ซ่ึงเม่ือน ามารวมกันจะท าให้เกิดเป็นผลผลิต อย่างไรกต็าม ธุรกิจไม่

จ าเป็นต้องรวมปัจจัยน าเข้าหรือกระบวนการทั้งหมดที่ผู้ขายใช้ในการด าเนินธุรกิจหากผู้ซ้ือรายอื่นๆ 

ในตลาดสามารถซ้ือธุรกิจและสร้างผลผลิตต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น การรวมธุรกิจน้ันเข้ากับปัจจัย

น าเข้าและกระบวนการเดิมที่ตนมีอยู่ 

ข9. ลักษณะองค์ประกอบของธุรกิจจะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมและโครงสร้างในการบริหารงาน

หรือกจิกรรมของกจิการ รวมไปถึงระดับข้ันการพัฒนาของกจิการ ธุรกจิที่ถูกจัดต้ังข้ึนอยู่เดิมแล้วน้ัน

มักมีปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหลายประเภท ในขณะที่ ธุรกิจที่เกิดข้ึนใหม่มักจะมี

ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการน้อยกว่า และบางคร้ังจะมีผลผลิตหรือสินค้าเพียงหน่ึงอย่างเท่าน้ัน 

ธุรกจิเกอืบทุกประเภทจะมีหน้ีสนิแต่ธุรกจิกไ็ม่จ าเป็นต้องมีหน้ีสนิเสมอไป 

ข10. กลุ่มของกจิกรรมและสนิทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอาจไม่ก่อให้เกิดผลผลิต ซ่ึงถ้าไม่มีผลผลิต

เกิดขึ้นผู้ซ้ือจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์น้ัน

ถือเป็นธุรกจิหรือไม่ ปัจจัยดังกล่าวรวมถึง การที่กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์เป็นไปตามตัวอย่าง

ดังต่อไปนี้หรือไม่ 
ข10.1 เร่ิมด าเนินกจิกรรมหลักตามแผนที่ได้วางไว้  

ข10.2 มีพนักงาน สินทรัพย์ทางปัญญาและปัจจัยน าเข้าและกระบวนการอื่นที่สามารถน าไปใช้กับ

ปัจจัยน าเข้าที่มีอยู่ 
ข10.3 ก าลังด าเนินการตามแผนเพ่ือผลิตผลผลิต และ 

ข10.4 จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่จะซ้ือผลผลิตน้ัน 

ในการระบุว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาถือเป็นธุรกิจหรือไม่น้ันไม่

จ าเป็นต้องมีทุกปัจจัยที่กล่าวข้างต้น 

ข11. การก าหนดว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ใดเป็นธุรกิจหรือไม่น้ันต้องอ้างอิงจากการที่ผู้ซ้ือราย

อื่นๆ ในตลาดสามารถใช้กลุ่มของกจิกรรมหรือสินทรัพย์ดังกล่าวในการด าเนินงานและบริหารธุรกิจ

ได้หรือไม่ ดังน้ัน ในการประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ถือเป็นธุรกิจหรือไม่ จึงไม่ได้

ขึ้นอยู่กบัว่าผู้ขายใช้กลุ่มของกจิกรรมและสนิทรัพย์น้ันในการด าเนินธุรกิจและไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ ซ้ือ

ต้ังใจที่จะใช้กลุ่มของกจิกรรมและสนิทรัพย์น้ันในการด าเนินธุรกจิหรือไม่ 

ข12. กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ใดซ่ึงมีค่าความนิยมจะถือเป็นธุรกิจ หากไม่มีหลักฐานมาหักล้าง 

อย่างไรกต็าม ธุรกจิไม่จ าเป็นต้องมีค่าความนิยม 

การระบุผูซ้ื้อ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่6 และ 7) 

ข13. ในการระบุผู้ซ้ือให้ใช้แนวปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงผู้ซ้ือคือกิจการที่ได้อ านาจควบคุมผู้ถูกซ้ือ หาก 

การรวมธุรกิจเกิดขึ้ นและไม่สามารถระบุผู้ซ้ือได้อย่างชัดเจนตามแนวปฏิบัติที่ก  าหนดในมาตรฐาน
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การบัญชี ฉบับที่  27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ให้พิจารณาปัจจัยที่ก  าหนดในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 14 ถึง 18 ประกอบ 

ข14. ในการรวมธุรกจิที่มีการโอนเงินสดหรือสนิทรัพย์อื่นหรือโดยการก่อหน้ีสิน กิจการที่เป็นผู้จ่ายเงินสด

หรือโอนสนิทรัพย์อื่นให้ หรือกจิการที่เป็นผู้ก่อหน้ีมักจะเป็นผู้ซ้ือ 

ข15. ในการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปล่ียนส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ กิจการที่ออกตราสารทุนใหม่

มักจะเป็นผู้ซ้ือ อย่างไรกต็าม กรณีของการรวมธุรกิจที่เรียกว่า การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ กิจการที่

ออกตราสารทุนใหม่จะกลายเป็นผู้ถูกซ้ือ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 19 ถึง 27 ได้ก าหนดแนวทางใน

การบันทึกบัญชีส าหรับการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับไว้ การระบุผู้ซ้ือในการรวมธุรกิจที่ มีการ

แลกเปล่ียนส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของ จะต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกนัประกอบกนัดังต่อไปน้ี 
ข15.1 สิทธิออกเสียงในกิจการทีเ่กิดจากการรวมกันภายหลงัการรวมธุรกิจ  โดยทั่วไป ผู้ซ้ือ คือ 

กจิการใดกจิการหน่ึงที่มารวมกันซ่ึงกลุ่มของเจ้าของในกิจการน้ันได้รับหรือมีสิทธิออกเสียง

ส่วนใหญ่ในกจิการที่เกดิจากการรวมกนั ในการพิจารณาว่ากลุ่มของเจ้าของใดที่ได้รับหรือมี

สิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ กิจการต้องพิจารณาว่ามีข้อตกลงหรือสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียง 

ใบส าคัญแสดงสทิธ ิหรือหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพได้ที่ไม่ปกติหรือเป็นพิเศษหรือไม่ 

ข15.2 กลุ่มผูมี้สิทธิออกเสียงส่วนนอ้ยที่เมื่อรวมกันแล้วเป็นกลุ่มใหญ่ในกิจการที่เกิดจากการ

รวมกันในกรณีทีกิ่จการนัน้ไม่มีเจา้ของหรือกลุ่มของเจา้ของทีมี่สิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ 

โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกิจการใดกิจการหน่ึงที่มีเจ้าของหรือกลุ่มของเจ้าของซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิ

ออกเสยีงส่วนน้อยที่เม่ือรวมกนัแล้วเป็นกลุ่มใหญ่ในกจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

ข15.3 คณะกรรมการของกิจการทีเ่กิดจากการรวมกนั โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกิจการที่เจ้าของมี

อ านาจในการเลือก แต่งต้ัง ถอดถอนสมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการของกจิการที่เกิดจาก

การรวมกนั 
ข15.4 คณะผูบ้ริหารระดบัสงูของกิจการทีเ่กิดจากการรวมกนั โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกิจการที่ผู้บริหาร 

(หรือผู้บริหารเดิม) เป็นผู้มีอ านาจครอบง าคณะผู้บริหารของกจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

ข15.5 เงือ่นไขในการแลกเปลีย่นตราสารทนุ โดยทั่วไป ผู้ซ้ือมักเป็นกจิการที่เป็นผู้จ่ายส่วนเกินของ

มูลค่ายุติธรรมก่อนการรวมธุรกจิในตราสารทุนของอกีกจิการหน่ึง (หรือกลุ่มกจิการ) 

ข16. โดยปกติ ผู้ซ้ือ คือ กิจการซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่ากิจการอื่นที่มารวมกันอย่างมีนัยส าคัญ (ขนาดของ

กจิการอาจวัดจาก สนิทรัพย์ รายได้ หรือก าไร เป็นต้น) 

ข17. ส าหรับการรวมธุรกิจที่มีกิจการที่เกี่ยวข้องมากกว่าสองกิจการข้ึนไป ในการระบุว่า กิจการใดเป็น 

ผู้ซ้ือต้องค านึงว่ากจิการใดเป็นผู้ริเร่ิมการรวมธุรกจิ โดยพิจารณาร่วมกบัขนาดของกจิการที่มารวมกนั 

ข18. ผู้ซ้ือไม่จ าเป็นต้องเป็นกจิการที่ต้ังข้ึนใหม่จากการรวมธุรกจิ หากมีการจัดต้ังกิจการใหม่เพ่ือออกตรา

สารทุนส าหรับการรวมธุรกิจ กิจการใดกิจการหน่ึงที่ปรากฏอยู่ก่อนการรวมธุรกิจจะถูกระบุให้เป็น 

ผู้ซ้ือโดยใช้แนวทางที่ก  าหนดไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 13 ถึง 17 ในทางกลับกัน กิจการที่ต้ังข้ึน
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ใหม่ที่เป็นผู้จ่ายเงินสด หรือโอนสินทรัพย์อื่นให้ หรือเป็นผู้ก่อหน้ีเพ่ือจ่ายสิ่งตอบแทนกอ็าจถูก

พิจารณาให้เป็นผู้ซ้ือ 

การซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั 

ข19. การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับเกิดข้ึนเม่ือกิจการที่ออกหลักทรัพย์ (ผู้ซ้ือทางกฎหมาย) ถูกระบุว่าเป็น 

ผู้ถูกซ้ือในทางบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในแนวทางปฏิบัติตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 13 ถึง 18 

โดยกจิการที่ตราสารทุนถูกซ้ือไป (ผู้ถูกซ้ือทางกฎหมาย) จะเป็นผู้ซ้ือทางบัญชีส าหรับรายการที่ถือเป็น

การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ ตัวอย่างเช่น บางคร้ัง การซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจ ากัด

ต้องการเป็นบริษัทมหาชนโดยไม่ต้องการน าหลักทรัพย์ของตนเองเข้าไปจดทะเบียน จึงให้บริษัท

มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าถือหุ้นของตนเพ่ือแลกเปล่ียนกับหุ้นของบริษัทน้ัน  

จากตัวอย่างข้างต้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นผู้ซ้ือทางกฎหมาย เพราะเป็นผู้ออก

ตราสารทุนเพ่ือจ่ายช าระ และบริษัทจ ากัดถือเป็นผู้ถูกซ้ือทางกฎหมายเพราะตราสารทุนของตนถูกซ้ือ

ไป อย่างไรกต็าม การใช้แนวทางปฏบัิติตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 13 ถึง 18 จะท าให้ระบุได้ว่า 

ข19.1 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ถูกซ้ือทางบัญชี และ 

ข19.2 บริษัทจ ากดัเป็นผู้ซ้ือทางบัญชี 

ผู้ถูกซ้ือทางบัญชีจะต้องเป็นไปตามค านิยามของธุรกิจส าหรับรายการที่ถือเป็นการซ้ือธุรกิจ 

แบบย้อนกลับ และให้ใช้หลักการการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซ่ึงรวมถึงการก าหนดให้มีการรับรู้ค่าความนิยมด้วย 

การวดัมูลค่าสิง่ตอบแทนที่โอนให ้

ข20. ในการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ โดยทั่วไปผู้ซ้ือทางบัญชีจะไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ  

แต่ผู้ถูกซ้ือทางบัญชีจะเป็นผู้ออกตราสารทุนให้แก่เจ้าของของผู้ซ้ือทางบัญชี ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่โอนให้โดยผู้ซ้ือทางบัญชีเพ่ือแลกเปล่ียนกับส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือ 

ทางบัญชีต้องค านวณจากจ านวนของตราสารทุนที่บริษัทย่อยตามกฎหมายต้องออกเพ่ือท าให้เจ้าของ

ของบริษัทใหญ่ตามกฎหมายมีส่วนได้เสียในกิจการที่เกิดจากการรวมกันในสัดส่วนเดียวกันกับ 

ส่วนได้เสียที่เป็นผลจากการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ค านวณได้

ดังกล่าวจะถือว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ 

การจดัท าและการเปิดเผยงบการเงินรวม 

ข21. งบการเงินรวมที่ จัดท าส าหรับการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับจะจัดท าภายใต้ช่ือของบริษัทใหญ่ 

ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) แต่ต้องอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่ามีการปรับปรุง

งบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) รวมทั้งมีการปรับปรุงย้อนหลังส าหรับ 

ส่วนทุนตามกฎหมายของผู้ซ้ือทางบัญชีเพ่ือสะท้อนส่วนทุนตามกฎหมายของผู้ถูกซ้ือทางบัญชี 

รายการปรับปรุงดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือแสดงให้เหน็ถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือ
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ทางบัญชี) นอกจากน้ี ต้องมีการปรับปรุงย้อนหลังส าหรับข้อมูลที่น าเสนอเปรียบเทยีบในงบการเงิน

รวมเพ่ือแสดงให้เหน็ถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ด้วยเช่นกนั 

ข22. เน่ืองจากงบการเงินรวมเป็นการน าเสนอข้อมูลต่อเน่ืองจากงบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย 

ยกเว้นในส่วนโครงสร้างทุน งบการเงินรวมจึงสะท้อนถึง 

ข22.1 สินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) ที่ถูกรับรู้และวัดมูลค่า

ด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการรวมกจิการ 

ข22.2 สินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ที่ ถูกรับรู้และ 

วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ข22.3 ก าไรสะสมและยอดคงเหลือของส่วนของเจ้าของส่วนอื่นของบริษัทย่อยตามกฎหมาย  

(ผู้ซ้ือทางบัญชี) ก่อนการรวมธุรกจิ 

ข22.4 มูลค่าตราสารทุนที่ออกและรับรู้ในงบการเงินรวมจะต้องรวมตราสารทุนที่บริษัทย่อยตาม

กฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจเข้ากับมูลค่ายุติธรรมของบริษัทใหญ่ตาม

กฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ซ่ึงก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

อย่างไรกต็าม โครงสร้างของส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวม (เช่น จ านวนและประเภท

ของตราสารทุนที่ออก) ต้องแสดงถึงโครงสร้างในส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ตาม

กฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) รวมถึงตราสารทุนที่บริษัทใหญ่ตามกฎหมายออกเพ่ือการรวม

กิจการ ดังน้ัน โครงสร้างส่วนของเจ้าของของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี)  

จะถูกปรับย้อนหลังโดยใช้อัตราการแลกเปล่ียนที่ระบุในสัญญาซ้ือเพ่ือสะท้อนถึงจ านวนหุ้น

ที่ออกโดยบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ในการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ 

ข22.5 มูลค่าตามบัญชีของก าไรสะสมและส่วนของเจ้าของส่วนอื่นๆ ตามสัดส่วนของส่วนได้เสียที่

ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยตามกฎหมายก่อนการรวมธุรกจิตามที่กล่าวไว้ในภาคผนวก 

ข ย่อหน้าที่ 23 และ 24 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ข23. ในการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ เจ้าของบางรายของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) อาจไม่ได้

แลกเปล่ียนตราสารทุนที่ตนถืออยู่กับบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) เจ้าของเหล่าน้ัน

ถือเสมือนเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในงบการเงินรวมภายหลังการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ 

เน่ืองจากเจ้าของของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายที่ไม่ได้แลกเปล่ียนตราสารทุนของตนกับตราสารทุนของ 

ผู้ซ้ือตามกฎหมาย จะมีส่วนได้เสียในผลการด าเนินงานและสินทรัพย์สุทธิเฉพาะของผู้ถูกซ้ือตาม

กฎหมายเท่าน้ัน ไม่มีส่วนได้เสียในผลการด าเนินงานและสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่เกิดจากการ

รวมกัน ในทางกลับกัน แม้ว่าผู้ซ้ือตามกฎหมายจะเป็นผู้ถูกซ้ือในทางบัญชี เจ้าของของผู้ซ้ือตาม

กฎหมายกยั็งคงมีส่วนได้เสยีในผลการด าเนินงานและสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

ข24. สนิทรัพย์และหน้ีสนิของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายต้องรับรู้และวัดมูลค่าในงบการเงินรวมด้วยมูลค่าตาม

บัญชีก่อนการรวมกิจการ (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 22.1) ดังน้ัน ในการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ 

ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมต้องแสดงด้วยสัดส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
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ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิก่อนการรวมกิจการของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย ถึงแม้ว่า ส่วนได้

เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในการซ้ืออื่นๆ จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือกต็าม 

ก าไรต่อหุน้ 

ข25. ตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 22.4 โครงสร้างส่วนของเจ้าของในงบการเงินรวมของการซ้ือธุรกิจ 

แบบย้อนกลับต้องแสดงถึงโครงสร้างส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี)  

ซ่ึงรวมทั้งตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซ้ือตามกฎหมายเพ่ือให้เกดิการรวมธุรกจิ 

ข26. ในการค านวณจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักที่คงเหลือ (ตัวหารในการค านวณก าไรต่อหุ้น) 

ในระหว่างงวดที่มีการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ 

ข26.1 จ านวนหุ้นสามัญคงเหลือต้ังแต่ต้นงวดถึงวันที่ซ้ือต้องค านวณด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ีย

ถ่วงน า้หนักในระหว่างงวดของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ซ้ือทางบัญชี) คูณด้วยอัตราส่วนการ

แลกเปล่ียนที่ระบุในสญัญาการรวมกจิการและ 

ข26.2 จ านวนหุ้นสามัญคงเหลือต้ังแต่วันที่ซ้ือถึงวันสิ้นงวดต้องใช้จ านวนหุ้นสามัญคงเหลือที่มีอยู่

จริงของผู้ซ้ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) ที่คงเหลืออยู่ในระหว่างงวด 

ข27. ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานในแต่ละงวดก่อนวันที่ซ้ือที่แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินรวมตามวิธีซ้ือ

ธุรกจิแบบย้อนกลับต้องค านวณโดยการหาร 

ข27.1 ก าไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญในแต่ละงวดด้วย 

ข27.2 จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของผู้ถูกซ้ือตามกฎหมายที่คงเหลืออยู่ในระหว่างงวด

น้ันคูณด้วยอตัราส่วนการแลกเปล่ียนที่ระบุในสญัญาซ้ือกจิการ 

การรบัรูร้ายการสินทรพัยที์ไ่ดม้าและหนี้ สินทีร่บัมา (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่10 ถงึ 13) 

สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

ข28. ผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าด าเนินงานซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้เช่ายกเว้น

เฉพาะที่ก  าหนดไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 29 และ 30 

ข29. ผู้ซ้ือต้องพิจารณาว่าเงื่อนไขของสญัญาเช่าด าเนินงานแต่ละสัญญาซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้เช่าน้ันเป็นสัญญา

ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ซ้ือหรือไม่ ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากเง่ือนไขในสัญญาเช่าด าเนินงาน

ให้ผลประโยชน์แก่ผู้ซ้ือเมื่อเทียบกับเง่ือนไขในตลาดและต้องรับรู้หน้ีสินหากเง่ือนไขในสัญญาเช่า

ด าเนินงานไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผู้ซ้ือเม่ือเทียบกับเง่ือนไขในตลาด ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 42 ให้

แนวทางในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าด าเนินงานกรณีที่ผู้ถูกซ้ือ

เป็นผู้ให้เช่า 

ข30. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้อาจเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าด าเนินงาน ซ่ึงจะเหน็ได้จากการที่ผู้ซ้ือราย

อื่นๆ ในตลาดมีความเตม็ใจที่จะจ่ายเพ่ือการเช่าน้ันด้วยราคาตลาด ตัวอย่างเช่น สัญญาเช่าประตู 

เข้าออกสนามบิน หรือสญัญาเช่าพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าท าเลดี อาจเป็นช่องทางในการเข้าถึงตลาดหรือ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ ในอนาคตซ่ึงเข้าเง่ือนไขของการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้  
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เช่น ความสัมพันธ์กับลูกค้า ในสถานการณ์เช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ 

ที่เกี่ยวข้องตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 31 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ข31. ผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจแยกต่างหากจากค่าความนิยม 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนถือว่าระบุได้ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงคือสามารถแยกเป็นเอกเทศ

ได้หรือเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายในสญัญา 

ข32. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายในสัญญาจะถือว่าระบุได้ถึงแม้ว่าสินทรัพย์

น้ันจะไม่สามารถโอนหรือแยกเป็นเอกเทศจากผู้ถูกซ้ือหรือจากสทิธแิละภาระผูกพันอื่น ตัวอย่างเช่น  

ข32.1 ผู้ถูกซ้ือเช่าอุปกรณ์เพ่ือการผลิตภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานซ่ึงมีเง่ือนไขที่ให้ประโยชน์

มากกว่าเมื่อเทยีบกบัเง่ือนไขในตลาด เง่ือนไขในสัญญาเช่าระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ให้มีการ

โอนเปล่ียนมือ (ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือให้เช่าช่วง) มูลค่าของสัญญาส่วนที่ให้ประโยชน์

มากกว่าเมื่อเทยีบกบัเง่ือนไขในตลาดส าหรับรายการประเภทเดียวกัน ถือเป็นสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายในสัญญาและต้องรับรู้เป็นรายการแยกต่างหาก

จากค่าความนิยม ถึงแม้ว่าผู้ซ้ือจะไม่สามารถขาย หรือโอนสญัญาเช่านั้นให้แก่ผู้อื่นได้ 

ข32.2 ผู้ถูกซ้ือเป็นเจ้าของและด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ใบอนุญาตที่ให้สิทธิในการ

ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายใน

สัญญาและต้องรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ว่าผู้ซ้ือจะไม่สามารถ

ขายหรือโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นโดยแยกจากโรงไฟฟ้าได้ ผู้ซ้ืออาจรับรู้มูลค่า

ยุติธรรมของใบอนุญาตในการด าเนินธุรกิจและมูลค่ายุติธรรมของโรงไฟฟ้ารวมเป็น

สินทรัพย์รายการเดียวกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงินถ้าสินทรัพย์เหล่าน้ัน  

มีอายุการให้ประโยชน์เทา่กนั 
ข32.3 ผู้ถูกซ้ือเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในเทคโนโลยีและให้สิทธิแก่ผู้อื่นเพ่ื อน าไปใช้ในตลาด

ต่างประเทศโดยแลกเปล่ียนกับการได้สิ่งตอบแทนเป็นอัตราร้อยละที่ก  าหนดของรายได้ที่

เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคต สิทธิบัตรในเทคโนโลยีและสัญญาให้สิทธิที่เกี่ยวข้อง 

ถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายในสัญญาและต้องรับรู้

เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติจะไม่สามารถขายหรือ

แลกเปล่ียนสทิธบัิตรและสญัญาให้สทิธทิี่เกี่ยวข้องแยกจากกนัได้ 

ข33. เง่ือนไขในการแยกเป็นเอกเทศได้ หมายถึง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาน้ันสามารถแยกหรือแบ่งจาก

ผู้ถูกซ้ือ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปล่ียนได้อย่างเป็นเอกเทศ หรือโดยรวมกับ

สญัญาหรือสนิทรัพย์ที่ระบุได้ หรือหน้ีสนิ ที่เกี่ยวข้อง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ผู้ซ้ือสามารถขาย ให้สิทธ ิ

หรือแลกเปล่ียนกับมูลค่าของสิ่งตอบแทนอื่นถือว่าเข้าเง่ือนไขการแยกเป็นเอกเทศได้ถึงแม้ว่าผู้ซ้ือ

จะไม่มีความต้ังใจที่จะขาย ให้สทิธหิรือแลกเปล่ียนสนิทรัพย์น้ัน สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาถือว่าเข้า

เง่ือนไขการแยกเป็นเอกเทศได้ถ้ามีหลักฐานแสดงว่ามีรายการแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือกลุ่มของ

สินทรัพย์ที่คล้ายกัน ถึงแม้ว่ารายการเหล่าน้ันจะไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย และไม่ค านึงว่าผู้ซ้ือมีส่วน
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เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวหรือไม่ ตัวอย่างเช่น รายช่ือลูกค้าและรายช่ือสมาชิกมักมีการให้สิทธ ิ

ในการน าไปใช้ประโยชน์จึงถือว่าเข้าเง่ือนไขของการแยกเป็นเอกเทศได้ แม้ว่าผู้ถูกซ้ือจะเช่ือว่า

รายช่ือลูกค้าของตนมีลักษณะแตกต่างจากรายช่ือลูกค้าอื่นๆ แต่การที่ตามปกติรายช่ือลูกค้า 

มักมีการให้สิทธิกถ็ือได้ว่ารายช่ือลูกค้าที่ได้มาเข้าเง่ือนไขการแยกเป็นเอกเทศได้แล้ว อย่างไรกต็าม 

รายช่ือลูกค้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจอาจจะไม่เข้าเง่ือนไขของการแยกเป็นเอกเทศได้ ถ้าเง่ือนไข 

ในสญัญาระบุห้ามไม่ให้กจิการขาย ให้เช่าหรือแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกบัลูกค้า 

ข34. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่สามารถแยกเป็นเอกเทศจากผู้ถูกซ้ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันถือว่า

เข้าเง่ือนไขของการแยกเป็นเอกเทศได้ถ้าสินทรัพย์น้ันสามารถแยกเป็นเอกเทศได้เมื่อน าไปรวมกับ

สญัญา สนิทรัพย์ที่ระบุได้หรือหน้ีสนิ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 

ข34.1 ผู้ซ้ือรายอื่นในตลาดแลกเปล่ียนหน้ีสินเงินรับฝากและความสัมพันธ์กับลูกค้าเงินรับฝากซ่ึงเป็น

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเป็นรายการที่พบได้ทั่วไป ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้ความสัมพันธ์กับลูกค้าเงิน

รับฝากซ่ึงเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม 

ข34.2 ผู้ ถูกซ้ือมีเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนส าหรับการผลิตสินค้าชนิดหน่ึงแต่ไม่ได้ 

จดทะเบียนสิทธิบัตรในความช านาญด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ในการโอนความเป็น

เจ้าของในเคร่ืองหมายการค้า ผู้เป็นเจ้าของเดิมจะต้องโอนทุกอย่างที่จ าเป็นให้แก่เจ้าของ

ใหม่ เพ่ือให้เจ้าของใหม่สามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการได้โดยไม่แตกต่างไปจากเดิม 

เน่ืองจากความช านาญด้านเทคโนโลยีที่ไม่ได้จดสิทธิบัตรจะถูกแบ่งแยกจากผู้ถูกซ้ือหรือ

กิจการที่เกิดจากการรวมกันและจะถูกขายถ้าเคร่ืองหมายการค้าที่เกี่ยวข้องถูกขายออกไป 

จึงถือว่าความช านาญด้านเทคโนโลยีที่ไม่ได้จดสทิธบิัตรน้ันสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ 

สิทธิที่ไดร้บัคืน 

ข35. ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ืออาจได้รับคืนสิทธิที่เคยให้แก่ผู้ถูกซ้ือเพ่ือใช้สินทรัพย์ของผู้ซ้ือ ทั้งสินทรัพย์ 

ที่เคยรับรู้และไม่เคยรับรู้ในงบการเงินมาก่อน ตัวอย่างของสิทธิดังกล่าวรวมถึงสิทธิในการใช้ช่ือ 

ทางการค้าของผู้ซ้ือภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ หรือสิทธิในการใช้เทคโนโลยีของผู้ซ้ือภายใต้สัญญาให้ 

สิทธิในการใช้เทคโนโลยี สิทธิที่ได้รับคืนน้ีถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ผู้ซ้ือต้องรับรู้แยก

ต่างหากจากค่าความนิยม ย่อหน้าที่ 29 ก าหนดแนวทางในการวัดมูลค่าของสิทธิที่ได้รับคืน และย่อ

หน้าที่ 55 ก าหนดแนวทางในการบันทกึบัญชีภายหลังจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกส าหรับสทิธทิี่ได้รับคืน 

ข36. ผู้ซ้ือต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการที่เง่ือนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ได้รับคืน 

เม่ือเทยีบกับเง่ือนไขในตลาดส าหรับรายการที่มีลักษณะเดียวกันให้ผลประโยชน์กับผู้ซ้ือหรือท าให้ 

ผู้ซ้ือเสียผลประโยชน์ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 52 ก าหนดแนวทางในการวัดมูลค่าของผลก าไรหรือ

ขาดทุนดังกล่าว 
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กลุ่มของแรงงานและรายการอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถระบุได ้

ข37. ผู้ซ้ือต้องรวมมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาที่ไม่สามารถระบุได้ ณ วันที่ซ้ือเข้าเป็นส่วนหน่ึง

ของค่าความนิยม ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ืออาจก าหนดมูลค่าของกลุ่มของแรงงานที่มีอยู่ ซ่ึงหมายถึง 

กลุ่มของพนักงานที่มีอยู่ซ่ึงท าให้ผู้ซ้ือสามารถด าเนินงานและบริหารธุรกิจที่ซ้ือมาต่อไปจากวันที่ซ้ือ

ได้ กลุ่มของแรงงานไม่รวมถึงพนักงานของผู้ถูกซ้ือที่มีทักษะความช านาญพิเศษที่ต้องน าความรู้ 

และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากกลุ่มของแรงงานไม่ใช่สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่จะ

สามารถรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยมได้ มูลค่าของกลุ่มของแรงงานจึงถูกรวมเป็น

ส่วนหน่ึงของค่าความนิยม 

ข38. ผู้ซ้ือต้องรวมมูลค่าของรายการที่ไม่เข้าเง่ือนไขการเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ือเข้าเป็นส่วนหน่ึงของค่า

ความนิยม ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ืออาจก าหนดมูลค่าของสัญญาที่ผู้ถูกซ้ือก าลังเจรจาต่อรองกับลูกค้าราย

ใหม่ ณ วันที่ซ้ือ แต่เน่ืองจากสัญญาดังกล่าวยังไม่สามารถถือเป็นสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ือได้ ผู้ซ้ือจึงไม่

สามารถรับรู้สัญญาดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ผู้ซ้ือต้องไม่จัดประเภทใหม่

ในภายหลังส าหรับมูลค่าของสัญญาเหล่าน้ันโดยแสดงแยกจากค่าความนิยมส าหรับเหตุการณ์ที่

เกดิข้ึนหลังจากวันที่ซ้ือ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ือต้องประเมินข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมที่เกิดข้ึน

ไม่นานหลังวันที่ซ้ือเพ่ือพิจารณาว่ามีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากอยู่ 

ณ วันที่ซ้ือหรือไม่ 

ข39. ภายหลังการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก ผู้ซ้ือต้องบันทกึบัญชีสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อย่างไรกต็าม ตามที่

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน ก าหนดให้ใช้วิธีการบันทกึบัญชีภายหลังการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบาง

รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

ข40. เง่ือนไขของการระบุได้ใช้ในการพิจารณาว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนสามารถรับรู้เป็นรายการแยกต่างหาก

จากค่าความนิยมได้หรือไม่ อย่างไรกต็าม เง่ือนไขดังกล่าวไม่ได้ก าหนดแนวทางในการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และไม่ได้ก าหนดข้อจ ากัดของข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ือพิจารณาใช้ข้อสมมติเดียวกันกับที่ผู้ซ้ือรายอื่นๆ

ในตลาดใช้ เช่น การพิจารณาโอกาสในการต่อสัญญาในอนาคตในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ

สญัญา ซ่ึงการต่ออายุได้หรือไม่น้ันไม่จ าเป็นต้องเข้าเงื่อนไขการระบุได้ (อย่างไรกต็าม ย่อหน้าที่ 29 

ได้กล่าวถึงข้อยกเว้นในการวัดมูลค่ายุติธรรมส าหรับสิทธิที่ได้รับคืนที่ รับรู้ในการรวมธุรกิจ)  

ย่อหน้าที่ 36 และ 37 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน ก าหนดแนวทางส าหรับการพิจารณาว่าสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนควรจะรับรู้รวมเป็นหน่วยเดียวกับ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นหรือสนิทรัพย์ที่มีตัวตนหรือไม่  
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การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์่ระบุไดบ้างรายการและส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในผูถู้กซ้ือ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่18 และ 19) 

สินทรพัยที์่กระแสเงินสดมีความไม่แนน่อน (ค่าเผือ่มูลค่า) 

ข41. ณ วันที่ซ้ือ ผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้ค่าเผ่ือมูลค่าส าหรับสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ือเป็นรายการแยกต่างหาก เพราะผลกระทบของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกระแส 

เงินสดเกี่ยวกับอนาคตได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้ผู้ซ้ือวัดมูลค่าของลูกหน้ีที่ได้มาซ่ึงรวมถึงเงินให้กู้ยืมด้วยมูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที่ซ้ือ ดังน้ัน ณ วันดังกล่าวผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้ค่าเผ่ือมูลค่าส าหรับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเรียกเกบ็

ไม่ได้ตามสญัญา 

สินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าด าเนนิงานซ่ึงผูถู้กซ้ือเป็นผูใ้หเ้ช่า 

ข42. ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสินทรัพย์ เช่น อาคารหรือสิทธิภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน

ซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้ให้เช่า ผู้ซ้ือต้องพิจารณาเง่ือนไขตามสัญญาเช่าในการบันทกึบัญชี หรืออีกนัยหน่ึง  

ผู้ซ้ือต้องไม่รับรู้รายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินจากการที่เง่ือนไขในสัญญาเช่าด าเนินงานน้ันให้

ประโยชน์หรือไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้ซ้ือเม่ือเทยีบกับเง่ือนไขในตลาด ซ่ึงในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 19 

ก าหนดให้รับรู้ส าหรับสญัญาเช่าซ่ึงผู้ถูกซ้ือเป็นผู้เช่า 

สินทรพัยที์่ผูซ้ื้อตั้งใจจะไม่ใชห้รือใชใ้นรูปแบบที่แตกต่างไปจากผูซ้ื้อรายอ่ืนๆ ในตลาด 

ข43. เพ่ือประโยชน์ในการแข่งขันหรือด้วยเหตุผลอื่น ผู้ซ้ืออาจต้ังใจไม่ใช้สินทรัพย์ที่ได้มา เช่น สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนประเภทงานวิจัยและพัฒนา หรือผู้ซ้ืออาจต้ังใจจะใช้สินทรัพย์น้ันในรูปแบบที่แตกต่างไป

จากที่ผู้ซ้ือรายอื่นๆ ในตลาดใช้ อย่างไรกต็าม ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โดยอิงตาม

การใช้งานที่ผู้ซ้ือรายอื่นๆในตลาดพึงใช้จากสนิทรัพย์น้ี 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ 

ข44. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้ผู้ซ้ือวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมใน 

ผู้ถูกซ้ือด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ บางคร้ัง ผู้ซ้ืออาจสามารถวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมได้โดยใช้ราคาตลาดซ้ือขายคล่องส าหรับหุ้นทุนที่ไม่ได้ถือโดยผู้ซ้ือ 

อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดซ้ือขายคล่องได้ ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วน

ได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าอื่น 

ข45. มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นของส่วนของผู้ซ้ือและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ืออาจแตกต่าง

กนั ผลต่างโดยส่วนใหญ่เป็นส่วนเพ่ิมในมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นที่ผู้ซ้ือมีในผู้ถูกซ้ือจากการที่ได้อ านาจ

ในการควบคุม (control premium) หรือในทางกลับกัน มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุมได้รวมส่วนลดจากการขาดอ านาจควบคุม (minority discount) 
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การวดัมูลค่าค่าความนยิมหรือก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 

การวดัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ซ้ือของส่วนของผูซ้ื้อในงบการเงินของผูถู้กซ้ือโดยใชเ้ทคนิค

การวดัมูลค่า (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 33) 

ข46. ในการรวมธุรกจิที่ไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ ผู้ซ้ือต้องใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสีย

ในผู้ถูกซ้ือแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการวัดมูลค่าค่าความนิยมหรือ

ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ (ดูย่อหน้าที่ 32 ถึง 34) ผู้ซ้ือต้องวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของ

ส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าวิธีใดวิธีหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงวิธีที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์และมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ ถ้ามีการใช้เทคนิคการวัดมูลค่ามากกว่าหน่ึงวิธี ผู้ซ้ือต้อง

ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากแต่ละเทคนิคโดยพิจารณาความเกี่ยวข้องกันและความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่

ใช้และข้อมูลเพ่ิมเติมที่สามารถหาได้ 

ขอ้ควรพิจารณาเพิม่เติมในการใชวิ้ธีซ้ือกบัการรวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชนร่์วม 

(แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 33) 

ข47. เมื่อกิจการหาประโยชน์ร่วมสองแห่งมารวมกัน มูลค่ายุติธรรมของส่วนของเจ้าของหรือส่วนของ

สมาชิกในผู้ถูกซ้ือ (หรือมูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซ้ือ) อาจเป็นมูลค่าที่วัดได้อย่างน่าเช่ือถือกว่ามูลค่า

ยุติธรรมของส่วนของสมาชิกที่ผู้ซ้ือได้โอนไป ในสถานการณ์เช่นน้ัน ย่อหน้าที่ 33 ก าหนดให้ผู้ซ้ือ

ต้องประเมินมูลค่าของค่าความนิยมโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนของเจ้าของของผู้ถูก

ซ้ือแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือที่ถูกโอนไป นอกจากน้ี ผู้ซ้ือในการ

รวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้องรับรู้สินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซ้ือโดยตรงไปยังส่วน

ของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินไม่ให้รับรู้เข้าก าไรสะสม ซ่ึงเป็นไปตามที่ก  าหนดส าหรับธุรกิจ

ประเภทอื่นๆ ในการบันทกึบัญชีการรวมธุรกจิด้วยวิธซ้ืีอ 

ข48. กิจการหาผลประโยชน์ร่วมมีความเหมือนกับธุรกิจอื่นๆ ในหลายด้านแต่มีข้อแตกต่างที่เด่นชัด  

คือ มีสมาชิกเป็นทั้งลูกค้าและเจ้าของ โดยทั่วไปสมาชิกของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมคาดหวังจะ

ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกในรูปแบบของการลดค่าสินค้าหรือค่าบริการหรือเงินปันผล 

เงินปันผลมักจะถูกจัดสรรให้กับสมาชิกแต่ละคนตามสัดส่วนของมูลค่าทางธุรกิจที่สมาชิกท าให้กับ

กจิการในระหว่างปี 

ข49. การวัดมูลค่ายุติธรรมของกจิการหาผลประโยชน์ร่วมต้องรวมข้อสมมติที่ผู้ซ้ือรายอื่นๆ ในตลาดจะใช้

ในการพิจารณาเกี่ยวกบัผลประโยชน์ในอนาคตของสมาชิกประกอบกบัข้อสมมติอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผู้ซ้ือ

รายอื่นๆ ในตลาดจะท ากับกิจการหาผลประโยชน์ร่วม ตัวอย่างเช่น ประมาณการกระแสเงินสดอาจ

เป็นสิ่งที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ร่วม กระแสเงินสดที่ใช้ใน

ประมาณการดังกล่าวต้องอ้างอิงมาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับของกิจการหาผลประโยชน์

ร่วมซ่ึงเป็นกระแสเงินสดหลังหักผลประโยชน์ที่คืนให้แก่สมาชิกในรูปของการลดค่าสินค้าหรือ

บริการ เป็นต้น 
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การพิจารณารายการที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรวมธุรกิจ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่

51 และ 52) 

ข50. ผู้ซ้ือต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปน้ีร่วมกัน เพ่ือพิจารณาว่ารายการที่เกิดข้ึนถือเป็นส่วนหน่ึงของ 

การแลกเปล่ียนกบัผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกจิหรือถือเป็นรายการแยกต่างหากจากการรวมธุรกจิ 

ข50.1 เหตุผลของการเกิดรายการ – การท าความเข้าใจถึงเหตุผลที่แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ

รวมธุรกจิ (ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ เจ้าของ กรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนของผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ) 

เข้าท ารายการหรือข้อตกลงรายการหน่ึงน้ันอาจช้ีให้เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ

การโอนสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถูกซ้ือเพ่ือแลกเปล่ียนกับสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมา

หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการที่เกิดข้ึนท าให้ผู้ซ้ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันได้รับ

ผลประโยชน์มากกว่าผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกจิ ต้นทุนที่จ่ายส าหรับรายการ

ดังกล่าว (รวมถึงสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง) ไม่น่าจะเป็นส่วนหน่ึงของรายการ

แลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือ ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องบันทกึบัญชีส าหรับจ านวนดังกล่าวแยกต่างหาก

จากการรวมธุรกจิ 
ข50.2 ผูริ้เริ่มให้เกิดรายการ - การท าความเข้าใจว่ากิจการใดเป็นผู้ริเร่ิมให้เกิดรายการอาจ

ช้ีให้เห็นว่ารายการดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือหรือไม่ 

ตัวอย่างเช่น รายการหรือเหตุการณ์อื่นที่ ริเ ร่ิมโดยผู้ซ้ือจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ผู้ซ้ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกัน มากกว่าที่จะให้

เกิดประโยชน์แก่ผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน รายการหรือ

ข้อตกลงที่ริเร่ิมโดยผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมจะไม่ได้ท าเพ่ือประโยชน์ของผู้ซ้ือหรือกิจการที่

เกดิจากการรวมกนั ซ่ึงรายการดังกล่าวมักถือเป็นส่วนหน่ึงของรายการรวมธุรกจิ 

ข50.3 ช่วงเวลาของการเกิดรายการ – ช่วงเวลาของการเกิดรายการอาจช้ีให้เห็นว่ารายการ

ดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือหรือไม่ ตัวอย่างเช่น รายการ

ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือที่เกดิข้ึนในระหว่างการเจรจาต่อรองเง่ือนไขการรวมธุรกจิอาจท าให้

การรวมธุรกิจน้ันเกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ผู้ซ้ือหรือกิจการที่เกิดจากการ

รวมกัน หากเป็นเช่นน้ัน ผู้ถูกซ้ือหรือเจ้าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจอาจไม่ได้รับหรือได้รับ

ผลประโยชน์จากรายการดังกล่าวเพียงเลก็น้อย ยกเว้นผลประโยชน์ที่ได้รับในฐานะที่เป็น

ส่วนหน่ึงของกจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

การท าใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ือที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป (แนวทาง

ปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 52.1) 

ข51. ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ืออาจมีความสัมพันธ์กันก่อนการเจรจาตกลงรวมธุรกิจกัน ซ่ึง ณ  ที่ น้ีจะเรียกว่า 

‚ความสมัพันธท์ี่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกจิ‛ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือที่มีอยู่ก่อนการรวม

ธุรกิจอาจอยู่ในรูปแบบของสัญญา เช่น สัญญาระหว่างผู้ขายกับลูกค้า หรือสัญญาระหว่างผู้ให้สิทธิ

กบัผู้ใช้สทิธ ิหรืออาจไม่อยู่ในรูปแบบของสญัญากไ็ด้ เช่น โจทกก์บัจ าเลย 
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ข52. ถ้าการรวมธุรกจิมีผลท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป ให้

ผู้ซ้ือรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนโดยวัดมูลค่าตามที่ก  าหนดดังต่อไปน้ี 

ข52.1 ให้ใช้มูลค่ายุติธรรมส าหรับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนหน้าการรวมธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ

ของสญัญา เช่น คดีความฟ้องร้อง 

ข52.2 ให้ใช้มูลค่าที่ น้อยกว่าระหว่างภาคผนวก ข ย่อหน้าที่  52.2.1 กับ 52.2.2 ส าหรับ

ความสมัพันธท์ี่มีอยู่ก่อนหน้าการรวมธุรกจิที่อยู่ในรูปแบบของสญัญา 

ข52.2.1 มูลค่าของสญัญาส่วนที่ได้ประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าในมุมมองของผู้ซ้ือ เมื่อ

เทยีบกบัเง่ือนไขของรายการที่มีลักษณะเหมือนกันในตลาดในปัจจุบัน (สัญญาที่

ให้ประโยชน์น้อยกว่า หมายถึง น้อยกว่าในแง่ข้อก าหนดตามสัญญาเมื่อเทยีบกับ

ข้อก าหนดในตลาดทั่วไปซ่ึงไม่จ าเป็นว่าสัญญาน้ันต้องเป็นสัญญาที่สร้างภาระ 

ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายตามข้อก าหนดในสัญญาที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้เกินกว่าประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิที่จะได้รับจากสญัญาน้ัน) 

ข52.2.2 จ านวนที่ระบุในเง่ือนไขของสัญญาที่ต้องมีการจ่ายช าระระหว่างคู่สัญญา เม่ือมี 

คนใดคนหน่ึงได้รับประโยชน์น้อยกว่า 

ถ้ามูลค่าตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 52.2.2 น้อยกว่า 52.2.1 ให้บันทึกผลต่างที่เกิดข้ึนเป็นส่วน

หน่ึงของการรวมธุรกจิ 

มูลค่าของผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้บางส่วนข้ึนอยู่กบัว่าผู้ซ้ือเคยรับรู้สนิทรัพย์หรือหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง

หรือไม่ ดังน้ัน ผลก าไรหรือขาดทุนที่แสดงในงบการเงินอาจแตกต่างไปจากมูลค่าที่ค านวณได้โดยใช้

ข้อก าหนดข้างต้น 

ข53. ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจอาจเป็นสัญญาที่ผู้ซ้ือรับรู้เป็นสิทธิที่ได้รับคืน ถ้าสัญญามี

เง่ือนไขที่ให้ประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าเม่ือเทียบกับมูลค่ารายการที่มีลักษณะเหมือนกันใน

ตลาด ผู้ซ้ือต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการท าให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่หมดไปน้ันเป็นรายการ

แยกต่างหากจากการรวมธุรกจิและวัดมูลค่าตามที่กล่าวไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 52 

ขอ้ตกลงการจ่ายช าระที่อาจเกิดข้ึนแก่พนกังานหรือผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะขายหุน้ (แนวทาง

ปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 52.2) 

ข54. ข้อตกลงการจ่ายช าระที่อาจเกดิข้ึนแก่พนักงานหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นจะเป็นสิ่งตอบแทน.

ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการรวมธุรกิจ หรือเป็นรายการแยกต่างหากขึ้ นอยู่กับลักษณะของข้อตกลง  

การท าความเข้าใจเหตุผลของการรวมข้อตกลงการจ่ายช าระที่อาจจะเกิดข้ึนไว้ในสัญญาซ้ือธุรกิจ  

ท าความเข้าใจว่าใครเป็นผู้ริเ ร่ิมข้อตกลง และช่วงเวลาที่ คู่สัญญาเข้าท าข้อตกลงจะช่วยใน 

การประเมินลักษณะของข้อตกลงได้ 

ข55. ถ้าไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าข้อตกลงการจ่ายช าระแก่พนักงานหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น 

ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายการแลกเปล่ียนที่ให้แก่ผู้ถูกซ้ือหรือถือเป็นรายการแยกต่างหากจาก 

การรวมธุรกจิ ผู้ซ้ือต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบ 
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ข55.1 การจา้งงานต่อ – หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นก าหนดเง่ือนไขในข้อตกลงให้มีการจ้าง

งานต่อและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นกลายมาเป็นพนักงานในระดับที่มีความส าคัญ  

อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเข้าเง่ือนไขเป็นข้อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย เง่ือนไขใน

การจ้างงานต่ออาจรวมอยู่ในสัญญาจ้างงาน สัญญาซ้ือกิจการหรือเอกสารอื่นๆ ข้อตกลง 

ของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่ต้องท าการจ่ายช าระหากไม่มีการจ้างงานอีกต่อไป 

ถือเป็นผลตอบแทนพนักงานส าหรับการบริการที่ได้รับหลังการรวมกิจการ ในขณะที่ 

ข้อตกลงซ่ึงการจ่ายช าระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบหากไม่มี 

การจ้างงานอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าการจ่ายช าระที่คาดว่าจะต้องจ่ายน้ันเป็นการจ่ายสิ่งตอบแทน 

ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการรวมธุรกจิ ไม่ใช่ค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.2 ระยะเวลาการจา้งงานต่อ - ถ้าระยะเวลาการจ้างงานต่อเป็นช่วงเดียวกันหรือยาวกว่า

ระยะเวลาการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึน อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเน้ือหาของการจ่ายช าระที่คาด

ว่าจะเกดิขึ้นถือเป็นค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.3 ระดับของค่าตอบแทนพนักงาน  – ในสถานการณ์ที่ ค่าตอบแทนที่ จ่ายให้พนักงาน

นอกเหนือจากการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอยู่ในระดับที่ เหมาะสมเม่ือเทียบกับ

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานส าคัญคนอื่นๆ ในกจิการที่เกดิจากการรวมกนัอาจเป็นข้อบ่งช้ี

ว่าการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนถือเป็นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายในการรวมธุรกิจ ไม่ใช่

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.4 เงินทีจ่า่ยเพ่ิมใหแ้ก่พนกังาน – หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นที่ไม่ได้กลายเป็นพนักงาน

ได้รับการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกดิข้ึนต่อหุ้นน้อยกว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นที่กลายเป็น

พนักงานของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าเงินที่จ่ายเพ่ิมให้ผู้ถือหุ้นที่

ประสงค์จะขายหุ้นที่กลายเป็นพนักงานของกจิการน้ัน เป็นค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.5 จ านวนหุน้ทีถื่อ – จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นซ่ึงยังคงเป็นพนักงาน

ส าคัญ อาจเป็นข้อบ่งช้ีเน้ือหาสาระของข้อตกลงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระ 

ตัวอย่างเช่น หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในผู้ถูกซ้ือยังคงเป็น

พนักงานส าคัญ อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าข้อตกลงน้ีเป็นข้อตกลงการแบ่งผลก าไรซ่ึงมีจุดประสงค์  

ที่จะให้ค่าตอบแทนพนักงานส าหรับบริการที่ได้รับหลังการรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน  

หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นซ่ึงยังคงเป็นพนักงานส าคัญน้ันถือหุ้นเพียงเล็กน้อยใน 

ผู้ถูกซ้ือและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นทุกคนได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายต่อหุ้น

ในจ านวนที่เท่าๆ กัน อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นน้ันเป็นสิ่งตอบ

แทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระเพ่ิมเติมในการรวมธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นก่อนการรวมธุรกิจต้องน ามาพิจารณาด้วย เช่น สมาชิกใน

ครอบครัวเดียวกนัซ่ึงยังคงเป็นพนักงานส าคัญ 
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ข55.6 ความเชือ่มโยงกับการวดัมูลค่า – หากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายในเบ้ืองต้น ณ วันซ้ือ 

อิงจากระดับที่ต ่าของการวัดมูลค่าผู้ถูกซ้ือและเกณฑ์การค านวณการจ่ายช าระที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนมีความเกี่ยวข้องกับวิธีที่ใช้ในการวัดมูลค่า อาจเป็นไปได้ว่าการจ่ายช าระที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้ นถือเป็นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายช าระเพ่ิมเติม อย่างไรกต็าม หากเกณฑ์การค านวณ 

การจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนสอดคล้องกับข้อตกลงการแบ่งผลก าไรก่อนการรวมธุรกิจ 

อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าข้อตกลงน้ันเป็นการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 

ข55.7 สูตรในการก าหนดค่าตอบแทน – สูตรที่ใช้ก าหนดการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นอาจมี

ประโยชน์ในการประเมินเน้ือหาของข้อตกลง ตัวอย่างเช่น หากการจ่ายช าระที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนค านวณตามเกณฑ์ตัวคูณก าไรอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าภาระผูกพันน้ันเป็นสิ่งตอบแทนที่

คาดว่าจะต้องจ่ายช าระในการรวมธุรกิจและสูตรดังกล่าวน้ันก าหนดขึ้ นเพ่ือใช้ค านวณหรือ

พิสจูน์มูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซ้ือ ในทางกลับกนัหากการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณ

โดยใช้อัตราร้อยละของก าไรอาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้แก่พนักงานน้ัน

เป็นข้อตกลงการแบ่งผลก าไรส าหรับตอบแทนบริการที่ได้รับจากพนักงาน 

ข55.8 ขอ้ตกลงและประเด็นอื่นๆ – เง่ือนไขที่ก  าหนดในข้อตกลงอื่นๆที่ท  ากับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์

จะขายหุ้น (เช่น ข้อตกลงที่จะไม่แข่งขัน สัญญาในการด าเนินงาน สัญญาที่ปรึกษา และ

สัญญาเช่าทรัพย์สิน) และวิธีปฏิบัติส าหรับภาษีเงินได้ของการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

อาจเป็นข้อบ่งช้ีว่าการจ่ายช าระที่คาดว่าจะเกิดข้ึนน้ันไม่ใช่สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกซ้ือ 

ตัวอย่างเช่น ในการซ้ือธุรกจิ ผู้ซ้ืออาจเข้าท าสญัญาเช่าทรัพย์สนิกบัผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขาย

หุ้นรายส าคัญรายหน่ึง ถ้าพบว่าอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าน้ันต ่ากว่าอัตราตลาดอย่างมี

นัยส าคัญ อาจท าให้การจ่ายช าระที่อาจเกิดข้ึนแก่ผู้เช่า (ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น) 

ตามข้อตกลงเพ่ิมเติมน้ันมีเน้ือหาเป็นการจ่ายช าระเพ่ือประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าที่ผู้ซ้ือ

ต้องรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ในทางกลับกันถ้า

สัญญาเช่าระบุให้ค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป ข้อตกลงในการจ่ายช าระที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นน้ีอาจเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่จะต้องจ่ายใน

การรวมธุรกจิ 

การออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องผูซ้ื้อเพื่อแลกเปลี่ยนกบัโครงการที่พนกังาน

ของผูถู้กซ้ือถืออยู่ (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 52.2) 

ข56. ผู้ซ้ืออาจแลกเปล่ียนโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) ของตนกับโครงการที่

พนักงานของผู้ถูกซ้ือถืออยู่ การแลกเปล่ียนสิทธิซ้ือหุ้นหรือโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์อื่นๆ 

ที่เกดิจากการรวมธุรกจิให้บันทกึบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ในส่วนที่เป็นการเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงการ หากผู้ซ้ือผูกพันที่จะให้สิ่งตอบ

แทนอื่นเพ่ือทดแทนโครงการของผู้ถูกซ้ือ ผู้ซ้ือต้องรวมโครงการทดแทนของผู้ซ้ือที่วัดมูลค่าตาม

ราคาตลาดทั้งหมดหรือบางส่วนในการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกิจ  
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ผู้ซ้ือถือว่าผูกพันตนที่จะให้ค่าตอบแทนอื่นเพ่ือแทนที่โครงการของผู้ถูกซ้ือหากผู้ถูกซ้ือหรือพนักงาน

ของ         ผู้ถูกซ้ือมีความสามารถในการบังคับให้เกิดการแลกเปล่ียน ตัวอย่างเช่น ในการถือ

ป ฏิ บั ติ 

ตามข้อก าหนดข้างต้น ผู้ซ้ือผูกพันที่จะให้ค่าตอบแทนอื่นเพ่ือทดแทนค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือ  

ถ้าถูกก าหนดโดย 
ข56.1 เง่ือนไขในสญัญาซ้ือธุรกจิ 

ข56.2 เง่ือนไขตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนเดิมของผู้ถูกซ้ือ หรือ 

ข56.3 กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ในบางสถานการณ์ โครงการเดิมของผู้ถูกซ้ืออาจสิ้นสุดลงจากผลของการรวมธุรกิจ และผู้ซ้ือได้ออก

โครงการเพ่ือทดแทนโครงการเดิม ถึงแม้ว่าจะไม่มีภาระผูกพันในการท าเช่นน้ัน ให้รับรู้โครงการ

ทดแทนที่ออกให้โดยวัดมูลค่าตามราคาตลาดโดยถือเป็นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลัง

การรวมธุรกจิ หรือกล่าวได้ว่าไม่ให้น ามูลค่าค่าตอบแทนดังกล่าวไปรวมเป็นส่วนหน่ึงในการวัดมูลค่า

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกจิ 

ข57. ในการพิจารณาว่าส่วนใดของโครงการทดแทนเป็นสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือและส่วนใดถือ

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายส าหรับบริการที่ได้รับภายหลังการรวมธุรกิจ ให้ผู้ซ้ือวัดมูลค่าโครงการ 

ทั้งที่ออกโดยผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือ ณ วันที่ซ้ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ส่วนของโครงการทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

สิ่งตอบแทน ที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือจะเทา่กับโครงการค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือในส่วนที่จ่ายเพ่ือบริการ

ที่ได้รับก่อนการรวมธุรกจิ 

ข58. ส่วนของโครงการทดแทนซ่ึงเป็นส่วนที่จ่ายเพ่ือบริการที่ได้รับก่อนการรวมธุรกิจ คือ โครงการ

ค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือที่ วัดมูลค่าตามตลาดคูณด้วยอัตราส่วนของระยะเวลาการได้รับสิทธ ิ

ที่เหลืออยู่ต่อระยะเวลาที่มากกว่าระหว่าง ระยะเวลาการได้รับสิทธิทั้งหมดกับระยะเวลาการได้รับ

สิทธิของตราสารเดิมของโครงการผลตอบแทนของผู้ถูกซ้ือ ระยะเวลาการได้รับสิทธิ คือ ช่วงเวลา  

ที่เง่ือนไขการได้รับสทิธทิั้งหมดเป็นไปตามที่ระบุไว้ ค านิยามของค าว่าเง่ือนไขการได้รับสิทธิ ก าหนด

ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 

ข59. ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่เป็นสิทธิขาดซ่ึงถือเป็นส่วนของบริการที่ได้รับภายหลังการรวม

ธุรกิจและรับรู้เป็นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ต้องเท่ากับโครงการ

ทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดหักด้วยมูลค่าของโครงการทดแทน ซ่ึงเป็นของบริการที่ได้รับก่อน

การรวมธุรกิจ ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องรับรู้ส่วนเกินระหว่างโครงการทดแทนซ่ึงออกและวัดมูลค่าตามราคา

ตลาดกับโครงการของผู้ถูกซ้ือที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดเป็นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงิน

ภายหลังการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ือต้องรับรู้ส่วนของโครงการทดแทนส าหรับบริการที่ได้รับภายหลัง 

การรวมธุรกิจถ้ามีการก าหนดว่าต้องมีการให้บริการ ทั้งน้ี ไม่ค านึงว่าพนักงานได้ให้บริการทั้งหมด

ตามที่ก  าหนดไว้ในโครงการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ถูกซ้ือก่อนวันที่ซ้ือธุรกจิหรือไม่ 
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ข60. ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่เป็นสิทธิขาดซ่ึงเกี่ยวข้องกับบริการที่ได้รับก่อนและหลังการรวม

ธุรกิจต้องแสดงถึงประมาณการที่ดีที่สุดของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้สิทธิ ตัวอย่างเช่น 

ถ้าส่วนของโครงการทดแทนซ่ึงเป็นของบริการที่ได้รับก่อนการรวมธุรกิจที่ วัดมูลค่าตามตลาด 

มีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท และผู้ซ้ือคาดว่าจะมีการใช้สิทธิเพียงร้อยละ 95 ของผลตอบแทนทั้งหมด 

ดังน้ัน มูลค่าที่น าไปรวมค านวณสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกิจจะเท่ากับ 95 บาท  

การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้สิทธิจะต้องแสดงเป็น

ค่าตอบแทนส าหรับงวดที่เกิดการเปล่ียนแปลงหรืองวดที่มีการริบคืนสิทธิ โดยไม่น าไปปรับปรุงกับ 

สิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกิจ ในท านองเดียวกัน ผลจากเหตุการณ์อื่นๆ เช่น  

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของโครงการหรือค่าตอบแทนที่จะได้รับจากโครงการในที่สุดซ่ึงก าหนด 

โดยเง่ือนไขผลงาน ที่เกิดข้ึนภายหลังวันที่ซ้ือ ให้บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่บันทึกส าหรับงวด         

ที่เกดิเหตุการณ์ดังกล่าวข้ึน 

ข61. ข้อก าหนดในการแบ่งโครงการทดแทนเป็นของบริการที่ได้รับก่อนและหลังการรวมธุรกิจใช้

ข้อก าหนดเดียวกันไม่ว่าโครงการทดแทนจะถูกจัดประเภทเป็นหน้ีสินหรือตราสารทุนตามที่ก  าหนด

ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และให้รับรู้การ

เปล่ียนแปลงภายหลังวันที่ซ้ือของค่าตอบแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดซ่ึงจัดประเภทเป็นหน้ีสิน

และผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจของผู้ซ้ือในงวดที่เกิด

การเปล่ียนแปลง 

ข62. ผลกระทบทางภาษีของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกให้ทดแทนต้องรับรู้ตามที่ก  าหนดไว้

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นที่ก าหนดแนวทางในการบนัทึกบญัชีและวดัมูลค่า

ภายหลงัการรบัรูเ้มือ่เริม่แรก (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่54) 

ข63. ตัวอย่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่ก  าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและ 

วัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาหรือเกิดข้ึนจาก 

การรวมธุรกจิมีดังน้ี 

ข63.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก าหนดวิธีการ

บันทึกบัญชีส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ โดยผู้ซ้ือต้องวัด

มูลค่าค่าความนิยมด้วยจ านวนที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ือหักด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ก าหนด

วิธกีารบันทกึบัญชีส าหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ข63.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ก าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกส าหรับสัญญาประกันภัยที่

ได้มาจากการรวมธุรกจิ 



 

43 

ข63.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ก าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชี 

ภายหลังการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ได้มา

จากการรวมธุรกจิ (รวมถึงสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน) 

ข63.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  ก าหนด

แนวทางในการวัดมูลค่าและการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้เมื่อเร่ิมแรกส าหรับส่วนของ

โครงการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกโดยผู้ซ้ือเพ่ือทดแทนบริการที่

จะได้รับจากพนักงานในอนาคต 

ข63.5 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ก าหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีส าหรับการเปล่ียนแปลงส่วนของบริษัท

ใหญ่ในบริษัทย่อยภายหลังได้อ านาจในการควบคุม 

การเปิดเผยขอ้มูล (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่59 และ 61) 

ข64. เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 59 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับการรวมธุรกิจที่เกิดข้ึนใน

ระหว่างรอบระยะเวลาการรายงานดังต่อไปนี้  

ข64.1 ช่ือและรายละเอยีดของผู้ถูกซ้ือ 

ข64.2 วันที่ซ้ือ 
ข64.3 สดัส่วนของตราสารทุนที่มีสทิธอิอกเสยีงที่ได้มา 

ข64.4 เหตุผลหลักในการรวมธุรกจิและค าอธบิายว่าผู้ซ้ือได้อ านาจควบคุมผู้ถูกซ้ือโดยวิธใีด 

ข64.5 ค าอธบิายเชิงคุณภาพถึงปัจจัยที่ท  าให้เกิดการรับรู้ค่าความนิยม เช่น ประโยชน์จากการรวม

ที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจากการรวมการปฏบัิติงานของผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือเข้าด้วยกัน ปัจจัยที่ท  าให้

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่เข้าเง่ือนไขที่จะรับรู้เป็นรายการแยกต่างหาก หรือปัจจัยอื่นๆ  

ข64.6 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

ของสิ่งตอบแทนแต่ละประเภท เช่น 

ข64.6.1 เงินสด 
ข64.6.2 สินทรัพย์ที่มีตัวตนอื่นหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น รวมถึงธุรกิจหรือบริษัทย่อย

ของผู้ซ้ือ 
ข64.6.3 หน้ีสนิที่เกดิข้ึน เช่น หน้ีสนิจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย และ 

ข64.6.4 ส่วนของเจ้าของของผู้ซ้ือ รวมถึง จ านวนเคร่ืองมือทางการเงินหรือส่วนได้เสียใดๆ 

ที่ได้ออกหรืออาจจะออกและวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงินหรือส่วนได้เสยีเหล่าน้ัน 

ข64.7 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายตามข้อตกลงและสนิทรัพย์ที่ได้มาจากการค า้ประกนั 

ข64.7.1 จ านวนที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ือ 

ข64.7.2 ค าอธบิายข้อตกลงและหลักเกณฑใ์นการก าหนดมูลค่าที่จะต้องจ่ายช าระ และ 

ข64.7.3 ประมาณการผลลัพธ์ในลักษณะเป็นช่วงจ านวนเงินมากสุดถึงน้อยที่สุด (ไม่คิดลด

มูลค่า) หรือ ถ้าไม่สามารถประมาณได้ ให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลของ 
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การที่ไม่สามารถประมาณช่วงได้ รวมทั้งเปิดเผยข้อเทจ็จริงกรณีที่มูลค่าสูงสุด 

ของการจ่ายช าระมีมูลค่าไม่จ ากดั 

ข64.8 ลูกหน้ีที่ได้รับมา 
ข64.8.1 มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ี 

ข64.8.2 มูลค่าของลูกหน้ีตามสญัญา (ยอดรวมก่อนสทุธ)ิ และ 

ข64.8.3 ประมาณการที่ดีที่สุด ณ วันที่ ซ้ือของกระแสเงินสดตามสัญญาที่คาดว่าจะไม่

สามารถเรียกเกบ็ได้ การเปิดเผยข้อมูลต้องแยกตามประเภทของลูกหน้ีที่ส าคัญ 

ได้แก่ เงินให้กู้ยืม สญัญาเช่าการเงินและลูกหน้ีอื่น 

ข64.9 มูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ือส าหรับสนิทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสนิที่รับมาแต่ละประเภทที่ส าคัญ 

ข64.10 ส าหรับหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนแต่ละรายการที่รับรู้ตามย่อหน้าที่ 23 ให้เปิดเผยข้อมูลตามที่

ก  าหนดในย่อหน้าที่ 85 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน ถ้าหากไม่ได้รับรู้หน้ีสิน

ที่อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ ผู้ซ้ือต้องเปิดเผย

ข้อมูลดังน้ี 
ข64.10.1 ข้อมูลที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 86 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน และ 

ข64.10.2 เหตุผลที่ไม่สามารถประมาณการหน้ีสนิได้อย่างน่าเช่ือถือ 

ข64.11 มูลค่าของค่าความนิยมทั้งหมดที่คาดว่าจะสามารถน าไปหักเพ่ือใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ 

ข64.12 รายการที่มีการรับรู้แยกต่างหากจากการซ้ือสินทรัพย์และการก่อหน้ีสินในการรวมธุรกิจตาม

ย่อหน้าที่ 51 
ข64.12.1 ค าอธบิายส าหรับแต่ละรายการ 

ข64.12.2 การบันทกึบัญชีส าหรับแต่ละรายการ 

ข64.12.3 มูลค่าที่รับรู้ส าหรับแต่ละรายการและระบุว่าแสดงอยู่ในรายการใดในงบการเงิน 

ข64.12.4 ถ้ารายการเป็นการท าให้ของความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป  

ให้เปิดเผยวิธทีี่ใช้ในการประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าว 

ข64.13 การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่รับรู้แยกต่างหากตามที่ก  าหนดในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ ข

64.12 ต้องเปิดเผยมูลค่าต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือแยกต่างหากโดยเปิดเผยมูลค่าของ

ต้นทุนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและระบุว่าได้แสดงเป็นรายการใดในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รวมทั้งต้องเปิดเผยมูลค่าของต้นทุนที่ไม่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและวิธกีารรับรู้ต้นทุนดังกล่าว 

ข64.14 ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ (ดูย่อหน้าที่ 34 ถึง 36) 

ข64.14.1 มูลค่าผลก าไรที่รับรู้ตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 34 และระบุว่าแสดงเป็น

รายการใดในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ข64.14.2 ค าอธบิายเหตุผลของการเกดิก าไรจากรายการซ้ือธุรกจิ 
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ข64.15 การรวมธุรกจิซ่ึงผู้ซ้ือถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100 ในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซ้ือ ณ วันที่ซ้ือ 

ข64.15.1 มูลค่าส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือที่ รับรู้ ณ วันที่ ซ้ือ และ

หลักเกณฑท์ี่ใช้ในการวัดมูลค่า และ 

ข64.15.2 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ข64.16 การรวมธุรกจิที่ด าเนินการส าเรจ็เป็นข้ันๆ 

ข64.16.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือซ่ึงผู้ซ้ือถืออยู่ก่อนวันที่ซ้ือ 

และ 
ข64.16.2 มูลค่าผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ซ่ึงเป็นผลมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วน

ได้เสียในผู้ถูกซ้ือซ่ึงผู้ซ้ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจใหม่ (ดูย่อหน้าที่ 42) และ

ระบุว่าได้แสดงเป็นรายการใดในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ข64.17 ข้อมูลต่อไปนี้  
ข64.17.1 รายได้และก าไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซ้ือต้ังแต่วันที่ ซ้ือซ่ึงรวมอยู่ในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงาน และ 

ข64.17.2 รายได้และก าไรหรือขาดทุนของกิจการที่ เกิดจากการรวมกันส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันโดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการที่เกิดข้ึนในระหว่างปีน้ัน

ได้เกดิข้ึนต้ังแต่วันต้นงวดที่เสนอรายงาน 

หากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าน้ีไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ ผู้ซ้ือต้อง

เปิดเผยข้อเทจ็จริงและเหตุผลที่ไม่สามารถท าได้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้

ค าจ ากดัความของค าว่า ‚ไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ‛ เช่นเดียวกับที่ใช้ในมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

ข65. ส าหรับการรวมธุรกิจที่เกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงานที่แต่ละรายการไม่มี

สาระส าคัญแต่เม่ือน ามารวมกันแล้วมีสาระส าคัญ ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ใน

ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 64.5 – 64.17 โดยแสดงเป็นยอดรวมของทุกรายการ 

ข66. หากวันที่ ซ้ือธุรกิจเกิดข้ึนหลังรอบระยะเวลาบัญชีที่ เสนอรายงานแต่ก่อนวันที่อนุมัติให้ออก 

งบการเงิน ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดไว้ในภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 64 เว้นแต่การบันทึก

บัญชีเมื่ อเ ร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจยังไม่เสร็จสิ้ นภายในวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน  

ในสถานการณ์เช่นน้ัน ผู้ซ้ือต้องอธิบายว่าข้อมูลในเร่ืองใดที่ท  าให้ไม่สามารถเปิดเผยได้ รวมถึง

เหตุผลของการที่ท  าให้ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

ข67. เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 61 ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีส าหรับการ

รวมธุรกจิแต่ละรายการที่มีสาระส าคัญ หรือเปิดเผยเป็นยอดรวมส าหรับการรวมธุรกิจแต่ละรายการ

ที่ไม่มีสาระส าคัญแต่เม่ือน ามารวมกนัแล้วมีสาระส าคัญ 
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ข67.1 หากการบันทกึบัญชีเมื่อเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกจิไม่เสรจ็สมบูรณ์ (ดูย่อหน้าที่ 45) ส าหรับ

การรับรู้สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม หรือ สิ่งตอบแทนอื่น ดังน้ัน มูลค่า

ของรายการดังกล่าวที่รับรู้ในงบการเงินส าหรับการรวมธุรกจิจึงเป็นเพียงการประมาณข้ึนมา  

ข67.1.1 เหตุผลที่ท  าให้การบันทกึบัญชีเม่ือเร่ิมแรกไม่เสรจ็สิ้น 

ข67.1.2 สินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของ หรือ รายการของสิ่งตอบแทน 

ซ่ึงการบันทกึบัญชีเมื่อเร่ิมแรกยังไม่เสรจ็สิ้น 

ข67.1.3 ลักษณะและมูลค่าของรายการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าที่ รับรู้

ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงานตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 49 

ข67.2 ส าหรับแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงานภายหลังวันที่ซ้ือจนกระทั่งถึงวันที่กิจการ

ได้รับ ขาย หรือสูญเสียสิทธิในการที่จะได้รับสิ่งตอบแทนจากสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

หรือจนกระทั่งถึงวันที่กิจการจ่ายช าระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายส าหรับหน้ีสิน  

หรือ หน้ีสนินั้นถูกยกเลิกหรือหมดอายุ 

ข67.2.1 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าที่เคยรับรู้ รวมถึงผลต่างที่เกดิข้ึนจากการจ่ายช าระ 

ข67.2.2 การเปล่ียนแปลงในผลลัพธ์ที่แสดงเป็นช่วงของจ านวนเงิน (มูลค่าที่ไม่คิดลด) 

และเหตุผลของการเปล่ียนแปลงน้ัน และ 

ข67.2.3 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้อมูลหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่า

จะต้องจ่าย 

ข67.3 ส าหรับหน้ีสนิที่คาดว่าจะเกดิข้ึนที่รับรู้ในการรวมธุรกจิ ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลประมาณการ

หน้ีสินแต่ละประเภทตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 84 และ 85 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ 

ที่อาจเกดิข้ึน  

ข67.4 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมระหว่างวันต้นงวดกับวันสิ้ นงวดที่เสนอ

รายงาน โดยแสดงแต่ละรายการดังต่อไปนี้แยกจากกนั 

ข67.4.1 ค่าความนิยมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม ณ วันต้นงวดที่เสนอรายงาน 

ข67.4.2 ค่าความนิยมที่รับรู้เพ่ิมในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ยกเว้นค่าความนิยมของ

กลุ่มธุรกจิที่จะยกเลิกและเข้าเกณฑจ์ าแนกประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ณ วันซ้ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 

ข67.4.3 รายการปรับปรุงจากการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีภายหลังการรับรู้

มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกที่รับรู้ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงานตาม 

ย่อหน้าที่ 67 
ข67.4.4 ค่าความนิยมของกลุ่มธุรกิจที่จะจ าหน่ายและจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้

เพ่ือขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก รวมถึง 
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ค่าความนิยมที่ถูกตัดออกจากบัญชีในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอ

รายงาน โดยค่าความนิยมดังกล่าวไม่เคยถูกรวมไว้ในธุรกิจที่จะจ าหน่ายและจัด

ประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ข67.4.5 ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงาน ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืนและค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมเพ่ิมเติมจากข้อก าหนดน้ี) 

ข67.4.6 ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิที่เกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอ

รายงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

ข67.4.7 การเปล่ียนแปลงอื่นๆ ในมูลค่าตามบัญชีที่เกิดข้ึนระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เสนอรายงาน 
ข67.4.8 ค่าความนิยมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม ณ วันสิ้นงวดที่เสนอรายงาน 

ข67.5 จ านวนเงินและค าอธบิายรายการผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน 

ข67.5.1 ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาหรือหน้ีสินรับมาจากการรวมธุรกิจซ่ึงมี

ผลกระทบในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน และรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้าและ 
ข67.5.2 ที่มีขนาด ลักษณะ หรือเหตุการณ์ซ่ึงการเปิดเผยข้อมูลจะช่วยท าให้มีความเข้าใจ

งบการเงินของกจิการที่น ามารวมกนัมากข้ึน 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลงส าหรบัการรวมธุรกิจทีเ่กิดจากกิจการหาผลประโยชนร่์วมหรือ

การรวมธุรกิจทีด่ าเนนิการตามสญัญาเพียงอย่างเดียว (แนวทางปฏิบติัตามย่อหนา้ที ่66) 

ข68. ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 64 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติส าหรับการรวม

ธุรกิจซ่ึงวันที่ซ้ือเกิดข้ึนในหรือหลังวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่เสนอรายงานในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2554 โดยใช้วิธีเปล่ียนทันทเีป็นต้นไป การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ไปถือปฏบัิติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้อนุญาตให้ท าได้ หากกจิการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีไปถือปฏิบัติส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการต้อง 

เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ในเวลาเดียวกนั 

ข69. การก าหนดให้ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป

ส าหรับการรวมธุรกจิที่เกดิจากกจิการหาผลประโยชน์ร่วมหรือการรวมธุรกิจที่ด าเนินการตามสัญญา

เพียงอย่างเดียว หากวันที่ซ้ือเกิดก่อนวันที่ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

จะมีผลกระทบดังต่อไปนี้  



 

48 

ข69.1 การจดัประเภทรายการ - กิจการยังคงต้องจัดประเภทการรวมธุรกิจคร้ังก่อนตามนโยบาย

บัญชีเดิมของกจิการส าหรับการรวมธุรกจิ 

ข69.2 ค่าความนิยมทีเ่คยรบัรู ้- ณ วันเร่ิมต้นของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ ให้แสดงมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

คร้ังก่อนด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ ณ วันน้ันตามนโยบายบัญชีเดิมของกิจการ โดย

กิจการต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของค่าตัดจ าหน่ายค่าความนิยมสะสมและลดมูลค่า 

ค่าความนิยมและต้องไม่มีรายการปรับปรุงอื่นอีกส าหรับมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ของ 

ค่าความนิยม 
ข69.3 ค่าความนิยมทีเ่คยรบัรูเ้ป็นรายการหักจากส่วนของเจา้ของ - นโยบายบัญชีเดิมของกิจการ

อาจให้รับรู้ค่าความนิยมที่เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจก่อนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้เป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ ในสถานการณ์เช่นน้ัน กิจการ

จะต้องไม่รับรู้ค่าความนิยมเป็นสนิทรัพย์ ณ วันเร่ิมต้นรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ นอกจากน้ี กิจการต้องไม่รับรู้ก าไรหรือขาดทุนจาก

ค่าความนิยมน้ันเม่ือมีการขายธุรกจิทั้งหมดหรือบางส่วนซ่ีงมีค่าความนิยมน้ันเกี่ยวข้องหรือ

เม่ือหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิรายได้ซ่ึงมีค่าความนิยมน้ันเกี่ยวข้องเกดิการด้อยค่า 

ข69.4 การบันทึกบัญชีค่าความนิยมภายหลงัการรบัรูเ้มือ่เร่ิมแรก - จากวันเร่ิมต้นรอบระยะเวลา

บัญชีแรกที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ กิจการต้องหยุดตัด

จ าหน่ายค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจก่อนหน้าวันที่มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ และให้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมตามที่ก  าหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

ข69.5 ค่าความนิยมติดลบทีเ่คยรับรู  ้- กิจการที่เคยบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจที่เกิดก่อน

วันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้โดยปฏบัิติตามวิธีซ้ืออาจเคย

รับรู้มูลค่าของส่วนได้เสียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ของผู้ถูก

ซ้ือที่มากกว่าต้นทุนในการจ่ายซ้ือ (บางคร้ังเรียกว่าค่าความนิยมติดลบ) ถ้าเป็นเช่นน้ัน  

ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมี 

ผลบังคับใช้ ให้กิจการตัดรายการค่าความนิยมติดลบน้ันออกจากบัญชีโดยท าการปรับปรุง

กบัยอดก าไรสะสมต้นงวด 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรบัปรุง 2552) 

ตวัอย่างประกอบ 

ตวัอย่างทีแ่สดงน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นแนวทางเท่านัน้และไม่ถือเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 3 

(ปรบัปรุง 2552)  

การซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบั 

ตัวอย่าง 1 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงแนวปฏิบัติของวิธีการบัญชีส าหรับการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับตาม 

แนวปฏิบัติข้อ 19-27 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

)ปรับปรุง 2552 ) เร่ือง การรวมธุรกจิ  

ตัวอย่าง 2 ตัวอย่างน้ีแสดงถึงวิธีการบัญชีส าหรับการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ โดยบริษัท ข ซ่ึงเป็นบริษัท

ย่อยตามกฎหมายได้เข้าซ้ือบริษัท ก ซ่ึงเป็นบริษัทที่ออกตราสารทุนและถือเป็นบริษัทใหญ่ตาม

กฎหมาย ในลักษณะการซ้ือธุรกิจแบบย้อนกลับ ณ วันที่ 30  กันยายน  25 x1 ตัวอย่างน้ี 

ไม่ค านึงถึงการบัญชีเกี่ยวกบัผลกระทบของภาษีเงินได้ 

งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ก และ บริษัท ข ณ เวลาสดุท้ายก่อนการรวมธุรกจิ  

 บริษทั ก 

(บริษัทใหญ่ตามกฎหมาย /  

ผู้ถูกซ้ือตามบัญชี) 

 บริษทั ข 

(บริษัทย่อยตามกฎหมาย /  

ผู้ซ้ือตามบัญชี) 

 (บาท)  (บาท) 

สนิทรัพย์หมุนเวียน 500  700 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,300   3,000 

รวมสนิทรัพย์ 1,800   3,700 

หน้ีสนิหมุนเวียน 300   600 

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน 400   1,100 

รวมหน้ีสนิ 700   1,700 

ส่วนของเจ้าของ    

ก าไรสะสม 800  1,400 

ทุนที่ออก    

หุ้นสามัญ 100 หุ้น 300   

หุ้นสามัญ 60 หุ้น   600 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,100  2,000 

รวมหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ 1,800  3,700 
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ตัวอย่าง 3 ข้อมูลอื่น 

ตัวอย่าง 3.1 วันที่ 30 กันยายน 25x1 บริษัท ก ออกหุ้นจ านวน 2.5 หุ้นเพ่ือแลกเปล่ียนกับ

หุ้นสามัญแต่ละหุ้นของบริษัท ข ผู้ถือ หุ้นทั้ งหมดของบริษัท ข ท าการ

แลกเปล่ียนหุ้นของตนในบริษัท ข ดังน้ัน บริษัท ก ออกหุ้นสามัญจ านวน 150 

หุ้นเพ่ือแลกเปล่ียนกบัหุ้นสามัญของบริษัท ข ทั้งหมด 60 หุ้น 

ตัวอย่าง 3.2 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญบริษัท ข ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1 มูลค่าหุ้นละ 

40 บาท ส่วนราคาตลาดของหุ้นสามัญ บริษัท ก ณ วันเดียวกันมีมูลค่าหุ้นละ 

16 บาท 

ตัวอย่าง 3.3 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหน้ีสินที่ระบุได้ของบริษัท ก ณ วันที่ 

30 กันยายน 25x1 เท่ากับมูลค่าตามบัญชี ยกเว้น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซ่ึง 

มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กนัยายน 25x1 เทา่กบั 1,500 บาท  

การค านวณมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้

ตัวอย่าง 4 ผลจากการออกหุ้นสามัญของบริษัท ก  )บริษัทใหญ่ตามกฎหมาย/ผู้ถูกซ้ือตามบัญชี   (จ านวน 

150  หุ้น ท าให้ผู้ถือหุ้นบริษัท ข ถือหุ้นร้อยละ  60  ในกิจการที่เกิดจากการรวมกัน   ) 150 หุ้น 

จากหุ้นที่ออกจ านวน 250  หุ้น  (ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ  40  เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท ก ถ้า 

การรวมธุรกิจเกิดข้ึนในรูปแบบที่บริษัท ข ออกหุ้นสามัญเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัท ก  

เพ่ือแลกเปล่ียนกับหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ก บริษัท ข ต้องออกหุ้นสามัญเพ่ิมเติมอีก  

40  หุ้นเพ่ือท าให้สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการที่เกิดจากกา รรวมกันยังคงเดิม ผู้ถือหุ้นบริษัท ข 

จะถือหุ้นของบริษัท ข จ านวน 60  หุ้นจากหุ้นทั้งหมด  100  หุ้น และยังคงสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 60 ในกจิการที่เกดิจากการรวมกนั  

ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่แท้จริงที่โอนให้โดยบริษัท ข และส่วนได้เสียของกลุ่ม

กจิการในบริษัท ก เทา่กบั 1,600 บาท )40 หุ้น มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 40 บาท(  

ตัวอย่าง 5 มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่แท้จริงที่ โอนให้ต้องอิงจากการวัดมูลค่าที่ น่าเช่ือถือที่สุด  

ในตัวอย่างน้ีราคาตลาดของหุ้นบริษัท ก เป็นเกณฑ์ที่น่าเช่ือถือมากกว่าการประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของหุ้นบริษัท ข ในการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่แท้จริงที่โอนให้ ดังน้ันสิ่งตอบแทนที่โอน

ให้วัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นบริษัท ก จ านวน 100 หุ้น มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 16 บาท 

การวดัมูลค่าของค่าความนยิม 

ตัวอย่าง 6 ค่าความนิยมเกิดขึ้ นจากส่วนของมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่แท้จริงที่โอนให้  )กลุ่มผู้มี

ส่วนได้เสียในบริษัท ก  (ที่สูงกว่ามูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ ที่ระบุได้ และหน้ีสินของบริษัท ก 

ดังน้ัน ค่าความนิยมวัดค่าได้ดังน้ี 
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 (บาท)  (บาท) 

สิ่งตอบแทนที่แท้จริงที่โอนให้   1,600 

มูลค่าสทุธขิองสนิทรัพยท์ี่ระบุได้และหน้ีสนิของบริษัท ก    

สนิทรัพย์หมุนเวียน 500   

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,500   

หน้ีสนิหมุนเวียน (300)   

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน (400)  1,300 

ค่าความนิยม   300 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที ่30 กนัยายน 25x1 

ตัวอย่าง 7 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ เวลาสดุท้ายหลังการรวมธุรกจิเป็นดังน้ี 

 (บาท) 

สนิทรัพย์หมุนเวียน (700 บาท + 500 บาท) 1,200 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (3,000 บาท + 1,500 บาท) 4,500 

ค่าความนิยม 300 

รวมสนิทรัพย์ 6,000 

หน้ีสนิหมุนเวียน (600 บาท + 300 บาท) 900 

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน (1,100 บาท + 400 บาท) 1,500 

รวมหน้ีสนิ 2,400 

ส่วนของเจ้าของ 
 

ก าไรสะสม 1,400 

ทุนที่ออก  

หุ้นสามัญ 250 หุ้น (600 บาท + 1,600 บาท) 2,200 

รวมส่วนของเจ้าของ 3,600 

รวมหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ 6,000 

ตัวอย่าง 8 ตราสารทุนที่รับรู้ในงบการเงินรวมจ านวน 2,200 บาท เกิดจากมูลค่าตราสารทุนที่ออก 

โดยบริษัทย่อยตามกฎหมายก่อนการรวมธุรกิจจ านวน   600  บาท รวมกับ มูลค่ายุติธรรมของ 

สิ่งตอบแทนที่แท้จริงที่โอนให้จ านวน 1,600 บาท อย่างไรกต็าม โครงสร้างส่วนทุนที่ปรากฏ 

ในงบการเงินรวม  )จ านวนและชนิดของตราสารทุนที่ออก (  ต้องสะท้อนถึงโครงสร้างส่วนทุน

ของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย รวมถึงตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทใหญ่ตามกฎหมายในการรวม

ธุรกจิ 
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ก าไรต่อหุน้ 

ตัวอย่าง 9 สมมุติว่าก าไรของบริษัท ข ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31  ธันวาคม  25 x 0  เท่ากับ  600  บาท  และ

ก าไรของงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้ นสุด วันที่ 31  ธันวาคม  25 x 1  เท่ากับ  800  บาท และ  

สมมุติว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นสามัญที่ออกของบริษัท ข ในระหว่างปีสิ้นสุด วันที่  

31  ธันวาคม  25 x0 และในระหว่างงวดนับจากวันที่ 1  มกราคม  25 x1 จนถึงวันที่เกิดการซ้ือ

ธุรกจิแบบย้อนกลับ ณ วันที่ 30 กนัยายน 25x1 

การค านวณก าไรต่อหุ้นส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25 x1 

จ านวนหุ้นที่คงเหลืออยู่ในงวดนับจากวันที่ 1  มกราคม  25x 1  จนถึงวันที่ซ้ือ 

)จ านวนหุ้นสามัญที่ออกโดยบริษัท ก   ) บริษัทใหญ่ตามกฎหมาย/ผู้ถูกซ้ือ

ตามบัญชี (ในการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลับ( 

150 

จ านวนหุ้นสามัญที่คงเหลือนับจากวันที่ซ้ือถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 25 x1 250 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักคงเหลือ  
[)150x9/12)+)250x3/12)] 

175 

ก าไรต่อหุ้น [800/175] 4.57 บาท 

ตัวอย่าง 10 ก าไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงใหม่ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  25 x0 เท่ากับ 4. 00  บาท   )ก าไร

ของบริษัท ข จ านวน  600  บาท  หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญที่ออกโดยบริษัท ก ในการซ้ือธุรกิจ

แบบย้อนกลับจ านวน 150 หุ้น( 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

ตัวอย่าง 11 จากตัวอย่างข้างต้น สมมุติว่ามีการแลกเปล่ียนหุ้นสามัญของบริษัท ข จ านวน 56  หุ้น จากหุ้น

สามัญทั้งหมด   60  หุ้น หากบริษัท ก ออกหุ้นสามัญ  2 .5 หุ้น เพ่ือแลกเปล่ียนกับหุ้นสามัญ 

แต่ละหุ้นของบริษัท ข บริษัท ก จะออกหุ้นสามัญ 140  หุ้น   )แทนการออก หุ้นสามัญ   150  หุ้น (

ผลที่ตามมา คือ ผู้ถือหุ้นบริษัท ข จะถือหุ้นร้อยละ   58 .3 ของหุ้นที่ออกในกิจการที่เกิดจาก 

การรวมกัน    ) 140 หุ้นจาก 240 หุ้นที่ออกทั้งหมด   (มูลค่ายุติธรรมของ สิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่

บริษัท ก (ผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) จะค านวณโดยสมมติว่าการรวมธุรกิจได้รับผลจากการที่บริษัท ข 

ออกหุ้นสามัญเพ่ิมเติมให้กับผู้ถือหุ้นบริษัท ก เพ่ือแลกเปล่ียนกับหุ้นสามัญบริษัท ก ทั้งน้ี 

เน่ืองจากบริษัท ก คือผู้ถูกซ้ือทางบัญชี และตามแนวปฏิบัติข้อ 20 ในภาคผนวก ข ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  )ปรับปรุง  2552 ) ก าหนดให้ผู้ซ้ือวัดมูลค่าสิ่งตอบ

แทนที่ใช้แลกเปล่ียนกบัผู้ถูกซ้ือทางบัญชี 

ตัวอย่าง 12 ในการค านวณจ านวนหุ้นสามัญที่จะต้องออกเพ่ิมโดยบริษัท ข น้ัน จะไม่น าส่วนของผู้ที่ไม่มี

อ านาจในการควบคุมมารวมในการค านวณ ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ถือหุ้นสามัญจ านวน 56  หุ้น  

ในบริษัท ข และเพ่ือให้มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 58.3  ในบริษัท ข บริษัท ข ต้องออกหุ้น

สามัญเพ่ิมจ านวน 40  หุ้น  ซ่ึงจะท าให้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ถือหุ้นจ านวน 56  หุ้นจากหุ้นสามัญ  
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ที่บริษัท ข ออกทั้งหมด 96 หุ้น และมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ   58 . 3  ในกิจการ ที่เกิดจาก

การรวมกัน ดังน้ัน มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่บริษัท ก ซ่ึงเป็นผู้ถูกซ้ือทาง

บัญชีเทา่กบั 1,600 บาท ( 40 หุ้น  มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 40  บาท  (ซ่ึงมูลค่าน้ีจะเท่ากับการที่

ผู้ถือหุ้นทั้ง 60 รายของบริษัท ข น าหุ้นจ านวน 60 หุ้นของตนมาใช้ในการแลกเปล่ียน 

จ านวนที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในบริษัท ก (ซ่ึงเป็นผู้ถูกซ้ือทางบัญชี) รับรู้จะไม่เปล่ียนแปลง

จากกรณีที่ผู้ถือหุ้นบางส่วนในบริษัท ข ไม่เข้าร่วมในการแลกเปล่ียน 

ตัวอย่าง 13 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมมีจ านวนหุ้นสามัญ 4 หุ้นจากหุ้นสามัญทั้งหมด 60  หุ้น  ของ

บริษัท ข ซ่ึงหุ้นจ านวนดังกล่าวไม่ได้ถูกน าไปแลกเปล่ียนกับหุ้นสามัญของบริษัท ก ดังน้ัน  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจึงคิดเป็นร้อยละ   6 .7 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมสะท้อน

สัดส่วนของส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมด้วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ

ก่อนการรวมธุรกิจของบริษัท ข ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยตามกฎหมาย ดังน้ัน งบแสดงฐานะการเงิน

รวมต้องถูกปรับปรุงเพ่ือแสดงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในอัตราร้อยละ  6.7 ของมูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิก่อนการรวมธุรกิจของบริษัท  ข    )เท่ากับ  134  บาท  หรือร้อยละ  

6. 7 ของ 2 ,000 บาท( 

ตัวอย่าง 14 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กนัยายน 25 x 1 แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังน้ี  

 (บาท) 

สนิทรัพย์หมุนเวียน (700 บาท + 500 บาท) 1,200 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (3,000 บาท + 1,500 บาท) 4,500 

ค่าความนิยม 300 

รวมสนิทรัพย์ 6,000 

  

หน้ีสนิหมุนเวียน (600 บาท + 300 บาท) 900 

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน (1,100 บาท + 400 บาท) 1,500 

รวมหน้ีสนิ 2,400 

  

ส่วนของเจ้าของ  

ก าไรสะสม (1,400 บาท x 93.3%) 1,306 

ทุนที่ออก  

หุ้นสามัญ 240 หุ้น (560 บาท + 1,600 บาท) 2,160 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 134 

รวมส่วนของเจ้าของ 3,600 

รวมหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ 6,000 
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ตัวอย่าง 15 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 134 บาท ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนที่หน่ึงคือการจัด

ประเภทส่วนแบ่งของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไรสะสมของผู้ซ้ือทางบัญชีก่อน 

การซ้ือธุรกิจ (1,400 บาท x 6.7% หรือ 93.80 บาท) ส่วนที่สองคือการจัดประเภท 

ส่วนแบ่งของผู้ที่ไม่มีอ านาจควบคุมในหุ้นที่ออกโดยผู้ซ้ือทางบัญชี (600 บาท x 6.7% หรือ 

40.20 บาท) 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีร่ะบุได ้

ตัวอย่างของการน าย่อหน้าที่  10-14 และแนวปฏิบัติข้อ 31-40 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 )ปรับปรุง 2552 ) มาประยุกต์ใช้ 

ตัวอย่าง 16 ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ  

บางตัวอย่างอาจจะมีลักษณะของสินทรัพย์โดยทั่วไปมากกว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้ซ้ือต้อง

บันทึกสินทรัพย์เหล่าน้ันให้สอดคล้องกับเน้ือหาสาระของสินทรัพย์น้ัน ตัวอย่างในที่น้ีไม่ได้

รวบรวมกรณีทั้งหมดไว้ 

ตัวอย่าง 17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถระบุได้ตามสัญญาเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาหรือตาม

กฎหมาย ส่วนสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ได้ระบุตามสัญญาน้ันไม่ได้เกิดข้ึนตามสัญญาหรือตาม

กฎหมายแต่สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถระบุได้ตามสัญญา

อาจจะสามารถแยกเป็นเอกเทศได้เช่นกันแต่ความสามารถในการแยกออกจากกันได้ไม่เป็น

เง่ือนไขที่ส าคัญส าหรับสนิทรัพย์ที่เป็นไปตามสญัญาหรือตามกฎหมาย 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตลาด (Marketing-related intangible assets) 

ตัวอย่าง 18 โดยส่วนใหญ่ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดจะใช้ในการตลาดหรือการส่งเสริม

การขายส าหรับสนิค้าหรือบริการ 

ตัวอย่างของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกบัการตลาดมีดังน้ี 

ประเภท เกณฑ ์

เคร่ืองหมายการค้า, ช่ือทางการค้า, เคร่ืองหมายบริการ, เคร่ืองหมายร่วม  

และเคร่ืองหมายรับรอง 

ตามสญัญา 

รูปลักษณ์ (สีที่เป็นเอกลักษณ์, การออกแบบรูปร่างหรือหีบห่อ) ตามสญัญา 

ช่ือหัวหนังสอืพิมพ์ ตามสญัญา 

ช่ือโดเมนอนิเตอร์เนต็ ตามสญัญา 

ข้อตกลงในการไม่แข่งขัน ตามสญัญา 
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เครือ่งหมายการคา้, ชื่อทางการคา้, เครือ่งหมายบริการ, เครือ่งหมายร่วม และเครือ่งหมายรบัรอง 

ตัวอย่าง 16 เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) คือ ค า ช่ือ สัญลักษณ์ หรือตราเคร่ืองหมายอื่นๆ ที่ใช้

ในทางการค้าเพ่ือระบุถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และเพ่ือท าให้คนทั่วไปสามารถแยกแยะได้

ว่าผลิตภัณฑน้ั์นมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑข์องผู้อื่น  

เคร่ืองหมายบริการ (Service Mark) คือ สิ่งที่ระบุและใช้แยกความแตกต่างของแหล่งที่มา

ของบริการ  

เคร่ืองหมายร่วม (Collective Mark) คือ เคร่ืองหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการของกลุ่ม

บริษัทหรือบริษัทในเครือเดียวกนั  

เคร่ืองหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เคร่ืองหมายที่ ใช้รับรองแหล่งที่มาทาง

ภมูิศาสตร์หรือคุณลักษณะอื่นๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

ตัวอย่าง 20 เคร่ืองหมายการค้า ช่ือทางการค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายร่วม และ เคร่ืองหมาย

รับรองอาจได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายผ่านการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ หรือ

การใช้อย่างต่อเน่ืองในทางการค้า หรือโดยวิธีอื่น ถ้าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายผ่านการ

จดทะเบียนหรือโดยวิธีอื่น เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายอื่นๆ ที่ได้มาพร้อมกับการ

รวมธุรกิจจะเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เข้า

เง่ือนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย อีกนัยหน่ึงเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายอื่นๆ  

ที่ได้มาพร้อมกับการรวมธุรกิจสามารถรับรู้แยกต่างหากจากค่าความนิยมได้หากเข้าเง่ือนไข 

ที่สามารถแบ่งแยกเป็นเอกเทศได้ ซ่ึงโดยปกติจะเป็นไปตามกรณีน้ี 

ตัวอย่าง 21 ตราสินค้าและช่ือตราสินค้ามักถูกน ามาใช้ในความหมายเดียวกันกับเคร่ืองหมายการค้าและ

เคร่ืองหมายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ตราสินค้าและช่ือตราสินค้าเป็นค าศัพท์ทางการตลาด  

ที่ใช้กันทั่วไปเพ่ืออ้างอิงถึงกลุ่มของสินทรัพย์ที่ประกอบกัน (Complementary assets) เช่น 

เคร่ืองหมายการค้า  )หรือเคร่ืองหมายบริการ  (และช่ือทางการค้า สูตร  ต ารับ และความ

เช่ียวชาญทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  )ปรับปรุง 

2552) ไม่ได้จ ากัดการรับรู้กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ประกอบกันซ่ึงโดยทั่วไป 

จะถูกเรียกรวมว่าเป็นตราสินค้า เป็นสินทรัพย์รายการเดียวโดยบันทึกแยกต่างหากจาก  

ค่าความนิยม หากกลุ่มของสนิทรัพย์น้ันมีอายุการให้ประโยชน์ที่ใกล้เคียงกนั 

ชื่อโดเมนอินเตอรเ์นต็  

ตัวอย่าง 22 ช่ือโดเมนอินเตอร์เน็ต คือช่ือที่เป็นตัวเลขที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ซ่ึงมีไว้เพ่ือใช้ระบุเลข 

ที่อยู่ของอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะเจาะจง การจดทะเบียนช่ือโดเมนท าให้เกิดความสัมพันธ์

ระหว่างช่ือและคอมพิวเตอร์ที่ ถูกระบุไว้บนอินเตอร์เน็ตส าหรับช่วงเวลาที่จดทะเบียน  

ซ่ึงการจดทะเบียนน้ีสามารถต่อสัญญาได้ใหม่ ช่ือโดเมนที่จดทะเบียนที่ได้มาพร้อมกับ 

การรวมธุรกจิถือเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นไปตามเง่ือนไขตามสญัญาหรือตามกฎหมาย 
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สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กีย่วขอ้งกบัลูกคา้ (Customer-related intangible assets) 

ตัวอย่าง 23 ตัวอย่างของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกบัลูกค้า 

ประเภท เกณฑ ์

รายช่ือลูกค้า ไม่ได้ถูกก าหนดโดยสญัญา 

ค าสั่งซ้ือหรือการผลิตที่ยังคงค้างอยู่ ตามสญัญา 

สญัญาที่ท  ากบัลูกค้าและความสัมพันธท์ี่เกี่ยวข้องกบัลูกค้า ตามสญัญา 

ความสัมพันธก์บัลูกค้าที่ไม่ได้มาจากการท าสญัญา ไม่ได้ถูกก าหนดโดยสญัญา 

รายชื่อลูกคา้ (Customer Lists) 

ตัวอย่าง 24 รายช่ือลูกค้าประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น ช่ือและข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ  

ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลที่มีข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น ประวัติการสั่งซ้ือ

ในอดีต และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ โดยปกติ รายช่ือลูกค้าไม่ได้เป็นผลมาจากสัญญา

หรือสทิธทิางกฎหมายอื่นๆ อย่างไรกต็าม รายช่ือลูกค้ามักจะถูกน ามาให้เช่าหรือแลกเปล่ียน 

ดังน้ัน รายช่ือลูกค้าที่ได้มาพร้อมกบัการรวมธุรกจิ โดยทั่วไปจะเข้าเง่ือนไขที่สามารถแบ่งแยก

เป็นเอกเทศได้ 

ค าสัง่ซ้ือหรือการผลิตทีย่งัคงคา้งอยู่ (Order or production backlog) 

ตัวอย่าง 25 ค าสั่งซ้ือหรือการผลิตที่ยังคงค้างอยู่เกิดข้ึนจากสัญญา เช่น ค าสั่งซ้ือหรือขาย ดังน้ัน จึงถือว่า

ค าสั่งซ้ือหรือขาย หรือการผลิตที่ยังคงค้างอยู่ที่ได้มาพร้อมกับการรวมธุรกิจเป็นไปตาม

เง่ือนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แม้ว่าค าสั่งซ้ือหรือ

ขายดังกล่าวจะสามารถบอกเลิกได้ 

สญัญาที่ท ากบัลูกคา้และความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ที่เกี่ยวขอ้ง (Customer contracts and the related 

customer relationships) 

ตัวอย่าง 26 หากกจิการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการท าสัญญา ความสัมพันธ์กับลูกค้าน้ันเกิดจาก

สิทธิตามสัญญา ดังน้ัน สัญญาที่ท  ากับลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องที่ได้มา

พร้อมกับการรวมธุรกิจเป็นไปตามเง่ือนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเป็น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แม้ว่าการรักษาความลับหรือข้อก าหนดอื่ นๆ ของสัญญาจะห้ามไม่ให้

จ าหน่ายหรือโอนสญัญาแยกต่างหากจากผู้ถูกซ้ือ  

ตัวอย่าง 27 สัญญาที่ท  ากับลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง อาจแสดงถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สองประเภทที่แตกต่างกันทั้งในเร่ืองของอายุการให้ประโยชน์และรูปแบบการให้ประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิของสนิทรัพย ์
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ตัวอย่าง 28 ความสัมพันธ์กับลูกค้าระหว่างกิจการและลูกค้าจะมีอยู่ถ้า ก) กิจการมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

และมีการติดต่อกับลูกค้าตามปกติ และ ข) ลูกค้ามีความสามารถที่จะติดต่อโดยตรงกับ

กิจการได้ ความสัมพันธ์กับลูกค้าจะเป็นไปตามเง่ือนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย  

ถ้าในทางปฏบัิติ กจิการมีการท าสญัญากบัลูกค้า โดยไม่ค านึงถึงว่า ณ วันที่ซ้ือ สัญญาจะมีอยู่

หรือไม่ ความสัมพันธ์กับลูกค้าอาจเกิดขึ้ นผ่านทางวิธีอื่นนอกเหนือจากการท าสัญญา เช่น 

ผ่านการติดต่อตามปกติของตัวแทนขายสนิค้าและบริการ 

ตัวอย่าง 29 ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 25 ของตัวอย่างน้ี ค าสั่งหรือการผลิตที่ยังคงค้างอยู่เกิดข้ึนจาก

สญัญา เช่น ค าสั่งซ้ือ หรือขาย ดังน้ัน จึงถือเป็นสทิธติามสญัญาด้วย เช่นเดียวกัน หากกิจการ

มีความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการท าสัญญาเหล่าน้ี ความสัมพันธ์กับลูกค้าถือว่าเกิดขึ้ นจาก

สิทธิตามสัญญาด้วยเช่นกัน และถือว่าเป็นไปตามเง่ือนไขตามสัญญาและตามกฎหมาย 

ในการระบุเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 30 ตัวอย่างต่อไปน้ีแสดงถึงการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทสัญญาที่ท  ากับลูกค้าและ

ความสมัพันธก์บัลูกค้าที่ได้มาพร้อมกบัการรวมธุรกจิ 

ตัวอย่าง 30.1 บริษัทผู้ซ้ือได้มาซ่ึงบริษัทผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 

โดยบริษัทผู้ถูกซ้ือมีข้อตกลงในการจัดหาสินค้าให้กับลูกค้าเป็นเวลา 5 ปี  

ทั้งบริษัทผู้ถูกซ้ือและบริษัทผู้ซ้ือเช่ือว่าลูกค้าจะต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาปัจจุบัน

สิ้นสดุลง ข้อตกลงในการจัดหาสนิค้าน้ีไม่สามารถแบ่งแยกเป็นเอกเทศได้ 

ข้อตกลงในการจัดหาสินค้า (ไม่ว่าจะสามารถบอกเลิกได้หรือไม่) เป็นไปตาม

เง่ือนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย นอกจากน้ี เน่ืองจากผู้ถูกซ้ือสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการท าสัญญา ดังน้ัน ไม่เพียงแต่สัญญาที่ท  ากับ

ลูกค้าหากแต่ความสัมพันธ์กับลูกค้ายังถือเป็นสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขตาม

สญัญาหรือตามกฎหมายด้วย 

ตัวอย่าง 30.2 บริษัทผู้ซ้ือได้มาซ่ึงบริษัทผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 

บริษัทผู้ถูกซ้ือมีการผลิตสินค้าสองสายงานธุรกิจที่แตกต่างกัน คือ สินค้า

ประเภทเคร่ืองกีฬาและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ลูกค้าจะซ้ือสินค้าทั้งเคร่ืองกีฬาและ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากบริษัทผู้ถูกซ้ือ โดยบริษัทผู้ถูกซ้ือมีสัญญากับลูกค้าในการ

เป็นผู้จัดหาสนิค้าประเภทเคร่ืองกีฬาให้กับลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่มีสัญญา

ในการจัดหาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้กับลูกค้า ทั้งบริษัทผู้ถูกซ้ือและบริษัทผู้ซ้ือเช่ือว่า 

บริษัทผู้ถูกซ้ือมีความสมัพันธก์บัลูกค้าโดยรวมเพียงความสมัพันธเ์ดียว  

สัญญาในการเป็นผู้จัดหาสินค้าประเภทเคร่ืองกีฬาให้กับลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว 

(ไม่ว่าจะสามารถบอกเลิกได้หรือไม่) เป็นไปตามเง่ือนไขตามสัญญาหรือตาม

กฎหมายในการระบุเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน นอกจากน้ัน เน่ืองจากบริษัท 
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ผู้ถูกซ้ือสร้างความสมัพันธก์บัลูกค้าผ่านการท าสัญญา ความสัมพันธ์กับลูกค้าจึง

ถือว่าเป็นไปตามเง่ือนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ มี

ความสัมพันธ์กับลูกค้าเพียงความสัมพันธ์ เดียว มูลค่ายุติ ธรรมของ

ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะรวมข้อสมมติฐานของความสัมพันธ์กับลูกค้าของผู้ถูก

ซ้ือทั้งสินค้าประเภทเคร่ืองกีฬาและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อย่างไรกต็าม หากบริษัท 

ผู้ซ้ือก าหนดว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าส าหรับสินค้าประเภทเคร่ืองกีฬาและ

สินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าน้ันแยกต่างหากจากกัน ผู้ ซ้ือจะต้องประเมินว่า

ความสัมพันธ์กับลูกค้าส าหรับสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นไปตามเง่ือนไข 

ที่สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ในการระบุเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือไม่ 

ตัวอย่าง 30.3 บริษัทผู้ซ้ือได้มาซ่ึงบริษัทผู้ถูกซ้ือในการรวมธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 

บริษัทผู้ถูกซ้ือด าเนินธุรกิจกับลูกค้าผ่านการใช้ค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายแต่เพียง

อย่างเดียว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 บริษัทผู้ถูกซ้ือมีค าสั่งซ้ือของลูกค้า 

ร้อยละ 60 ของลูกค้าทั้งหมดซ่ึงเป็นค าสั่งซ้ือที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ลูกค้ากลุ่มน้ี

เป็นลูกค้าที่ติดต่อซ้ือขายกันเป็นประจ า ลูกค้าส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 เป็น

ลูกค้าที่ติดต่อซ้ือขายกันเป็นประจ าเช่นกัน อย่างไรกต็าม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

25x0 บริษัทผู้ถูกซ้ือไม่มีค าสั่งซ้ือที่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือสัญญาอื่นใดกับ

ลูกค้ากลุ่มน้ี  

ค าสั่งซ้ือจ านวนร้อยละ 60 จากลูกค้าของบริษัทผู้ถูกซ้ือ (ไม่ว่าจะสามารถบอก

เลิกได้หรือไม่) เป็นไปตามเง่ือนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเป็น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน นอกจากน้ี เน่ืองจากบริษัทผู้ถูกซ้ือสร้างความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าผ่านการท าสัญญา ดังน้ันไม่เพียงแต่ค าสั่งซ้ือ หากแต่ความสัมพันธ์กับ

ลูกค้ายังถือเป็นสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย และ

เน่ืองจากในทางปฏิบัติบริษัทผู้ถูกซ้ือมีการท าสัญญากับลูกค้ากลุ่มร้อยละ 40  

ที่เหลือ ดังน้ันความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มน้ีจึงเกิดข้ึนจากสิทธิตามสัญญา และ

ถือว่าเป็นไปตามเง่ือนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเป็นสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนด้วย ถึงแม้ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 บริษัทผู้ถูกซ้ือจะไม่มี

สญัญากบัลูกค้ากลุ่มน้ีเลยกต็าม 

ตัวอย่าง 30.4 บริษัทผู้ซ้ือได้มาซ่ึงบริษัทผู้ถูกซ้ือซ่ึงเป็นผู้รับประกันภัยในการรวมธุรกิจ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 บริษัทผู้ถูกซ้ือมีกลุ่มสัญญาประกันภัยรถยนต์ 

ที่มีอายุหน่ึงปีโดยผู้ถือกรมธรรม์สามารถบอกเลิกได้  

เน่ืองจากผู้ถูกซ้ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือกรมธรรม์โดยการท าสัญญา

ประกันภัย ความสัมพันธ์กับผู้ถือกรมธรรม์จึงเป็นไปตามเง่ือนไขตามสัญญา

หรือตามกฎหมายในการระบุเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ และมาตรฐาน
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การบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ใช้ถือ

ปฏบัิติส าหรับสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทความสมัพันธก์บัลูกค้า 

ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ทีไ่ม่ไดเ้กิดจากสญัญา (Non-contractual customer relationships) 

ตัวอย่าง 31 ถ้าความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ ได้มาพร้อมกับการรวมธุรกิจไม่ได้มาจากการท าสัญญา 

ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากเป็นไปตามเง่ือนไขที่สามารถแบ่งแยก

เป็นเอกเทศได้ รายการแลกเปล่ียนโดยการขายหรือโอนสินทรัพย์ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึง

กนัโดยกจิการอื่นเป็นหลักฐานที่แสดงให้เหน็ถึงความสามารถในการแบ่งแยกเป็นเอกเทศได้

ของความสมัพันธก์บัลูกค้าที่ไม่ได้เกดิจากสญัญา 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กีย่วขอ้งกบัศิลปะ (Artistic-related intangible assets) 

ตัวอย่าง 32 ตัวอย่างของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกบัศิลปะ 

ประเภท เกณฑ ์

ละคร, อุปรากร และนาฏศิลป์การฟ้อนร า ตามสญัญา 

หนังสือ, นิตยสาร, หนังสอืพิมพ์ และงานประพันธอ์ื่นๆ ตามสญัญา 

งานทางด้านดนตรี เช่น เพลงที่แต่ง เน้ือเพลง และเพลงประกอบโฆษณา ตามสญัญา 

ภาพวาดและรูปถ่าย ตามสญัญา 

วีดีทศัน์ และสื่อโสตทศัน์ รวมถึงภาพยนตร์ วีดีทศัน์เพลง และรายการโทรทศัน์ ตามสญัญา 

ตัวอย่าง 33 สนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกบัศิลปะที่ได้มาพร้อมกบัการรวมธุรกิจจะเป็นไปตามเง่ือนไขในการระบุ

ว่าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หากสินทรัพย์ดังกล่าวได้มาจากการท าสัญญาหรือสิทธิตาม

กฎหมาย เช่น ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์สามารถโอนได้ไม่ว่าจะเป็นการโอนทั้งหมดโดยเอกสารการ

โอนสิทธิหรือโอนบางส่วนโดยข้อตกลงในการให้ใบอนุญาต ผู้ซ้ือสามารถรับรู้ลิขสิทธิ์และ

เอกสารการโอนสิทธิหรือข้อตกลงในการให้ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องที่มีอายุการให้ประโยชน์ 

ที่ใกล้เคียงกนัเป็นสนิทรัพย์รายการเดียวได้ 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่า้งอิงตามสญัญา (Contract-based intangible assets) 

ตัวอย่าง 34 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อ้างอิงตามสัญญาแสดงถึงมูลค่าของสิทธิที่เกิดข้ึนจากการท าสัญญา 

สญัญากบัลูกค้าเป็นเพียงประเภทหน่ึงของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อ้างอิงตามสัญญา ถ้าเง่ือนไข

ของสัญญาท าให้เกิดหน้ีสิน เช่น เง่ือนไขของสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญากับลูกค้าไมให้

ผลประโยชน์เม่ือเทยีบกับเง่ือนไขในตลาด ให้ผู้ซ้ือรับรู้รายการดังกล่าวเป็นหน้ีสินที่รับมาใน

การรวมธุรกจิ 
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ตัวอย่างของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อ้างองิตามสญัญามีดังน้ี  

ประเภท เกณฑ ์

ใบอนุญาต, ค่าสิทธ ิและ ข้อตกลงงดเว้นการใช้สิทธิ (Standstill agreements) ตามสญัญา 

สญัญาที่เกี่ยวกบัการโฆษณา การก่อสร้าง การจัดการ การให้บริการ หรือ

สญัญาผู้จ าหน่าย การจัดหาวัสดุ 

ตามสญัญา 

สญัญาเช่า (ไม่ว่าผู้ถูกซ้ือเป็นผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า) ตามสญัญา 

ใบอนุญาตการก่อสร้าง ตามสญัญา 

ข้อตกลงในการให้แฟรนไชส์ ตามสญัญา 

สทิธิในการจัดการและการออกอากาศ ตามสญัญา 

สญัญาการให้บริการ เช่น สญัญาการให้บริการด้านการจัดการสนิเช่ือ ตามสญัญา 

สญัญาจ้างงาน ตามสญัญา 

สทิธิในการใช้ประโยชน์ เช่น การขุดเจาะ น า้ อากาศ แร่ธาตุ การตัดไม้  

และอ านาจการเดินเส้นทางคมนาคม 

ตามสญัญา 

สญัญาการใหบ้ริการ เช่น สญัญาการใหบ้ริการที่มีหลกัประกนั (Mortgage servicing contracts) 

ตัวอย่าง 35 สัญญาที่ให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงิน คือประเภทหน่ึงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ที่อ้างอิงตามสัญญา ถึงแม้ว่าการให้บริการเป็นเพียงส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ทางการเงิน  

การให้บริการอาจแยกต่างหากเป็นสนิทรัพย์ )หรือหน้ีสนิ (เมื่อเข้าข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้  

ตัวอย่าง 35.1  ตามเง่ือนไขของสัญญาการให้บริการสามารถแยกต่างหากจากสินทรัพย์ 

ทางการเงินที่ใช้อ้างองิได้ผ่านการขายหรือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

โดยที่ยังคงให้บริการอยู่ หรือ 

ตัวอย่าง 35.2  ผ่านการซ้ือที่แยกต่างหากและข้อสมมติฐานของการให้บริการ 

ตัวอย่าง 36 หากเงินกู้ที่มีหลักประกนั ลูกหน้ีบัตรเครดิต หรือสนิทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่ได้มาพร้อมกับ

การรวมธุรกิจยังมีสัญญาที่ ต้องให้บริการอยู่ สิทธิในการให้บริการที่ เป็นส่วนหน่ึงของ

สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่สามารถรับรู้แยกต่างหากเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ เน่ืองจาก

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการให้บริการจะถูกรวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ทางการเงินที่ได้มา 

สญัญาจา้งงาน (Employment contracts) 

ตัวอย่าง 37 สัญญาจ้างงานที่เป็นสัญญาซ่ึงให้ประโยชน์ในมุมมองของผู้ว่าจ้าง อันเน่ืองมาจากการที่ราคา

ตามสัญญาเป็นราคาที่ให้ผลประโยชน์เม่ือเทียบกับเง่ือนไขในตลาดถือเป็นประเภทหน่ึง 

ของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อ้างองิตามสญัญา 
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สิทธิในการใชป้ระโยชน ์(Use rights) 

ตัวอย่าง 38 สิทธิในการใช้ประโยชน์ เช่น การขุดเจาะ น า้ อากาศ การตัดไม้ และอ านาจการเดินเส้นทาง

คมนาคม สทิธใินการใช้ประโยชน์บางประเภทถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อ้างอิงตามสัญญา

ซ่ึงจะถูกบันทึกบัญชีแยกต่างหากจากค่าความนิยม ในขณะที่สิทธิในการใช้ประโยชน์บาง

ประเภทอาจมีลักษณะของสินทรัพย์ที่มีตัวตนมากกว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้ซ้ือควรบันทึก

บัญชีสทิธใินการใช้ประโยชน์ตามลักษณะของสนิทรัพย์เหล่านั้น 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่ป็นผลมาจากเทคโนโลย ี(Technology-based intangible assets) 

ตัวอย่าง 39 ตัวอย่างของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นผลมาจากเทคโนโลยี 

ประเภท เกณฑ ์

เทคโนโลยีที่มีสทิธบัิตร ตามสญัญา 

ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์และ Mask works ตามสญัญา 

เทคโนโลยีที่ไม่มีสทิธบัิตร ไม่ได้ถูกก าหนดโดยสญัญา 

ฐานข้อมูลและ Title plants ไม่ได้ถูกก าหนดโดยสญัญา 

ความลับทางการค้า เช่น สตูร กระบวนการ และต ารับ ตามสญัญา 

ซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอรแ์ละ Mask works 

ตัวอย่าง 40 ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดรูปแบบที่ได้มาพร้อมกับการรวมธุรกิจที่ได้รับ

การคุ้มครองทางกฎหมาย เช่น สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ ถือว่าเป็นไปตามเง่ือนไขตามสัญญา

หรือตามกฎหมายในการระบุเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ตัวอย่าง 41 Mask works เป็นซอฟทแ์วร์ที่ถูกบันทกึอย่างถาวรอยู่ในชิปหน่วยความจ าที่ใช้อ่านอย่างเดียว

ซ่ึงถูกจัดเกบ็อย่างเป็นล าดับหรือเป็นวงจร Mask works อาจได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย 

Mask works ที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายที่ได้รับมาพร้อมกับการรวมธุรกิจถือว่าเป็นไป

ตามเง่ือนไขตามสญัญาหรือตามกฎหมายในการระบุเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฐานขอ้มูล และ Title plants 

ตัวอย่าง 42 ฐานข้อมูล คือ การจัดเกบ็รวบรวมข้อมูล ซ่ึงมักจะถูกจัดเกบ็ในรูปแบบของอิเลก็ทรอนิกส ์

 )เช่น บน  computer disks หรือ files) ฐานข้อมูลที่มีงานต้นฉบับของผู้เขียนอาจได้รับการ

คุ้มครองโดยลิขสิทธิ์  ฐานข้อมูลที่ได้มาพร้อมกับการรวมธุรกิจที่ได้รับการคุ้มครองโดย

ลิขสทิธิ์ จะเป็นไปตามเง่ือนไขตามสญัญาหรือตามกฎหมายส าหรับการระบุเป็นสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน อย่างไรกต็าม ฐานข้อมูลมักจะรวมข้อมูลที่เป็นผลมาจากการด าเนินงานตามปกติของ

กจิการ เช่น รายช่ือลูกค้า หรือข้อมูลที่เกิดจากความรู้หรือความช านาญพิเศษ เช่น ข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินเช่ือ ฐานข้อมูลที่ไม่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์สามารถ

แลกเปล่ียน ให้ใบอนุญาต หรือให้ผู้อื่นเช่าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ดังน้ัน ถึงแม้ว่า
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ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตจากฐานข้อมูลจะไม่ได้เกิดขึ้ นจากสิทธิตามกฎหมาย

ดังกล่าว ฐานข้อมูลที่ได้มาพร้อมกบัการรวมธุรกจิถือว่าเป็นไปตามเง่ือนไขที่สามารถแบ่งแยก

เป็นเอกเทศได้ในการระบุเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  

ตัวอย่าง 43 Title plants เป็นการบันทกึข้อมูลในอดีตที่เกดิข้ึนกบักรรมสทิธใินที่ดินในพ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์

ที่เฉพาะเจาะจง Title plants จะถูกซ้ือและขายทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือใช้ในการแลกเปล่ียน

หรือให้ใบอนุญาตได้ ดังน้ัน Title plants ที่ได้รับมาในการรวมธุรกิจถือว่าเป็นไปตามเง่ือนไข

ที่สามารถแบ่งแยกเป็นเอกเทศได้ 

ความลบัทางการคา้ เช่น สูตร กระบวนการ หรือต ารบั ทีเ่ป็นความลบั  

ตัวอย่าง 44 ความลับทางการค้าเป็นข้อมูลซ่ึงรวมถึง สูตร รูปแบบ ต ารับ ค าสั่งงาน โปรแกรม อุปกรณ์ 

วิธกีาร เทคนิค หรือกระบวนการ ที่ ก) ท าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นอิสระ เกิดข้ึนได้จริง 

โดยไม่เป็นการรู้กันโดยทั่วไป และ ข) มีความพยายามอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์

ต่างๆในการรักษาความลับน้ัน ถ้าประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตจากความลับทางการค้า 

ที่ได้มาพร้อมกับการรวมธุรกิจได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ให้ถือว่าสินทรัพย์น้ีเป็นไปตาม

เง่ือนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย นอกจากกรณีน้ี ความลับทางการค้าที่ได้มาพร้อมกับ 

การรวมธุรกิจจะถือว่าระบุได้หากสามารถแบ่งแยกเป็นเอกเทศได้เท่าน้ัน ซ่ึงมักจะเกิดความลับ

ทางการค้าที่ระบุได้จากกรณีน้ี 

ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 

ตัวอย่างของการรับรู้และวัดมูลค่าก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ ตามย่อหน้าที่ 32-36 ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 )ปรับปรุง 2552 ) 

ตัวอย่าง 45 ตัวอย่างข้างล่างน้ีแสดงวิธีการบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจที่มีการบันทึกก าไรจากการ

ต่อรองราคาซ้ือ 

ตัวอย่าง 46 เม่ือวันที่ 1 มกราคม 25x0 บริษัทผู้ซ้ือได้มาซ่ึงส่วนได้เสียของบริษัทผู้ถูกซ้ือซ่ึงเป็นบริษัท

จ ากดัเป็นจ านวนร้อยละ 80 โดยการแลกเปล่ียนกบัเงินสดจ านวน 150 บาท เน่ืองจากผู้ถือหุ้น

เดิมของผู้ถูกซ้ือต้องการที่จะขายเงินลงทุนในวันที่ระบุไว้ ดังน้ัน จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการ 

หาราคาตลาดของผู้ถูกซ้ือโดยเสนอขายกับผู้ซ้ือรายอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ผู้บริหารของผู้ซ้ือ 

วัดมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมา ณ วันที่ซ้ือตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) โดยสินทรัพย์ที่ระบุได้มีมูลค่าเท่ากับ 

250 บาท และหน้ีสินที่ รับมามีมูลค่าเท่ากับ 50 บาท ทั้งน้ีผู้ซ้ือได้จ้างที่ปรึกษาอิสระใน 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือซ่ึงมีอยู่ร้อยละ 20 

ได้มูลค่ายุติธรรมเทา่กบั 42 บาท  
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ตัวอย่าง 47 มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซ้ือ (200 บาท : ค านวณจาก 250-50) ซ่ึงมากกว่า

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้บวกกับมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมในผู้ถูกซ้ือ ดังน้ันผู้ซ้ือจึงสอบทานวิธีการที่ใช้เพ่ือระบุและวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา 

และหน้ีสินที่รับมา และวิธีการที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรมของทั้งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมใน 

ผู้ถูกซ้ือและสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ภายหลังการสอบทานผู้ซ้ือพบว่าวิธีการและผลที่ได้จาก 

การวัดมูลค่าเหมาะสมแล้ว ผู้ซ้ือค านวณก าไรจากการซ้ือส่วนได้เสียร้อยละ 80 ดังน้ี 

   
บาท 

จ านวนของสนิทรัพย์สทุธทิี่ได้มาที่ระบุได้ (250-50)  200  

หัก:  มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ส าหรับการซ้ือส่วนได้เสยี

ร้อยละ 80 ในผู้ถูกซ้ือ 

150  

 บวก  

 มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ  42  

   192  

ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือในการซ้ือส่วนได้เสียร้อยละ 80  8  

ตัวอย่าง 48 ผู้ซ้ือจะบันทกึรายการซ้ือผู้ถูกซ้ือในงบการเงินรวมดังน้ี 

  บาท บาท 

เดบิต สนิทรัพย์ที่ได้รับมาที่ระบุได้ 250   

 เครดิต เงินสด  150  

 หน้ีสนิที่รับมา  50  

 ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ  8  

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ  42  

ตัวอย่าง 49 ถ้าผู้ซ้ือเลือกที่จะวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ โดยใช้วิธีสัดส่วน 

ของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซ้ือ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่รับรู้จะเท่ากับ  

40 บาท (200 บาท * 0.20) ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือจะเท่ากับ 10 บาท [200 บาท - 

(150 บาท + 40 บาท)] 

ระยะเวลาในการวดัมูลค่า 

ตัวอย่างตามย่อหน้าที่ 45 - 50 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 )ปรับปรุง 2552 ) 

ตัวอย่าง 50 ถ้าหากการบันทกึบัญชีเมื่อเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกจิไม่เสรจ็สมบูรณ์ภายในรอบระยะเวลา

บัญชีที่การรวมธุรกิจเกิดข้ึน ย่อหน้าที่ 45 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

 )ปรับปรุง  2552 ) ระบุให้ผู้ซ้ือต้องประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงข้อมูลทางบัญชียัง 

ไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงานในงบการเงิน โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าผู้ซ้ือต้อง
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ปรับปรุงประมาณการดังกล่าวด้วยหากได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือ และถ้าได้ทราบในขณะน้ัน จะกระทบต่อการวัดมูลค่า

จ านวนที่รับรู้ในวันดังกล่าว ย่อหน้าที่ 49 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

 )ปรับปรุง  2552 ) ระบุให้ผู้ซ้ือต้องรับรู้รายการปรับปรุงดังกล่าว เสมือนว่าการบันทึกบัญชี

ส าหรับการรวมธุรกิจได้เสร็จสิ้น ณ วันที่ซ้ือ รายการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า 

จะไม่ถูกรวมในก าไรหรือขาดทุน 

ตัวอย่าง 51 สมมติว่าผู้ซ้ือได้มาซ่ึงผู้ถูกซ้ือเม่ือวันที่ 30 กันยายน 25x2 ผู้ซ้ือจัดหาผู้ประเมินอิสระเพ่ือ

ประเมินมูลค่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับมาในการรวมธุรกิจและการประเมิน

ดังกล่าวเสร็จสิ้นไม่ทันวันที่ผู้ซ้ือได้อนุมัติให้ออกงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

25x2 ในงบการเงินส าหรับปี 25x2 ผู้ซ้ือรับรู้ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เป็น

จ านวนเงิน 30,000 บาท ณ วันซ้ือกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีอายุการให้ประโยชน์

คงเหลือ 5 ปี ในอีก 5 เดือนต่อมาภายหลังจากวันที่ซ้ือกิจการผู้ซ้ือได้รับผลการประเมินราคา

จากผู้ประเมินอสิระ ซ่ึงประเมินว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันซ้ือของสนิทรัพย์มีมูลค่า 40,000 บาท 

ตัวอย่าง 52 ในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x3 ผู้ซ้ือได้ปรับปรุงรายการของปี 25x2 

ย้อนหลังดังน้ี 

ตัวอย่าง 52.1 บันทึกมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

25x2 เพ่ิมขึ้ น 9,500 บาท รายการปรับปรุงดังกล่าวค านวณจากรายการ

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม ณ วันซ้ือ 10,000 บาท หักค่าเสื่อมราคาเพ่ิมเติมที่

รับรู้เสมือนว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ถูกรับรู้ ณ วันซ้ือ (500 บาท 

ส าหรับค่าเสื่อมราคา 3 เดือน) 

ตัวอย่าง 52.2 บันทกึมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x2 ลดลง 

10,000 บาท 

ตัวอย่าง 52.3 บันทกึค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 25x2 เพ่ิมข้ึน 500 บาท 

ตัวอย่าง 53 ตามแนวปฏิบัติข้อที่ 67 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

)ปรับปรุง 2552 ) ผู้ซ้ือเปิดเผยข้อมูลดังน้ี 

ตัวอย่าง 53.1 ในงบการเงินปี 25x2 เปิดเผยว่าการบันทกึบัญชีเมื่อเร่ิมแรกส าหรับการรวม

ธุรกิจไม่เสรจ็สมบูรณ์ เน่ืองจากบริษัทยังไม่ได้รับผลการประเมินมูลค่าของ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

ตัวอย่าง 53.2 ในงบการเงินปี 25x3 เปิดเผยจ านวนและค าอธบิายรายการปรับปรุงประมาณ

การที่รับรู้ระหว่างงวดที่เสนอรายงานปัจจุบัน ดังน้ัน ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยว่า

ข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับปี 25x2 ถูกปรับปรุงย้อนหลังโดยเพ่ิมมูลค่า

ยุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ซ้ือเป็นจ านวน 9,500 บาท  

ซ่ึงเกิดจากผลต่างของค่าความนิยมที่ลดลงจ านวน 10,000 บาท และ 

ค่าเสื่อมราคาที่เพ่ิมข้ึนจ านวน 500 บาท 
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การพิจารณาว่ารายการใดถอืเป็นส่วนหนึง่ของการรวมธุรกิจ 

การท าใหค้วามสมัพนัธที์ม่ีอยู่เดิมหมดไป 

ตัวอย่างตามย่อหน้าที่ 51, 52 และแนวปฏิบัติข้อ 50-53 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 )ปรับปรุง 2552 ) 

ตัวอย่าง 54 ผู้ซ้ือซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าจากผู้ถูกซ้ือภายใต้สัญญาในการจัดหาสินค้าซ่ึงมีระยะเวลา 5 ปี และ

ด้วยอัตราราคาคงที่ ปัจจุบันอัตราราคาคงที่ดังกล่าวสูงกว่าอัตราที่ผู้ซ้ือสามารถซ้ืออุปกรณ์

ไฟฟ้าที่คล้ายคลึงกันจากผู้ขายรายอื่น สัญญาจัดหาสินค้ายินยอมให้ผู้ซ้ือบอกเลิกสัญญาได้

ก่อนสิ้นสดุปีที่ห้า แต่ต้องจ่ายค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 6 ล้านบาท ในขณะที่อายุสญัญาเหลืออยู่ 

3 ปี ผู้ซ้ือจ่ายซ้ือผู้ถูกซ้ือเป็นเงินจ านวน 50 ล้านบาท ซ่ึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซ้ือที่ผู้ซ้ือ

รายอื่นๆ ในตลาดยอมจ่ายให้ 

ตัวอย่าง 55 มูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซ้ือได้รวมมูลค่ายุติธรรมของสัญญาจัดหาสินค้าซ่ึงท ากับผู้ซ้ือจ านวน  

8 ล้านบาท โดยจ านวนเงิน 8 ล้านบาทประกอบด้วยส่วนของสัญญาที่เป็นราคาตลาดจ านวน  

3 ล้านบาท ซ่ึงเป็นส่วนของการก าหนดราคาที่สามารถเปรียบเทียบกับการก าหนดราคาของ

รายการในตลาดปัจจุบันส าหรับรายการที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน (ในเร่ืองความพยายาม

ในการขาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า และอื่นๆ) และส่วนของสัญญาจ านวน 5 ล้านบาท ซ่ึงเป็น

ส่วนของราคาที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส าหรับผู้ซ้ือ เพราะเป็นราคาที่สูงกว่าราคาของรายการ 

ในตลาดปัจจุบันส าหรับรายการที่คล้ายคลึงกัน ผู้ถูกซ้ือไม่มีสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่ระบุได้อื่น 

ที่เกี่ยวกบัสัญญาในการจัดหาสินค้าน้ี และผู้ซ้ือไม่ได้รับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

กบัสญัญาในการจัดหาสนิค้าก่อนการรวมกจิการ 

ตัวอย่าง 56 ในตัวอย่างน้ีผู้ซ้ือค านวณผลขาดทุนจ านวน 5 ล้านบาทแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ 

(จ านวนที่น้อยกว่าระหว่างเงินค่าปรับที่จ่ายช าระในการบอกเลิกสัญญา 6 ล้านบาท และ

จ านวนมูลค่ายุติธรรมของสัญญาส่วนที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส าหรับผู้ซ้ือ) ส่วนจ านวนเงิน  

3 ล้านบาท ซ่ึงเป็นส่วนของสญัญาที่เป็นราคาตลาด ถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าความนิยม 

ตัวอย่าง 57 ไม่ว่าผู้ซ้ือได้เคยรับรู้รายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจในงบการเงิน

หรือไม่กจ็ะมีผลต่อจ านวนผลก าไรหรือขาดทุนที่จะรับรู้ส าหรับรายการที่ท  าให้ความสัมพันธ ์

ที่มีอยู่น้ันหมดไป สมมติว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้ผู้ซ้ือบันทึกหน้ีสิน

จ านวน 6 ล้านบาทก่อนการรวมธุรกิจส าหรับสัญญาจัดหาสินค้า ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ซ้ือจะ

บันทกึก าไรจากการยกเลิกสัญญาเป็นจ านวน 1 ล้านบาท ในก าไรหรือขาดทุน ณ วันซ้ือกิจการ 

(ขาดทุนจากสญัญาจ านวน 5 ล้านบาท หักด้วยขาดทุนที่เคยรับรู้ก่อนหน้าน้ีจ านวน 6 ล้านบาท) 

หรืออีกนัยหน่ึง คือ ผู้ซ้ือได้รับผลกระทบจากการล้างบัญชีหน้ีสินที่เคยรับรู้จ านวน 6 ล้านบาท 

ในการบันทกึจ านวนเงิน 5 ล้านบาท เป็นผลท าให้มีก าไรเกดิขึ้น 1 ล้านบาท 
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การจ่ายช าระแก่พนกังานทีอ่าจเกิดข้ึน 

ตัวอย่างตามย่อหน้าที่ 51 ย่อหน้าที่ 52 และแนวปฏิบัติข้อ 50 ข้อ 54 และข้อ 55 ในภาคผนวก ข ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 )ปรับปรุง 2552 ) 

ตัวอย่าง 58 ผู้ถูกซ้ือแต่งตั้งผู้สมัครรายหน่ึงให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ภายใต้สัญญาจ้างงาน 

10 ปี สัญญาก าหนดให้ผู้ถูกซ้ือต้องจ่ายเงินให้ผู้สมัคร 5 ล้านบาท หากผู้ถูกซ้ือถูกซ้ือกิจการ

ก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ จากน้ันในอีก 8 ปีต่อมาผู้ซ้ือได้ซ้ือผู้ถูกซ้ือ โดย ณ วันซ้ือกิจการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้น้ันยังคงถูกจ้างและจะได้รับการจ่ายเงินเพ่ิมเติมภายใต้สัญญาที่มี

อยู่ด้วย 

ตัวอย่าง 59 ในตัวอย่างน้ี ผู้ถูกซ้ือท าสัญญาจ้างงานก่อนเร่ิมการเจรจาต่อรองส าหรับการรวมธุรกิจ และ

วัตถุประสงค์ของสัญญาคือต้องการที่จะได้รับบริการจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังน้ัน 

จึงไม่มีหลักฐานว่าสัญญาได้จัดเตรียมข้ึนเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ซ้ือหรือกิจการที่เกิดจากการ

รวมกนั ดังน้ันหน้ีสนิที่จะต้องจ่ายจ านวน 5 ล้านบาทจึงรวมอยู่ในการปฏบัิติตามวิธซ้ืีอ 

ตัวอย่าง 60 ในสถานการณ์อื่น หากผู้ถูกซ้ือจะต้องเข้าท าสญัญาที่คล้ายคลึงกันน้ีกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามค าแนะน าของผู้ซ้ือระหว่างการเจรจาต่อรองในการรวมธุรกิจ ถ้าเป็นเช่นน้ีวัตถุประสงค์หลัก

ของสญัญาคือเพ่ือที่จะจ่ายค่าชดเชยแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสัญญาอาจมุ่งให้ประโยชน์

แก่ผู้ซ้ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันมากกว่าให้ประโยชน์แก่ผู้ถูกซ้ือหรือผู้ถือหุ้นเดิม 

ในสถานการณ์เช่นน้ีผู้ซ้ือต้องบันทึกหน้ีสินที่จ่ายให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในงบการเงิน

หลังการรวมกจิการ โดยแยกต่างหากจากการปฏบัิติตามวิธซ้ืีอ 

โครงการทดแทน 

ตัวอย่างตามย่อหน้าที่ 51 ย่อหน้าที่ 52 และ แนวปฏบัิติข้อ 56 – 62 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 )ปรับปรุง 2552 ) 

ตัวอย่าง 61 ตัวอย่างข้างล่างน้ี แสดงโครงการทดแทนที่ผู้ซ้ือจะออกให้ในสถานการณ์ต่างๆ 

  โครงการของผูถู้กซ้ือ 

ระยะเวลาการได้รับสทิธเิสรจ็สิ้น 

ก่อนการรวมธุรกจิหรือไม่ 

  เสรจ็สิ้น ยังไม่เสรจ็สิ้น 

โครงการทดแทน 

พนักงานจ าเป็นต้องให้บริการ

เพ่ิมเติมภายหลังวันที่ซ้ือหรือไม่ 

ไม่

จ าเป็น 

ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 3 

จ าเป็น ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 4 

 



 

67 

ตัวอย่าง 62 ตัวอย่างสมมติว่าโครงการทั้งหมดถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ 

ตัวอย่างที่ 1 

โครงการของผู้ถูกซ้ือ ระยะเวลาการได้รับสทิธเิสรจ็สิ้นก่อนการรวมธุรกจิ 

โครงการทดแทน พนักงานไม่จ าเป็นต้องให้บริการเพ่ิมเติมภายหลังวันที่ซ้ือ 

ตัวอย่าง 63 ผู้ซ้ือออกโครงการทดแทนมูลค่า 110 บาท ณ วันที่ซ้ือ (วัดมูลค่าโครงการโดยใช้ราคาตลาด

เป็นเกณฑ์) เพ่ือทดแทนโครงการของผู้ถูกซ้ือที่มีมูลค่า 100 บาท ณ วันที่ซ้ือ (วัดมูลค่า

โครงการโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์) โครงการทดแทนไม่ได้ก าหนดให้มีบริการภายหลัง 

การรวมธุรกิจและ ณ วันที่ซ้ือ พนักงานของผู้ถูกซ้ือได้ให้บริการตามที่ก  าหนดไว้ในโครงการ

ของผู้ถูกซ้ือทั้งหมดแล้ว  

ตัวอย่าง 64 จ านวนเงินที่ตอบแทนการบริการก่อนการรวมธุรกิจถูกวัดค่าโดยใช้ราคาตลาดของโครงการ

ผลตอบแทนของผู้ถูกซ้ือ ณ วันที่ซ้ือเป็นเกณฑ์ (100 บาท) จ านวนเงินดังกล่าวถูกรวมใน 

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกิจ ส่วนจ านวนเงินที่ตอบแทนการบริการภายหลังการรวม

ธุรกจิมูลค่า 10 บาท เกิดจากผลแตกต่างระหว่างมูลค่ารวมของโครงการทดแทน (110 บาท) 

และสัดส่วนของบริการก่อนการรวมธุรกิจ (100 บาท) เน่ืองจากโครงการทดแทนไม่ได้

ก าหนดให้มีบริการภายหลังการรวมกิจการ ดังน้ันผู้ซ้ือต้องรับรู้จ านวนเงิน 10 บาท 

เป็นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกจิ 

ตัวอย่างที่ 2 

โครงการของผู้ถูกซ้ือ ระยะเวลาการได้รับสทิธเิสรจ็สิ้นก่อนการรวมธุรกจิ 

โครงการทดแทน พนักงานจ าเป็นต้องให้บริการเพ่ิมเติมภายหลังวันที่ซ้ือ 

ตัวอย่าง 65 ผู้ซ้ือออกโครงการทดแทนซ่ึงต้องการบริการภายหลังการรวมธุรกิจเป็นเวลาหน่ึงปีเพ่ือ

แลกเปล่ียนกับโครงการจ่ายผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของผู้ถูกซ้ือ เง่ือนไข

ดังกล่าวใช้กับพนักงานที่มีระยะเวลาการได้รับสิทธิเสรจ็สิ้นก่อนการรวมธุรกิจ มูลค่า

โครงการ ณ วันที่ซ้ือ โดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ของทั้งสองโครงการเท่ากับ 100 บาท  

เม่ือได้รับสิทธิในคร้ังแรกโครงการของผู้ถูกซ้ือมีระยะเวลาการได้รับสิทธิสี่ปี โดย ณ วันที่ซ้ือ 

พนักงานของผู้ถูกซ้ือที่มีผลตอบแทนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิได้ให้บริการมาเป็นระยะเวลาเจด็ปี

นับต้ังแต่วันที่ให้สิทธิ 

ตัวอย่าง 66 แม้ว่าพนักงานของผู้ถูกซ้ือได้ให้บริการทั้งหมดแล้ว แต่ผู้ซ้ือจัดสรรส่วนหน่ึงของโครงการ

ทดแทนเป็นค่าตอบแทนพนักงานภายหลังการรวมธุรกิจตามแนวปฏบัิติข้อ 59 ในภาคผนวก ข 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  )ปรับปรุง  2552 ) เน่ืองจากโครงการทดแทน

ก าหนดให้มีบริการภายหลังได้รับการรวมธุรกิจเป็นเวลาหน่ึงปี ระยะเวลาการได้รับสิทธิทั้งหมด

เท่ากับ 5 ปี ซ่ึงประกอบด้วย ระยะเวลาการได้รับสิทธิของโครงการเดิมของผู้ถูกซ้ือที่เสร็จสิ้ น

ก่อนวันที่ซ้ือกจิการ (สี่ปี) บวกด้วยระยะเวลาการให้สทิธขิองโครงการทดแทน (หน่ึงปี) 
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ตัวอย่าง 67 สัดส่วนที่ จัดสรรให้กับการบริการก่อนการรวมธุรกิจเท่ากับมูลค่าโครงการของผู้ถูกซ้ือซ่ึง 

วัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ (100 บาท) คูณด้วยอัตราส่วนของระยะเวลาการได้รับ

สิทธิก่อนการรวมธุรกิจ (สี่ปี) กับระยะเวลาการได้รับสิทธิทั้งหมด (ห้าปี) ดังน้ัน จ านวนเงิน  

80 บาท (100 บาท x 4/5 ปี) จะถูกจัดสรรให้กับช่วงระยะเวลาการให้สิทธิก่อนการรวมธุรกิจ 

และถูกรวมอยู่ในสิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการรวมธุรกิจ ส่วนที่เหลือจ านวน 20 บาท จะถูก

จัดสรรให้กับช่วงระยะเวลาการได้รับสิทธิภายหลังการรวมธุรกิจและถูกรับรู้เป็นค่าตอบแทน

พนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจของผู้ซ้ือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 )ปรับปรุง 2552 ) 

ตัวอย่างที่ 3 

โครงการของผู้ถูกซ้ือ ระยะเวลาการได้รับสทิธไิม่เสรจ็สิ้นก่อนการรวมธุรกจิ 

โครงการทดแทน พนักงานจ าเป็นต้องให้บริการเพ่ิมเติมภายหลังวันที่ซ้ือ 

ตัวอย่าง 68 ผู้ซ้ือออกโครงการทดแทนซ่ึงต้องการการบริการภายหลังการรวมธุรกิจเป็นเวลาหน่ึงปี  

เพ่ือแลกเปล่ียนกับโครงการจ่ายผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของผู้ถูกซ้ือ 

เง่ือนไขดังกล่าวใช้กับพนักงานที่ ยังไม่ได้ให้บริการทั้งหมด ณ วันที่ ซ้ือ มูลค่าโครงการ  

ณ วันที่ซ้ือโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ของทั้งสองโครงการเท่ากับ 100 บาท เมื่อได้รับสิทธิ

ในคร้ังแรกโครงการของผู้ถูกซ้ือมีระยะเวลาการได้รับสิทธิสี่ปี โดย ณ วันที่ซ้ือ พนักงานของ 

ผู้ถูกซ้ือที่มีระยะเวลาการท างานเท่ากับสองปีจะต้องให้บริการเพ่ิมเติมอีกสองปีภายหลังจาก

การซ้ือธุรกิจเพ่ือจะได้รับสิทธิตามโครงการ ดังน้ัน ส่วนของโครงการของผู้ถูกซ้ือเท่าน้ันที่จะ

ถือเป็นการให้บริการก่อนการรวมธุรกจิ 

ตัวอย่าง 69 โครงการทดแทนก าหนดให้มีการบริการภายหลังการรวมธุรกิจอีกเพียงหน่ึงปี  เน่ืองจาก

พนักงานได้ให้บริการมาเป็นระยะเวลาสองปีแล้ว โดยรวมระยะเวลาการได้รับสิทธิจะเท่ากับ

สามปี สัดส่วนของการให้บริการก่อนการรวมธุรกิจเท่ากับมูลค่าของโครงการของผู้ถูกซ้ือซ่ึง

วัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ ์(100 บาท) คูณด้วยอัตราส่วนของระยะเวลาการได้รับ

สิทธิก่อนการรวมธุรกิจ (สองปี) กับจ านวนที่มากกว่าระหว่างระยะเวลาการได้รับสิทธิรวม 

(สามปี) หรือระยะเวลาการได้รับสิทธิเดิมของโครงการของผู้ถูกซ้ือ (สี่ปี) ดังน้ันจ านวนเงิน 

50 บาท (100 บาท x 2/4 ปี) จะถูกจัดสรรให้กับบริการก่อนการรวมธุรกิจและรวมเป็นสิ่ง

ตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ ส่วนที่เหลือจ านวน 50 บาท ถือเป็นส่วนของการบริการ

ภายหลังการรวมธุรกิจ จึงรับรู้เป็นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ

ของผู้ซ้ือ 

ตัวอย่างที่ 4 

โครงการของผู้ถูกซ้ือ ระยะเวลาการได้รับสทิธไิม่เสรจ็สิ้นก่อนการรวมธุรกจิ 

โครงการทดแทน พนักงานไม่จ าเป็นต้องให้บริการเพ่ิมเติมภายหลังวันที่ซ้ือ 
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ตัวอย่าง 70 สมมติข้อเทจ็จริงตามตัวอย่างที่ 3 เว้นแต่ ผู้ซ้ือออกโครงการทดแทนเพ่ือแลกเปล่ียนกับ

โครงการจ่ายผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของผู้ถูกซ้ือ โดยโครงการทดแทน

ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดให้มีการบริการภายหลังการรวมธุรกิจ เง่ือนไขดังกล่าวใช้กับพนักงานที่

ยังไม่ได้ให้บริการทั้งหมด ณ วันที่ซ้ือ เง่ือนไขของโครงการของผู้ถูกซ้ือที่ถูกทดแทนไม่ได้

ก าหนดให้ยกเลิกระยะเวลาการได้รับสิทธิที่เหลืออยู่ไปตามการเปล่ียนแปลงอ านาจในการ

ควบคุม (หากโครงการของผู้ถูกซ้ือมีเง่ือนไขให้ยกเลิกระยะเวลาการได้รับสิทธิที่เหลืออยู่ไป

ตามการเปล่ียนแปลงอ านาจในการควบคุมให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในตัวอย่างที่ 1) 

มูลค่าของโครงการทั้งสองซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์เท่ากับ 100 บาท และ

เน่ืองจากพนักงานได้ให้บริการมาเป็นระยะเวลาสองปีแล้ว และโครงการทดแทนไม่ได้

ก าหนดให้พนักงานให้บริการเพ่ิมเติมภายหลังการรวมธุรกิจ ดังน้ัน ระยะเวลาการได้รับสิทธิ

ทั้งหมดจึงเทา่กบัสองปี 

ตัวอย่าง 71 สัดส่วนของมูลค่าโครงการทดแทนที่วัดค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ส าหรับการบริการ 

ก่อนการรวมธุรกิจเท่ากับมูลค่าโครงการของผู้ถูกซ้ือที่วัดค่าโดยใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ ์ 

(100 บาท) คูณด้วยอัตราส่วนของระยะเวลาการได้รับสิทธิก่อนการรวมธุรกิจ (สองปี)  

ต่อระยะเวลาที่มากกว่าระหว่างระยะเวลาการได้รับสิทธิรวม (สองปี) และระยะเวลาการได้รับ

สิทธิเดิมของโครงการของผู้ถูกซ้ือ (สี่ปี) ดังน้ันจ านวนเงิน 50 บาท (100 บาท x 2/4 ปี)  

จะถือเป็นบริการก่อนการรวมธุรกิจ และรวมเป็นสิ่งตอบแทนที่โอนให้แก่ผู้ถูกซ้ือ ส่วนที่เหลือ

จ านวน 50 บาท ถือเป็นบริการภายหลังการรวมธุรกิจ แต่เน่ืองจากโครงการทดแทนไม่ได้

ก าหนดให้มีบริการภายหลังการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ือจึงรับรู้จ านวนเงินทั้ง 50 บาทเป็นค่าตอบแทน

พนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกจิ 

การเปิดเผยขอ้มูล 

ตัวอย่างการปฏบัิติตามข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 59 – 63 และแนวปฏบัิติข้อ 64 – 67 

ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 )ปรับปรุง 2552 ) 

ตัวอย่าง 72 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 3  )ปรับปรุง  2552 )  ซ่ึงไม่ได้อ้างอิงจากรายการที่เกิดข้ึนจริง โดยตัวอย่าง

สมมติว่าผู้ซ้ือเป็นกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถูกซ้ือเป็นกิจการที่ไม่ได้ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตัวอย่างน้ีน าเสนอการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่จัดเป็น

ตารางโดยอ้างอิงกับข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินจริงการเปิดเผยข้อมูลส่วนใหญ่จะแสดงในรูปแบบการอธบิายอย่างง่าย 
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หมายเหตุ การซ้ือธุรกิจ 

การอา้งอิงแนวปฏิบติั

ในภาคผนวก ข 

 

ข64.1-ข64.4 

 

 

 

 

 

 

ในวันที่ 30 มิถุนายน 25x0 ผู้ซ้ือซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถูกซ้ือ จ านวนร้อยละ 15 ของหุ้น

สามัญที่ออกจ าหน่าย ในวันที่ 30 มิถุนายน 25x2 ผู้ซ้ือซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถูกซ้ือ

จ านวนร้อยละ 60 ของหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายและได้รับอ านาจในการควบคุม

กจิการของผู้ถูกซ้ือ ผู้ถูกซ้ือเป็นผู้ขายผลิตภัณฑแ์ละให้บริการข้อมูลระบบเครือข่ายใน

ประเทศแคนาดาและเมก็ซิโก จากการซ้ือกิจการผู้ซ้ือคาดว่าจะเป็นผู้น าในการขาย

ผลิตภัณฑ์และให้บริการข้อมูลระบบเครือข่ายในตลาดดังกล่าว นอกจากน้ียังคาดว่า

จะลดค่าใช้จ่ายได้จากการประหยัดจากขนาดด้วย 

ข64.5 

 

 

ค่าความนิยมจ านวน 2,500 บาท ที่เกิดขึ้ นจากการซ้ือธุรกิจโดยหลักประกอบด้วย

ส่วนของพลังจากการรวมกัน (Synergy) และการประหยัดจากขนาดที่คาดว่าจะเกิด

จากการรวมการด าเนินงานของผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือเข้าด้วยกนั 

ข64.11 

 

 

 

ไม่มีส่วนของค่าความนิยมที่คาดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ทางภาษี ตารางต่อไปน้ีสรุป 

สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ผู้ถูกซ้ือและจ านวนของสินทรัพย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่รับมาซ่ึง

รับรู้ ณ วันที่ซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ในผู้ถูกซ้ือ  

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 25x2 

 สิง่ตอบแทน บาท 

ข64.6, ข64.9 เงินสด 5,000 

ข64.6.4 ตราสารทุน (หุ้นสามัญของผู้ซ้ือจ านวน 100,000 หุ้น) 4,000 

ข64.6.3,  

ข64.7.1 

ข้อตกลงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 1,000 

 
ข64.6 รวมสิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้ 10,000 

ข64.16.1 มูลค่ายุติธรรมของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือซ่ึงผูซ้ื้อถอือยู่ก่อนการรวมธุรกิจ 2,000 

  12,000 

ข64.13 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซ้ือ (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายทั่วไป

และค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของผู้ซ้ือส าหรับปี

สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25x2) 

1,250 
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ข64.9 จ านวนเงินทีร่บัรูข้องสินทรพัยที์ร่ะบุไดที้ไ่ดม้าและหนี้ สินทีร่บัมา  

 สนิทรัพย์ทางการเงิน 3,500 

  สนิค้าคงเหลือ 

 

1,000 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

10,000 

  สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ 

 

3,300 

  หน้ีสนิทางการเงิน 

 

(4,000) 

  หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน (1,000) 

 รวมสนิทรัพย์สทุธทิี่ระบุได้ 12,800 

ข64.15,  

ข64.16 

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ 

 

(3,300) 

 

 ค่าความนยิม 2,500 

  12,000 

 

ข64.6.4 

 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่ออกจ านวน 100,000 หุ้นเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนที่จ่าย

ให้แก่ผู้ถูกซ้ือ (4,000 บาท) ซ่ึงได้ก าหนดโดยใช้ราคาตลาดปิดของหุ้นสามัญของผู้ซ้ือ  

ณ วันที่ซ้ือ 

ข64.6.3,  

ข64.7,  

ข67.2 

 

 

ข้อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายก าหนดให้ผู้ซ้ือจ่ายสิ่งตอบแทนให้กับเจ้าของ

เดิมของผู้ถูกซ้ือในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน (เงินลงทุนใน

ตราสารทุนที่ถือโดยผู้ถูกซ้ือ) ส่วนที่เกินกว่า 7,500 บาท ส าหรับปี 25x3 โดยก าหนด

จ านวนเงินสงูสดุเทา่กบั 2,500บาท (ไม่ได้คิดลด) 

จ านวนเงินทั้งหมดที่ผู้ซ้ืออาจต้องจ่ายในอนาคต (ไม่ได้คิดลด) ซ่ึงก าหนดไว้ภายใต้ข้อตกลง

ของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายอยู่ในช่วงระหว่าง 0 บาท ถึง 2,500 บาท 

มูลค่ายุติธรรมของข้อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจ านวน 1,000 บาทถูก

ประมาณขึ้ นโดยใช้วิธีรายได้ (Income Approach) การประมาณมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้

อัตราการคิดลดที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 25 และคาดการณ์ว่า

รายได้ของกจิการที่เกดิจากการรวมกนัจะอยู่ในช่วง 10,000 บาท ถึง 20,000 บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 จ านวนเงินที่รับรู้ตามข้อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้อง

จ่าย ช่วงของรายได้และสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการไม่มีการเปล่ียนแปลง 

ข64.8 

 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้มารวมลูกหน้ีภายใต้สัญญาเช่าการเงินของ

อุปกรณ์ระบบเครือข่ายข้อมูลซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 2,375 บาท จ านวนเงินทั้งหมดที่

ครบก าหนดตามสัญญาเท่ากับ 3,100 บาท ซ่ึงมีจ านวน 450 บาท ที่คาดว่าจะไม่สามารถ

เรียกเกบ็เงินได้ 



 

72 

ข67.1 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่ได้มาจ านวน 3,300 บาท เป็นมูลค่าที่รอ

ผลการประเมินคร้ังสดุท้าย 

ข64.10,  

ข67.3 

มาตรฐาน

การบัญชี 

ฉบับที่ 37 

(ปรับปรุง 

2552) ย่อ

หน้าที่ 84 

และย่อ

หน้าที่ 85 

หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึนจ านวน 1,000 บาท ได้ถูกบันทกึส าหรับการเรียกร้องการประกันที่คาดว่า

จะเกิดขึ้ นส าหรับสินค้าที่ขายโดยผู้ถูกซ้ือในช่วงสามปีที่ผ่านมา บริษัทคาดว่าค่าใช้จ่ายน้ีส่วน

ใหญ่จะเกิดขึ้ นในปี 25x3 และเสรจ็สิ้นภายในปี 25x4 จ านวนเงินทั้งหมดที่อาจต้องจ่ายใน

อนาคต (ไม่ได้คิดลด) ซ่ึงผู้ซ้ือถูกก าหนดให้จ่ายภายใต้ข้อตกลงเร่ืองการประกันสินค้าโดย

แนวโน้มของจ านวนเงินที่ไม่ได้คิดลดของการจ่ายเงินทั้งหมดที่ประมาณขึ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 

500 บาท ถึง 1,500 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 ไม่มีการเปล่ียนแปลงในจ านวน

หน้ีสินที่ รับรู้และไม่มีการเปล่ียนแปลงในช่วงของผลที่ได้รับหรือสมมติฐานที่ใช้ในการ

ประมาณการต้ังแต่วันที่ 30 มิถุนายน 25x2 

ข64.15 

 

 

 

มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ ซ่ึงเป็นบริษัทที่ ไม่ได้ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถูกประมาณโดยใช้วิธีราคาตลาด (Market approach) และ

วิธรีายได้ (Income approach) ซ่ึงการประมาณมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบั 

1. อตัราดอกเบ้ียที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25 

2. มูลค่าที่เหลืออยู่สุดท้าย (Terminal value) คาดการณ์โดยใช้ช่วงของก าไรก่อนดอกเบ้ีย

จ่าย ก่อนค่าเสื่อมราคาและก่อนภาษีเงินได้ในปีสุดท้าย คูณด้วยมูลค่าระหว่าง 3 และ  

5 เท่า (หรือใช้อัตราการเติบโตในระยะยาวซ่ึงอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 6 

ถ้ามีความเหมาะสม) 

3. ข้อสมมติฐานทางการเงินของบริษัทถือว่าคล้ายคลึงกบัผู้ถูกซ้ือ และ 

4. รายการปรับปรุงที่อาจมีข้ึนเน่ืองจากขาดการควบคุมหรือขาดความสามารถทางการตลาด

ซ่ึงผู้ซ้ือรายอื่นในตลาดอาจใช้ในการพิจารณาเมื่อมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของส่วน

ได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ 

ข64.16.2 

 

 

ผู้ซ้ือรับรู้ผลก าไรจ านวน 500 บาท จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในผู้ถูกซ้ือ 

จ านวนร้อยละ 15 ซ่ึงถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ผลก าไรดังกล่าวถูกรวมอยู่ในรายได้อื่นใน 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของผู้ซ้ือ ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25x2 

ข64.17.1 รายได้ของผู้ถูกซ้ือต้ังแต่วันที่ 30 มิถุนายน 25x2 ซ่ึงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

เทา่กบั 4,090 บาท โดยมีก าไรในส่วนของผู้ถูกซ้ือเทา่กบั 1,710 บาท ในงวดเดียวกนั 

ข64.17.2 

 

 

หากผู้ถูกซ้ือถูกรวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 25x2 งบก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็รวม จะมีรายได้เทา่กบั 27,670 บาท และมีก าไรเทา่กบั 12,870 บาท 

 


