ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ ๔๗/๒๕๕๓
เรือ่ ง การแก้ไขมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง ๒๕๕๒) และ
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒) แนบท้ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
___________________
โดยที่คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีได้ มีการแก้ ไขมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง
๒๕๕๒) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒) ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกประกาศ ดังนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ให้ ใช้ บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๒ ให้ ยกเลิ กมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ ๒๐ เรื่ อง การบัญ ชี สาหรั บเงิน อุดหนุ น จาก
รัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือรัฐบาล ที่แนบท้ ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่
๑๗/๒๕๕๓ เมื่อวั นที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ และให้ ใช้ มาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เรื่ อ ง การบั ญ ชี ส าหรั บ เงิ น อุ ดหนุ น จากรั ฐ บาลและการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ยวกับ ความช่ ว ยเหลื อ รั ฐบาล
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิ ก มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ ๓ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๒) เรื่ อง
การรวมธุรกิจ ที่แนบท้ ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๓๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
และให้ ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การรวมธุรกิจ ตามบัญชี
แนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เกษรี ณรงค์เดช
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช)
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
เรือ่ ง
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรั ฐ บาล ซึ่ งเป็ นการแก้ ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ ส้ ิ นสุ ด
ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 (IAS 20 : Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance (Bound Volume 2009))
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34-38
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 41 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากันและมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการ
เลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ นจาก
รัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
วัตถุประสงค์
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ มีวัตถุประสงค์ท่จี ะกาหนดวิ ธีปฏิบัติทางบั ญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่น

ขอบเขต
1.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ิกบั การบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเงินอุดหนุ น
จากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่น

2.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั รายการต่อไปนี้
2.1 ปั ญหาที่เป็ นกรณี พิเ ศษเกี่ยวกับ การปฏิบั ติทางบั ญชี สาหรั บเงิน อุดหนุ นจากรั ฐบาลใน
งบการเงิน ที่สะท้ อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงในระดับราคา หรื อการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับรายการในลักษณะเดียวกัน
2.2 ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐบาลที่ให้ แ ก่กิจการในรูป ของประโยชน์ ท่ีใช้ ในการกาหนดกาไร
หรือขาดทุนทางภาษีหรือสามารถใช้ กาหนดหรือจากัดจานวนหนี้สินภาษีเงิน ได้ ตัวอย่าง
ของประโยชน์ดังกล่ า ว ได้ แก่ ช่ วงระยะเวลาปลอดภาษี เครดิตภาษี เงิน ลงทุ น การคิด
ค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง และการลดอัตราภาษีเงินได้ เป็ นต้ น
2.3 การที่รัฐบาลเข้ ามาร่วมเป็ นเจ้ าของกิจการ
2.4 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งกาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม
(เมื่อมีการประกาศใช้ )

คานิยาม
3.

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
รัฐบาล

หมายถึง

รัฐบาล หน่วยราชการ และหน่วยงานที่มีลกั ษณะ
คล้า ยคลึ ง กัน ไม่ ว่ า จะเป็ นหน่ ว ยงานในระดับ
ท้องถิน่ ระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศ
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ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

หมายถึง

การที่ ร ั ฐ บาลให้ ป ระโยชน์เ ชิ ง เศรษฐกิ จ โดย
เฉพาะเจาะจงแก่ กิจการใดกิจการหนึ่งหรื อกลุ่ ม
กิจการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่รฐั บาลกาหนด
ความช่ วยเหลือจากรัฐบาลตามวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ไม่ รวมถึงประโยชน์ที่
รัฐบาลให้โ ดยทางอ้อม ซึ่ งมี ผลต่ อ เงื่อ นไขทาง
การค้าโดยทัว่ ไป เช่ น การจัดสร้างสาธารณู ปโภค
ในพื้ นที่ที่ มีการพัฒนา หรื อการกาหนดข้อจากัด
ทางการค้าต่อคู่แข่งขัน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

หมายถึง

ความช่ ว ยเหลื อ จากรัฐ บาลในรู ป ของการโอน
ทรั พ ยากรให้ แ ก่ กิ จ การเพื่ อ แลกเปลี่ ย นกับ
การที่กิจการต้องปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของกิจการทั้งที่ได้ปฏิ บตั ิแล้ว
ในอดี ต และที่จ ะปฏิ บ ตั ิ ใ นอนาคต เงิ นอุ ด หนุ น
จากรัฐบาลไม่รวมถึงความช่ วยเหลือจากรัฐบาล
ที่ไม่สามารถกาหนดมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผล
และรายการค้า ที่ ท ากับ รัฐ บาลซึ่ ง ไม่ ส ามารถ
แยกจากรายการค้าตามปกติของกิจการ

เงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สินทรัพย์

หมายถึง

เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลที่มีเงื่อนไขหลักให้กิจการ
ที่เ ข้า ข่ า ยได้ร ับเงิน อุ ด หนุ นต้อ งซื้ อ สร้า ง หรื อ
จัดหาสินทรัพย์ระยะยาวโดยอาจมีเงื่อนไขรองที่
เกี่ย วกับ การจ ากัด ประเภทหรื อ สถานที่ต้ งั ของ
สินทรัพย์หรือระยะเวลาที่กิจการต้องจัดหาหรือ
ถือครองสินทรัพย์น้นั

เงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
รายได้

หมายถึง

เงิ น อุ ด หนุ น อื่ น จากรัฐ บาลที่ ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น อุ ด หนุ น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์

เงินกูย้ มื ทีไ่ ด้รับการยกหนี้

หมายถึง

เงิ น กู ้ยื ม ที่ ผู ้ใ ห้กู ้ยื ม สละสิ ท ธิ ก ารรับ ช าระหนี้
ภายใต้เงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้บางประการ

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

จ านวนเงิ น ที่ ผู ซ้ ื้ อและผู ข้ ายตกลงแลกเปลี่ย น
สินทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีค วามรอบรู ้
และเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ ย นและสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของ
ผูท้ ีไ่ ม่มีความเกีย่ วข้องกัน
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4.

ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาลมีหลายรู ปแบบซึ่ งแต่ ละรู ปแบบมีลั กษณะและเงื่อนไขในการให้ ความ
ช่วยเหลือที่แตกต่างกัน ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้ กิจการ
เริ่มดาเนินการบางประการที่ตามปกติแล้ วกิจการจะไม่ทาหากไม่ได้ รับความช่วยเหลือดังกล่าว

5.

การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลอาจมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การจั ด ท างบการเงิ น ของกิ จ การ
ด้ วยเหตุผลสองประการ ประการแรก เมื่อกิจการได้ รับทรัพยากรตามความช่วยเหลือจากรัฐบาล
กิจ การต้ อ งก าหนดวิ ธีป ฏิบั ติทางบั ญ ชี ท่ีเหมาะสมกับ การรั บ โอนทรั พยากรนั้ น ประการที่สอง
กิจการต้ องกาหนดขอบเขตของประโยชน์ ท่กี ิจการได้ รับจากความช่ วยเหลือดังกล่ าวในระหว่ าง
รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งจะช่วยในการเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการกับงบการเงินงวดก่อน
และการเปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่น

6.

บางครั้ ง เงิน อุ ดหนุ น จากรั ฐบาลอาจมีช่ื อเรี ยกอื่น เช่ น เงิน สนั บ สนุ น เงิน พยุ งราคาสิน ค้ า และ
บริการ หรือเงินเพิ่มพิเศษ เป็ นต้ น

เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
7.

กิจการต้องไม่รบั รูเ้ งินอุดหนุ นจากรัฐบาล รวมถึงความช่วยเหลือที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งวัดค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมจนกว่าจะเชื่อมันได้
่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
7.1 กิจการจะปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขของเงินอุดหนุนทีก่ าหนดไว้ และ
7.2 กิจการจะได้รบั เงินอุดหนุนนั้น

8.

กิจการต้ องไม่รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจนกว่าจะเชื่อมั่นได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของเงินอุดหนุนและกิจการจะได้ รับเงินอุดหนุนนั้น การที่กิจการได้ รับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
มิได้ เป็ นหลักฐานที่ทาให้ สรุปได้ ว่ากิจการได้ ปฏิบัติหรือจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนนั้น

9.

รูปแบบของเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลที่กิจการได้ รับไม่มีผลกระทบต่อวิ ธีปฏิบัติทางบั ญชีท่ีกิจการ
ใช้ กั บ เงิ น อุ ด หนุ น ดั ง กล่ า ว ดั ง นั้ น ไม่ ว่ า กิ จ การจะได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น เป็ นเงิ น สดหรื อ ได้ รั บ
ในรูปของการลดหนี้สนิ ที่มีต่อรัฐบาล กิจการต้ องบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนในลักษณะเดียวกัน

10.

กิจการต้ องถือว่ าเงินกู้ ยืมที่ได้ รับการยกหนี้จากรั ฐบาลเป็ นเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลเมื่อสามารถ
เชื่อมั่นได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยกหนี้น้ัน

10ก. กิจการต้ องถือว่ า ผลประโยชน์ จากการได้ รับเงินกู้ยืมจากรั ฐบาลในอัตราดอกเบี้ ยที่ต่ ากว่ าอัตรา
ตลาดเป็ นเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล เงินกู้ยืมดังกล่ าวต้ องถูกรับรู้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้และการวัดมูลค่า เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ผลประโยชน์ของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าอัตราตลาดควรวัดมูลค่าโดยใช้ ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีของเงินกู้ยืมเริ่มแรกที่กาหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และเงินที่ได้ รับ ผลประโยชน์ดังกล่ าวต้ อง
บันทึกบั ญชี ตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กิจการต้ องพิ จารณาเงื่อนไข และภาระ
ผูกพันที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการทาการระบุต้นทุนที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากเงินกู้ยืมนั้น
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11.

เมื่ อ กิ จ การรั บ รู้ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นหรื อ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี อ าจเกิ ด ขึ้ นที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ เงิ น อุ ด หนุ น ดั ง กล่ า วจะต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น

12.

กิจการต้องรับรูเ้ งินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นรายได้อย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลาที่กิจการรับรู ้
ต้นทุนที่เงินอุดหนุ นนั้นจ่ ายให้เป็ นการชดเชย กิจการต้อ งไม่ บนั ทึกเงินอุ ดหนุ นดังกล่ าวไป
ยังส่วนของเจ้าของโดยตรง

13.

แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง
บันทึกเป็ นทุน โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปยังส่วนของเจ้ าของโดยตรง แนวทาง
ที่สองบันทึกเป็ นรายได้ โดยกิจการจะบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ น รายได้ สาหรับงวดบัญชีใด
บัญชีหนึ่งหรือหลายงวดบัญชี

14.

ผู้สนับสนุนแนวทางที่บันทึกเป็ นทุนมีเหตุผลดังนี้
14.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็ นกลไกการจัดหาเงิน จึงควรแสดงไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
แทนการรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนโดยนาหักกลบกับค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากกิจการ
ไม่ ต้อ งจ่ า ยคืน เงิน อุ ดหนุ นนี้ ให้ กับ รั ฐบาล ดังนั้น กิจการควรรั บรู้ เงิน อุดหนุ นดังกล่ า ว
นอกกาไรหรือขาดทุน
14.2 เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลไม่ควรรั บรู้ ในกาไรหรื อ ขาดทุน เนื่องจากไม่ ได้ เป็ นสิ่งที่กิจการ
ทามาหาได้ แต่เป็ นเงินที่ได้ รับจากรัฐบาลเพื่อเป็ นสิ่งจูงใจโดยปราศจากต้ นทุนที่เกี่ยวข้ อง

15.

ผู้สนับสนุนแนวทางที่บันทึกเป็ นรายได้ ให้ เหตุผลดังนี้
15.1 เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลเป็ นเงินที่ไม่ ได้ รับมาจากผู้ ถือหุ้ น ดังนั้น เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลจึง
ไม่ควรบันทึกไปยังส่วนของเจ้ าของโดยตรง แต่ควรรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนในงวดที่เหมาะสม
15.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ใช่เงินให้ เปล่า เนื่องจากกิจการต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไข
และภาระผูกพันต่างๆ ที่กาหนดไว้ ก่อนที่จะได้ รับเงินอุดหนุ นนั้น ดังนั้น กิจการควรรับรู้
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกาไรหรือขาดทุนพร้ อมกับต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องซึ่งเงินอุดหนุ นนั้น
จ่ายให้ เพื่อเป็ นการชดเชย
15.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการคลัง เช่นเดียวกับภาษีเงินได้ และ
ภาษี อ่ ืน ๆ ที่เ รี ยกเก็บ จากรายได้ ดัง นั้ น กิจ การจึ งควรบั น ทึกเงิ น อุ ดหนุ น จากรั ฐ บาล
ในกาไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกับภาษีเงินได้ และภาษีอ่นื ๆ ที่เรียกเก็บจากรายได้

16.

ตามแนวทางที่บั น ทึก เป็ นรายได้ กิจการต้ องรั บ รู้ เ งิน อุ ดหนุ น จากรั ฐบาลในกาไรหรื อขาดทุ น
อย่างเป็ นระบบตลอดระยะเวลาซึ่งกิจการรั บรู้ ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับต้ นทุน ซึ่งเงินอุดหนุ นนั้น
จ่ายให้ เพื่อเป็ นการชดเชย การรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกาไรหรือขาดทุน เมื่อได้ รับเงินถือว่า
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์คงค้ าง (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนาเสนอ
งบการเงิน ) การรั บ รู้ เงิ น อุ ดหนุ น จากรั ฐบาลในกาไรหรื อขาดทุ น เมื่ อได้ รั บ เงิน จะน ามาใช้ ไ ด้
ก็ต่อเมื่อไม่มีเกณฑ์อ่นื ที่เหมาะสมในการปั นส่วนเงินอุดหนุ นดังกล่าวเข้ าในงวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่งวดที่
กิจการได้ รับเงินอุดหนุนนั้น
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17.

โดยส่วนใหญ่ ระยะเวลาที่กิจการรั บรู้ ต้นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลจะ
เป็ นระยะเวลาที่ทราบได้ ค่อนข้ างแน่ นอน ดังนั้น เงิ นอุดหนุ นจากรั ฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับค่ าใช้ จ่าย
รายการใดต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกับค่าใช้ จ่ายนั้น ในทานองเดียวกัน เงินอุดหนุน
จากรั ฐบาลที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ สิ น ทรั พย์ เสื่ อมสภาพต้ องรั บ รู้ ในก าไรหรื อขาดทุ น ตลอดระยะเวลา
การตัดจาหน่าย ค่าเสื่อมราคาและตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวที่กจิ การรับรู้

18.

เงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ไม่เสื่อมสภาพอาจมีเงื่อนไขกาหนดให้ กิจการต้ องปฏิบัติตาม
ภาระผู ก พั น บางประการ ในกรณี น้ ี กิจ การต้ องรั บ รู้ เ งิน อุ ดหนุ น ดัง กล่ า วในก าไรหรื อ ขาดทุ น
ตลอดระยะเวลาที่มีค่าใช้ จ่า ยเกิดขึ้ นจากการปฏิบัติตามเงื่อ นไขนั้น ตัวอย่า งเช่ น กิจการได้ รั บ
เงินอุดหนุนในรูปของที่ดิน โดยมีเงื่อนไขที่กาหนดให้ กิจการต้ องสร้ างอาคารบนที่ดินนั้น กิจการ
ควรรับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของอาคาร

19.

ในบางครั้ ง เงิ น อุ ดหนุ น ที่กิจ การได้ รั บ อาจเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของความช่ วยเหลื อทางการเงิน หรื อ
ทางการคลังที่รัฐบาลให้ แก่กิจการ ซึ่ งมีเงื่อนไขหลายประการที่กิจการต้ อ งปฏิบัติตาม ในกรณี
ดังกล่าว กิจการจาเป็ นต้ องใช้ ความระมัด ระวังในการระบุเงื่อนไขที่ทาให้ เกิดต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
เพื่ อกาหนดระยะเวลาที่จะรั บรู้ เงินอุดหนุ นนั้นเป็ นรายได้ ในบางกรณี กิจการอาจต้ องใช้ เกณฑ์
การปันส่วนที่แตกต่างกันสาหรับเงินอุดหนุนแต่ละส่วน

20.

กิจการต้องรับรู เ้ งินอุดหนุ นค้างรับที่รฐั บาลจะจ่ ายชดเชยให้กบั ค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้ น
แล้ว หรือเพือ่ ให้การสนับสนุ นด้านการเงินโดยตรงแก่กิจการโดยกิจการไม่มีตน้ ทุนที่ตอ้ งจ่ าย
ในอนาคตในกาไรหรือขาดทุนในงวดทีก่ ิจการมีสิทธิได้รบั เงินอุดหนุนนั้น

21.

ในบางสถานการณ์ กิจการอาจได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ท่จี ะให้
การสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น แก่ กิจ การโดยตรงแทนการจู งใจให้ กิจการจ่ า ยรายจ่ า ยบางรายการ
รั ฐบาลอาจจากัดการให้ เงิน อุ ดหนุ น กับ กิจการใดกิจการหนึ่ ง โดยไม่ ไ ด้ ให้ เงิน อุ ดหนุ น นั้ น กับ
ทุ ก กิจ การที่อ ยู่ ในประเภทเดียวกัน สถานการณ์ ดังกล่ า วทาให้ กิจการต้ องรั บ รู้ เงิน อุดหนุ น นั้ น
เป็ นรายได้ ในงวดที่กิจการมี สิทธิได้ รั บเงิน อุ ดหนุ นนั้ นพร้ อมกับเปิ ดเผยข้ อ มู ลเพื่ อให้ ม่ั น ใจว่ า
ผู้ใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจถึงผลกระทบจากเงินอุดหนุนนั้นได้ อย่างชัดเจน

22.

เงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลที่จะจ่ ายให้ เพื่ อชดเชยกับค่าใช้ จ่ายหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อน
ให้ ถือเป็ นรายการค้ างรั บ กิจการต้ องรั บรู้เงินอุดหนุ นดังกล่ าวเป็ นรายได้ ในงวดที่กิจการมีสิทธิ
ได้ รับเงินอุดหนุ นนั้น พร้ อมทั้งเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงผลกระทบจากเงิน
อุดหนุนนั้นได้ อย่างชัดเจน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในรูปของสินทรัพย์ที่ไม่เป็ นตัวเงิน
23.

เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลอาจอยู่ในรูปของการโอนสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน เช่น ที่ดินหรือทรัพยากรอื่น
เพื่ อให้ กิจการใช้ ป ระโยชน์ ในสถานการณ์ ดังกล่ าว โดยปกติแ ล้ วกิจการจะต้ องประเมิน มูลค่ า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน และบันทึกเงินอุดหนุนและสินทรัพย์น้ันตามมูลค่ายุติธรรม
ที่ประเมินได้ กิจการอาจเลือกที่จะบันทึกสินทรัพย์และเงินอุดหนุนนั้นด้ วยมูลค่าที่กาหนดไว้
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การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกีย่ วข้องกับสินทรัพย์
24.

กิจการต้องแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์รวมทั้งเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
ในรูปของสินทรัพย์ที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งวัด มู ลค่ าด้วยมู ลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน
โดยบัน ทึ ก เป็ นรายได้ร อการรับ รู ห้ รื อ น าเงิ น อุ ด หนุ น ดัง กล่ า วมาแสดงหัก จากมู ล ค่ า ของ
สินทรัพย์ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

25.

การแสดงรายการในงบการเงิน สาหรั บ เงินอุดหนุ น จากรั ฐบาล (หรื อบางส่วนของเงินอุดหนุ น
ตามที่เหมาะสม) ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ สามารถเลือกแสดงได้ 2 วิธี

26.

วิ ธีท่ีห นึ่ งให้ กิจ การรั บ รู้ เงิน อุ ดหนุ น เป็ นรายได้ ร อการรั บ รู้ แ ละทยอยรั บ รู้ ใ นกาไรหรื อขาดทุ น
ตามเกณฑ์ท่เี ป็ นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์

27.

วิธีท่ีสองให้ กิจการนาเงินอุดหนุ นไปหั กจากมู ลค่ าของสินทรั พย์ท่ีเกี่ยวข้ องเพื่ อให้ ได้ มูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ ตามวิธีน้ ี กิจการจะรับรู้เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลในกาไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
การใช้ งานของสินทรัพย์เสื่อมสภาพในรูปของค่าเสื่อมราคาที่ลดลง

28.

การซื้อสินทรั พย์และการได้ รับเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้ องอาจทาให้ เกิดรายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ในกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้น กิจการควรเปิ ดเผยรายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแยกต่างหาก
ในงบกระแสเงินสดเพื่อแสดงให้ เห็นถึงเงินลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย์ โดยไม่ต้องคานึงว่ากิจการ
ได้ นาเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องในงบแสดงฐานะการเงินหรือไม่

การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกีย่ วข้องกับรายได้
29.

กิจการอาจแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ เป็ นรายได้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดง
เป็ นรายการแยกต่างหากหรือแสดงไว้ ภายใต้ หมวดรายได้ อ่นื หรืออาจนาเงินอุดหนุ นดังกล่าวไป
หักในการแสดงรายการค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง

29ก. หากกิจการแสดงส่วนประกอบของกาไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกาไรขาดทุนตามย่อหน้ า 81 ของ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน กิจการจะต้ อง
แสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ ตามที่กาหนดในย่อหน้ า 29 ในงบเฉพาะกาไรขาดทุนนั้น
30.

ผู้สนับสนุ นการแสดงเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ เป็ นรายได้ ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ให้ เหตุผลว่ า การน ารายได้ แ ละค่า ใช้ จ่ ายมาหักกลบกัน ถือเป็ นการไม่ เหมาะสม และ
การแสดงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นรายได้ แยกต่างหากจากค่าใช้ จ่ายจะทาให้ สามารถนาค่าใช้ จ่าย
ดั ง กล่ า วมาเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล
ผู้สนับสนุ นการนาเงินอุดหนุน ดังกล่าวไปหักจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
โต้ แ ย้ ง ว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ย ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลอาจไม่ เ กิ ดขึ้ นหากกิ จ การไม่ ไ ด้ รั บ
เงิ น อุ ด หนุ น นั้ น ดั ง นั้ น การแสดงค่ า ใช้ จ่ า ยโดยไม่ ไ ด้ น าเงิ น อุ ด หนุ น มาหั ก นั้ น อาจท าให้ ผ้ ู ใ ช้
งบการเงินเกิดความเข้ าใจผิดได้
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31.

การแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ สามารถเลือกแสดงได้ ท้งั สองวิธี ซึ่งกิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมู ลเกี่ยวกับเงินอุดหนุ นดังกล่ าวเพื่ อช่ วยให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงินสามารถเข้ าใจงบการเงินได้ อย่ า ง
ถูกต้ อง และกิจการต้ องเปิ ดเผยผลกระทบของเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลที่มีต่อรายได้ หรือค่าใช้ จ่าย
แต่ละรายการแยกต่างหาก

การจ่ ายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
32.

การจ่ ายคื น เงิ น อุ ด หนุ น จากรัฐ บาลถื อ เป็ นการเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) หากกิจการต้องจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้องกับ
รายได้ ในขั้นแรกกิจการต้อ งนาเงินอุ ดหนุ น ที่จ่ายคื นนั้นไปหักจากรายได้รอการรับรู ท้ ี่ไ ด้
บัน ทึ ก ไว้ส าหรับ เงิ น อุ ด หนุ น ดัง กล่ า ว หากเงิ น อุ ด หนุ นที่ต อ้ งจ่ า ยคื น มี จ านวนสู ง กว่ า ยอด
คงเหลือในบัญชีรายได้ รอการรับรู ห้ รือไม่มียอดคงเหลือในบัญชี รายได้รอการรับรู ้ กิจการ
ต้องรับรูส้ ่วนเกินของเงินอุดหนุ น ที่ตอ้ งจ่ ายคืนนั้นเป็ นค่าใช้จ่ายทันที หากกิจการต้องจ่ ายคืน
เงินอุดหนุ นที่เกีย่ วข้องกับสินทรัพย์ กิจการต้องนาเงินอุดหนุ นส่วนที่จ่ายคืนนั้นไปเพิม่ มูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์หรือลดรายได้รอการรับรูด้ ว้ ยจานวนที่ตอ้ งจ่ ายคืน นอกจากนั้น กิจการ
ต้องรับรู ผ้ ลสะสมของค่ าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้ นจนถึงวันที่กิจการต้องจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นจาก
รัฐบาลนั้นเป็ นค่าใช้จ่ายทันที

33.

ในกรณีท่กี ิจการต้ องจ่ ายคืนเงินอุดหนุ นที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์ กิจการต้ องพิจารณามูลค่าตาม
บัญชีใหม่ของสินทรัพย์ว่าเกิดการด้ อยค่าหรือไม่

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
34.

นอกเหนือจากการได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามคานิยามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 3 กิจการอาจ
ได้ รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นซึ่งไม่สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างสมเหตุสมผล และ
อาจมีรายการที่ทากับรัฐบาลซึ่งไม่สามารถแยกจากรายการค้ าตามปกติของกิจการ

35.

ตัวอย่ างของความช่ วยเหลื อที่ไม่สามารถวั ดมู ลค่าได้ อย่างสมเหตุสมผล ได้ แก่ ความช่วยเหลือ
ทางด้ า นเทคนิ ค หรื อ ค าแนะน าทางด้ า นการตลาดโดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า และการให้ ก ารค้า ประกั น
ตัวอย่างของความช่วยเหลือที่ไม่สามารถแยกจากรายการค้ าตามปกติของกิจการ ได้ แก่ นโยบาย
การจั ดซื้ อจั ดจ้ า งของรั ฐบาลที่มีผลต่ อยอดขายบางส่ ว นของกิจการ กิจการไม่อาจปฏิเสธได้ ว่า
กิจ การได้ รั บ ประโยชน์ จ ากความช่ ว ยเหลื อ นั้ น แต่ ก ารที่จ ะแยกรายการค้ า ตามปกติ อ อกจาก
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลอาจไม่สามารถกระทาได้ อย่างมีหลักเกณฑ์

36.

หากประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากความช่ วยเหลือจากรั ฐบาลตามตัวอย่างข้ างต้ นมีนัยสาคัญ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อ มู ลเกี่ ยวกับ ลั ก ษณะ ขอบเขต และระยะเวลาของความช่ ว ยเหลื อนั้ น เพื่ อมิ ให้ ผ้ ู ใ ช้
งบการเงินเกิดความเข้ าใจผิด

37.

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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38.

ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ไม่ ร วมถึ ง ความช่ ว ยเหลื อ
ด้ านสาธารณูปโภคที่รัฐบาลให้ ในรูปของการปรั บปรุงระบบขนส่งและเครื อข่ ายการสื่อสารทั่วไป
และไม่ ร วมถึ ง การพั ฒนาสิ่ง อ านวยความสะดวก เช่ น ระบบชลประทานที่มี ไว้ เ พื่ อ ให้ ท้อ งถิ่ น
โดยรวมได้ ใช้ ประโยชน์อย่างต่อเนื่องตลอดไป

การเปิ ดเผยข้อมูล
39.

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้
39.1 นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้สาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล รวมทั้งวิธีที่กิจการ
เลือกใช้ในการแสดงรายการในงบการเงิน
39.2 ลักษณะและขอบเขตของเงินอุ ดหนุ นจากรัฐบาลที่กิจการรับรูใ้ นงบการเงิน และระบุ
ถึงความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบอื่นทีก่ ิจการได้รบั ประโยชน์โดยตรง
39.3 เงื่อ นไขที่ กิ จ การยัง ไม่ ไ ด้ป ฏิ บ ตั ิ แ ละเหตุ ก ารณ์ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นอื่ น ซึ่ ง เกี่ย วข้อ งกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลทีก่ ิจการรับรู ้

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
40.

เมือ่ กิจการนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก กิจการต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
40.1 เปิ ดเผยข้อมูลตามทีม่ าตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กาหนดไว้อย่างเหมาะสม และ
40.2 ปฏิบตั ิตามข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
40.2.1 ปรับ ปรุ ง งบการเงิ น ส าหรับ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี ต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
40.2.2 ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ เฉพาะเงินอุดหนุ น หรือ บางส่ วนของ
เงินอุ ดหนุ น ที่กิจการมีสิท ธิ จะได้รบั หรื อ ที่กิจการจะต้อ งจ่ ายคื นซึ่ ง เกิดขึ้ น
หลังจากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีผลบังคับใช้

วันถือปฏิบตั ิ
41.

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ นี้ ให้ ถื อ ปฏิบั ติกับ งบการเงิน สาหรั บรอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ีเ ริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้ นไป
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
เรือ่ ง
การรวมธุรกิจ
คาแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็ นการแก้ ไขของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบั ญชีระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวั นที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IFRS 3 : Business
Combinations (Bound volume 2009))

1

บทนา 1 – บทนา 13
1
2
3

บทนา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การระบุการรวมธุรกิจ
วิธีซื้อ
การระบุผูซ้ ื้ อ
การกาหนดวันทีซ่ ื้ อ
การรับรูแ้ ละวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้ หนี้ สินที่รบั มา
และส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
หลักเกณฑ์การรับรู้รายการ
เงือ่ นไขการรับรูร้ ายการ
การจัดประเภทหรือกาหนดประเภทสินทรัพย์ทีไ่ ด้มาทีร่ ะบุได้และ
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หลักเกณฑ์การวัดมูลค่า
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สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคา้ ประกัน
ข้อยกเว้นสาหรับหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่า
สิทธิท่ไี ด้ รับคืน
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68

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 68 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณี
ที่ไม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้ อผิดพลาด

บทนา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บทนา 1.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรั บ ปรุ ง 2550) (ฉบั บ ที่ 43 (ปรั บ ปรุ ง 2550) เดิม ) โดยมีผ ลบั งคั บ ใช้ สาหรั บ การ
รวมธุรกิจซึ่งมีวันที่ซ้ ือเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 การใช้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ สามารถทาได้ โดยต้ องใช้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในเวลาเดียวกัน

บทนา 2-3 (บทนานี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

ลักษณะสาคัญของมาตรฐาน
บทนา 4.

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

หลักการสาคัญ
บทนา 5.

ให้ ผู้ ซ้ ื อธุ ร กิ จ รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ด้ ม าและหนี้ สิ น ที่ รั บ มาด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ ซ้ ื อ
และเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงิน
จากการซื้อธุรกิจได้
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การปฏิบตั ิตามวิธีซื้อ
บทนา 6.

การรวมธุรกิจจะต้ องบันทึกบั ญชีโดยปฏิบัติตามวิธีซ้ ือ ยกเว้ นในกรณีท่ีเป็ นการรวมกิจการ
หรือธุรกิจที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ในการรวมธุรกิจทุกกรณีต้องระบุได้ ว่าบุคคลหรือ
กิจ การใดเป็ นผู้ ซ้ ื อ ซึ่ งผู้ ซ้ ื อ คือ กิจ การที่ได้ อ านาจในการควบคุ มในอีก ธุ ร กิ จ (ผู้ ถู กซื้ อ)
การรวมกั น ในลั ก ษณะของการร่ ว มค้ า หรื อ การซื้ อสิน ทรั พ ย์ ห รื อ กลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์ ซ่ึ ง
ไม่ก่อให้ เกิดเป็ นธุรกิจไม่ถือเป็ นการรวมธุรกิจ

บทนา 7.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดหลักการสาหรับการรั บรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาที่ระบุได้ หนี้สินที่รับมาและส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ การ
จัดประเภทหรือการกาหนดการรับรู้รายการดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญา เงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ การดาเนินงานและนโยบายบัญชีของผู้ซ้ ือและปัจจัยอื่นๆ ที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ ือ

บทนา 8.

สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ และหนี้สนิ แต่ละรายการให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ และวัด
มู ล ค่ า ของส่ ว นได้ เ สี ย ที่ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ในผู้ ถู ก ซื้ อด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหรื อ มู ล ค่ า ของ
สิน ทรั พ ย์ สุ ทธิ ท่ีร ะบุ ไ ด้ ข องผู้ ถู ก ซื้ อตามสั ดส่ ว นของหุ้ น ที่ถื อ โดยส่ ว นได้ เ สีย ที่ไ ม่ มี อ านาจ
ควบคุมนั้น

บทนา 9.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ก าหนดข้ อ ยกเว้ น บางประการในการรั บ รู้ แ ละ
วัดมูลค่าของรายการดังต่อไปนี้
9.1 สัญญาเช่ าและสัญญาประกันภัยต้ องถูกจัดประเภทตามเงื่อนไขของสัญญาและปั จจัย
อื่นๆ ที่มีอยู่ ณ วันเริ่มต้ นสัญญา (หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข) โดยไม่คานึงถึง
ปัจจัยที่มีอยู่ ณ วันซื้อธุรกิจ
9.2 หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นที่ได้ จากการรวมกิจการให้ รับรู้เฉพาะในกรณีท่กี ิจการมีภาระผูกพันอยู่
ณ ปัจจุบันและสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
9.3 สินทรัพย์และหนี้สินบางรายการให้ รับรู้และวัดมูลค่าโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับอื่นๆ นอกเหนือจากการรั บรู้และวัดมูลค่าโดยใช้ มูลค่ายุติธรรม ซึ่งประกอบด้ วย
สินทรั พย์และหนี้สินที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษี
เงิ นได้ มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนั กงาน (เมื่ อมี การ
ประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 2 เรื่ อง การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ น
เกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
9.4 ข้ อกาหนดเฉพาะสาหรับการวัดมูลค่าของสิทธิท่ไี ด้ รับคืน (Reacquired right)
9.5 สิน ทรั พ ย์ ท่ีได้ มาจากการค้า ประกัน (Indemnification assets) ให้ รับ รู้ แ ละวั ดมู ลค่ า
ตามหลั ก เกณฑ์ ท่ีส อดคล้ อ งกั บ รายการที่ผ้ ู ข ายรั บ ประกั น ไว้ ถึ ง แม้ จ ะไม่ ใ ช่ มู ล ค่ า
ยุติธรรม
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บทนา 10. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ กาหนดให้ ผ้ ูซ้ ื อรั บรู้ สินทรั พย์ท่รี ะบุได้ หนี้ สินและ
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเพื่อหาผลต่างระหว่าง
10.1 ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของหุ้นในส่วนที่ผ้ ูซ้ ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (กรณีการรวมธุรกิจ
ที่ดาเนินการสาเร็จเป็ นขั้นๆ) กับ
10.2 สินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้ รับมาที่ระบุได้
โดยทั่วไป ผลต่างจะถูกรับรู้เป็ นค่าความนิยม อย่างไรก็ตาม หากผู้ซ้ ือมีกาไรจากการต่อรอง
ราคาซื้อให้ รับรู้ผลกาไรดังกล่าวในกาไรหรือขาดทุน
บทนา 11. สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจ (รวมทั้งสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย) ให้ วัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
บทนา 12. โดยทั่วไป ภายหลังการรวมธุรกิจเสร็จสิ้น ผู้ซ้ ือจะวัดมูลค่าและบันทึกบัญชีสาหรับสินทรัพย์
ที่ได้ มา หนี้สนิ ที่รับมาหรือเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ได้ ให้ ข้อกาหนดในการ
บันทึกบัญชีสาหรั บ สิทธิท่ีได้ รับคืน (Reacquired right) หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น สิ่งตอบแทนที่
คาดว่าจะต้ องจ่ายและสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคา้ ประกัน (Indemnification assets)

การเปิ ดเผยข้อมูล
บทนา 13. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดให้ ผ้ ูซ้ ือเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน
สามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด
ปั จ จุ บั น หรื อ ภายหลั ง วั น ที่ใ นงบการเงิ น แต่ ก่ อ นวั น ที่ง บการเงิ น ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ อ อก
ภายหลังการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยรายการปรับปรุงที่รับรู้ในงวดปั จจุ บันซึ่งเป็ นผลจาก
การรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนๆ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง การรวมธุรกิจ
วัตถุประสงค์
1.

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

ขอบเขต
2.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ให้ ถือปฏิบัติกับรายการหรื อเหตุการณ์ซ่ึ งเป็ นไปตาม
คานิยามของการรวมธุรกิจ และไม่ถือปฏิบัติกบั
2.1 การจัดตั้งการร่วมค้ า
2.2 การซื้อสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ซ่ึงไม่ก่อให้ เกิดเป็ นธุรกิจ ในกรณีดังกล่าว ผู้ซ้ ือต้ อง
ระบุ และรั บรู้ รายการสินทรั พย์ท่ไี ด้ มาที่ระบุได้ แต่ละรายการ และหนี้สินที่รับมา (รวมทั้ง
สินทรั พย์ท่เี ข้ าคานิยามและเงื่อนไขการรับรู้รายการเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ต้ น ทุ น ของกลุ่ ม
สินทรัพย์จะถูกปันส่วนให้ แก่สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ และหนี้สินแต่ละรายการภายใต้ เกณฑ์มูลค่า
ยุติธรรมที่เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ซ้ ือ รายการหรือเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ก่อให้ เกิดค่าความนิยม
2.3 การรวมกิจการหรือธุรกิจที่อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน (ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 4
ให้ แนวทางปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้ )

การระบุการรวมธุรกิจ
3.

กิจการต้องประเมินว่ารายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นถือเป็ นการรวมธุ รกิจหรือไม่โดยใช้คา
นิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่งกาหนดให้สินทรัพย์ที่ได้มาและ
หนี้ สินที่รบั มาต้องประกอบกันขึ้ นเป็ นธุ รกิจ หากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ใช่ หน่วยธุ รกิจ กิจการ
ทีน่ าเสนอรายงานต้องบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นการซื้ อสินทรัพย์ ภาคผนวก ข
ย่อหน้าที่ 5 ถึง 12 ได้ให้แนวทางในการพิจารณาการรวมธุรกิจและคานิยามของคาว่าธุรกิจ

4.

กิจการต้องบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซื้อ
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5.

การถือปฏิบัติตามวิธซี ้ ือกาหนดให้
5.1 ระบุผ้ ูซ้ ือ
5.2 กาหนดวันที่ซ้ ือ
5.3 รับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาที่ระบุได้ หนี้สินที่รับมา และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อ และ
5.4 รับรู้และวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือกาไรจากการต่อรองราคาซื้อ

การระบุผูซ้ ื้ อ
6.

ในการรวมธุรกิจต้องระบุได้ว่า กิจการทีน่ ามารวมกันกิจการใดเป็ นผูซ้ ื้ อ

7.

ผู้ซ้ ือ คือ กิจการที่ได้ อานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อตามคานิยามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ในกรณี ท่ี
ไม่สามารถระบุ ผ้ ูซ้ ือได้ อย่างชัดเจนตามแนวปฏิบัติในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรั บปรุง
2552) ให้ ใช้ ปัจจัยตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 14 ถึง 18 ประกอบการพิจารณา

การกาหนดวันทีซ่ ื้ อ
8.

ผูซ้ ื้ อต้องกาหนดวันทีซ่ ื้ อ ซึ่งเป็ นวันทีผ่ ซู ้ ื้ อได้อานาจในการควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ

9.

โดยทั่วไป วันที่ผ้ ูซ้ ือได้ อานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อ คือ วันที่ผ้ ูซ้ ือได้ โอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้ อ
ตามกฏหมาย และได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรับมาซึ่งหนี้สิ นจากผู้ถูกซื้อตามกฏหมาย ซึ่งถือเป็ นวันที่
สิ้น สุด ของรายการซื้ อขายกิจ การ อย่ า งไรก็ต าม ผู้ ซ้ ื ออาจได้ อ านาจในการควบคุ ม ก่ อ นหน้ า
หรือภายหลังวันที่ส้ นิ สุดของรายการซื้อขายกิจการ ตัวอย่างเช่น วันที่ซ้ ืออาจเกิดขึ้นก่อนวันที่ส้ นิ สุด
ของรายการซื้อขายกิจการหากเงื่อนไขในสัญญากาหนดให้ วันที่ผ้ ูซ้ ือได้ อานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้ อ
เป็ นวั น ที่ก่ อ นวั น ที่ส้ ิ น สุ ด ของรายการซื้ อขายกิ จ การ ดั ง นั้ น ในการก าหนดวั น ที่ซ้ ื อ ผู้ ซ้ ื อต้ อ ง
พิจารณาข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด

การรับรูแ้ ละวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้ หนี้ สินที่รบั มา และส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
หลักเกณฑ์การรับรูร้ ายการ
10.

ณ วันทีซ่ ื้ อ ผูซ้ ื้ อต้องรับรูส้ ินทรัพย์ทีไ่ ด้มาทีร่ ะบุได้ หนี้ สินที่รบั มา และส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อแยกต่างหากจากค่าความนิยม การรับรูส้ ินทรัพย์ทีไ่ ด้มาที่ระบุได้และหนี้ สิน
ทีร่ บั มาให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดในย่อหน้าที่ 11 และ 12

เงือ่ นไขการรับรูร้ ายการ
11.

การเข้ าเงื่อนไขในการรั บรู้รายการที่ถือปฏิบัติตามวิธีซ้ ือนั้น สินทรั พย์ท่ไี ด้ มาที่ระบุได้ และหนี้สิน
ที่รั บ มาต้ อ งเข้ า คานิ ย ามของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ตามที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นแม่ บ ทการบั ญ ชี ณ วั น ที่ซ้ ื อ
ตัวอย่างเช่น ต้ นทุนในอนาคตที่ผ้ ูซ้ ือคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ มีภาระผูกพัน เนื่องจากมีแผนการ
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ยกเลิกกิจกรรมบางส่วน การเลิกจ้ างหรือโอนย้ ายพนักงานของผู้ถูกซื้อจะไม่ถือเป็ นหนี้สิน ณ วันที่ซ้ ือ
ดังนั้น ผู้ซ้ ือต้ องไม่รับรู้ต้นทุนดังกล่าวในการปฏิบัติตามวิธีซ้ ือ แต่ผ้ ูซ้ ือต้ องรับรู้ต้นทุนเหล่านั้นใน
งบการเงินภายหลังการรวมกิจการตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ
12.

นอกจากนี้ การเข้ าเงื่อนไขในการรับรู้รายการที่ถือปฏิบัติตามวิธีซ้ ือ สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาที่ระบุได้ และ
หนี้สนิ ที่รับมาต้ องเป็ นส่วนหนึ่งของรายการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซ้ ือกับผู้ถูกซื้อ (หรือเจ้ าของเดิม)
ในการรวมธุรกิจ โดยมิได้ เป็ นผลจากรายการอื่นที่แยกจากกัน ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาแนวปฏิบัติตาม
ย่อหน้ าที่ 51 ถึง 53 ในการประเมินว่ าสินทรั พย์ท่ไี ด้ มาหรื อหนี้สินที่รับมานั้นเป็ นส่วนหนึ่งของ
รายการแลกเปลี่ยนที่ให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ หรื อเป็ นผลของรายการอื่นที่แยกจากกัน ซึ่งต้ องบันทึกบัญชี
ตามลักษณะของรายการและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้ อง

13.

การถือปฏิบัติตามหลักการและเงื่อนไขในการรับรู้รายการอาจส่งผลให้ ผ้ ูซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สินบางรายการซึ่งไม่เคยมีการรั บรู้ในงบการเงินของผู้ถูกซื้อมาก่อน ตัวอย่างเช่ น ผู้ซ้ ือรั บ รู้
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ไ ด้ ม าที่ร ะบุ ไ ด้ เช่ น ตราสิ น ค้ า สิท ธิ บั ต ร หรื อ ความสั ม พั น ธ์กั บ ลู ก ค้ า
ซึ่งผู้ถูกซื้อไม่เคยมีการรับรู้สินทรัพย์ดังกล่าวในงบการเงินมาก่อนเนื่องจากเป็ นการพัฒนาขึ้นเอง
และบันทึกต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นค่าใช้ จ่าย

14.

ภาคผนวก ข ย่ อ หน้ า ที่ 28 ถึ ง 40 ได้ ก าหนดแนวทางในการรั บ รู้ สัญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานและ
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ย่ อ หน้ า ที่ 22 ถึ ง 28 แสดงประเภทของสิน ทรั พ ย์ ท่ี ร ะบุ ไ ด้ แ ละหนี้ สิ น
ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ ข้อยกเว้ นสาหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
รับรู้รายการไว้

การจัดประเภทหรือกาหนดประเภทสินทรัพย์ทีไ่ ด้มาทีร่ ะบุได้และหนี้สินทีร่ บั มาจากการรวมธุรกิจ
15.

ณ วันที่ซื้อ ผูซ้ ื้ อต้องจัดประเภทหรือกาหนดประเภทสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุ ได้ที่ระบุ ได้และ
หนี้ สินทีร่ บั มาตามทีจ่ าเป็ นเพือ่ การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ใน
ภายหลัง ผูซ้ ื้ อต้องจัดประเภทหรือกาหนดประเภทโดยพิจารณาจากเงือ่ นไขในสัญญา เงือ่ นไข
ทางเศรษฐกิจ การดาเนินงานและนโยบายบัญชีของผูซ้ ื้ อ และเงือ่ นไขอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องที่มีอยู่
ณ วันทีซ่ ื้ อ

16.

ในบางสถานการณ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินให้ แนวทางในการบันทึกบัญชีท่แี ตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับว่ากิจการจัดประเภทหรื อระบุประเภทสินทรั พย์หรื อหนี้สินไว้ อย่างไร ตัวอย่างการจัด
ประเภทหรื อกาหนดประเภทซึ่งผู้ซ้ ือต้ องคานึงถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ ือมีตัวอย่าง
ดังนี้
16.1 การจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สิ นทางการเงินที่มีการ
รับรู้มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน หรือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินประเภทเผื่อขายหรือ
ถื อ จนครบก าหนดตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อง การรั บ รู้ แ ละการวั ดมู ลค่ า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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16.2 การกาหนดประเภทตราสารอนุพันธ์เป็ นเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
16.3 การประเมินว่ า ต้ องทาการแยกอนุ พัน ธ์แฝงออกจากสัญญาหลักตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
หรื อ ไม่ (เป็ นประเด็น เกี่ ยวกับ การจั ด ประเภทตามที่ร ะบุ ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้)
17.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ได้ กาหนดข้ อยกเว้ นสาหรั บหลักการในย่อหน้ าที่ 15 ไว้
สองประการดังนี้
17.1 การจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า
17.2 การจั ดประเภทของสัญ ญาเป็ นสัญญาประกันภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ผู้ซ้ ือต้ องจั ดประเภทสัญญาข้ างต้ นโดยคานึงถึงเงื่อนไขในสัญญา และปั จจัยอื่น ๆ ณ วันเริ่ มต้ น
สัญญา (หรือ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา อาจทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัด
ประเภทรายการ ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขซึ่งอาจเป็ นวันเดียวกันกับวันที่ซ้ ือ)

หลักเกณฑ์การวัดมูลค่า
18.

ผูซ้ ื้ อต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทีไ่ ด้มาทีร่ ะบุได้และหนี้ สินทีร่ บั มาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีซ่ ื้ อ

19.

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้ วย
มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิท่รี ะบุได้ ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมนั้น

20.

ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 41 ถึง 45 ได้ กาหนดแนวทางในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่รี ะบุ
ได้ และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ ย่อหน้ าที่ 24 ถึง 31 ระบุประเภทของสินทรัพย์
ที่ระบุได้ และหนี้สิน ซึ่งรวมถึงรายการที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ได้ ให้ ข้อยกเว้ น
สาหรับหลักการวัดมูลค่าไว้

ข้อยกเว้นสาหรับหลักเกณฑ์ในการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
21.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดข้ อยกเว้ นสาหรั บหลักการรั บรู้รายการและการ
วัดมูลค่า ย่อหน้ าที่ 22 ถึง 31 ได้ กาหนดประเภทและลักษณะของรายการที่มีการยกเว้ น ผู้ซ้ ือต้ อง
บันทึกบัญชีสาหรับรายการเหล่านั้นตามวิธที ่กี าหนดในย่อหน้ าที่ 22 ถึง 31 ซึ่งอาจส่งผลให้ กจิ การ
21.1 รั บรู้ บางรายการโดยใช้ หลักการรั บรู้รายการนอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 11 และ
12 หรื อใช้ หลั กการรั บรู้ รายการที่ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บอื่ น
ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ อ าจแตกต่ า งไปจากการใช้ หลั ก การรั บ รู้ และการวั ด มู ล ค่ า ตามที่ ก าหนดใน
ย่อหน้ าดังกล่าว
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21.2 วัดมูลค่าบางรายการด้ วยมูลค่าอื่นนอกเหนือจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ

ข้อยกเว้นสาหรับหลักเกณฑ์การรับรูร้ ายการ
หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ น
22.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น ได้ ให้ คานิยามของหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นว่าหมายถึง รายการข้ อใดข้ อหนึ่ง
ต่อไปนี้
22.1 ภาระผู ก พั น ที่อ าจมี อ ยู่ ซ่ึ ง เกิด ขึ้ น จากเหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต แต่ ก ารจะทราบว่ า ภาระผู ก พั น
ดังกล่ าวมีอยู่หรื อไม่น้ันต้ องได้ รับการยืนยันจากเหตุการณ์อย่างน้ อยหนึ่ งเหตุการณ์ท่ีจะ
เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคต (เหตุการณ์ในอนาคต) ซึ่งเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว
ต้ องเป็ นเหตุการณ์ท่ยี ังมีความไม่แน่นอนในขณะนั้นและต้ องไม่อยู่ในความควบคุมทั้งหมด
ของกิจการ หรือ
22.2 ภาระผูกพั นในปั จจุ บันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ไม่สามารถรั บรู้เป็ นหนี้สินได้
เนื่องจากเป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่งต่อไปนี้
22.2.1 ความน่ าจะเป็ นที่กิจการจะสูญเสียทรั พยากรที่มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจเพื่ อจ่ าย
ชาระภาระผูกพันอยู่ในระดับไม่ถึงความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ หรือ
22.2.2 กิจการไม่สามารถวัดมูลค่าภาระผูกพันได้ อย่างน่ าเชื่อถือเพียงพอ

23.

ข้ อกาหนดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน
ที่อ าจเกิ ดขึ้ นและสิ นทรั พ ย์ ท่ีอาจเกิ ดขึ้ น ไม่ ถื อปฏิบั ติในการพิ จารณารั บรู้ หนี้ สิ นที่อาจเกิดขึ้ น
ณ วันที่ซ้ ือ แต่ ผ้ ูซ้ ื อต้ องรั บรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ ณ วั นที่ซ้ ื อหากมีภาระ
ผูกพันในปั จจุ บันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ดังนั้น ผู้ซ้ ือสามารถรั บรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ ือถึงแม้ ว่าจะมีความน่ าจะ
เป็ นที่กจิ การจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันอยู่ในระดับไม่
ถึงความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ ซึ่งแตกต่างจากหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
37 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรั พย์ท่ีอาจเกิดขึ้น
แนวทางในการบั นทึกบั ญชี ภายหลั งจากการรวมธุ รกิจสาหรั บหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ นก าหนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 56

ข้อยกเว้นสาหรับหลักเกณฑ์ในการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
ภาษีเงินได้
24.

ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์หรื อหนี้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีซ่ึงเกิดจากสินทรัพย์ท่ไี ด้ มา
และหนี้สนิ ที่รับมาจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
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25.

ผู้ซ้ ือต้ องบันทึกบัญชีสาหรั บผลกระทบทางภาษีท่อี าจเกิดขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวและรายการ
ยกไปของผู้ ถู กซื้ อที่มีอยู่ ณ วั น ที่ซ้ ื อหรื อเป็ นผลจากการซื้ อ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

ผลประโยชน์ของพนักงาน
26.

ผู้ซ้ ื อต้ อ งรั บ รู้ และวัดมู ลค่ า หนี้ สิน (หรื อสิน ทรั พย์ ถ้ า มี ) ที่เ กี่ยวกับผลประโยชน์ พ นั กงานของ
ผู้ถูกซื้อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

สินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการค้ าประกัน (Indemnification assets)
27.

ในการรวมกิจการ ผู้ขายอาจทาสัญญากับผู้ซ้ ือเพื่อรับประกันผลของสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือความไม่
แน่ นอนที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์หรื อหนี้สินบางประเภททั้งหมดหรื อบางส่วน ตัวอย่างเช่น ผู้ขาย
อาจรั บประกันผลขาดทุ นส่วนที่เกินกว่ า จานวนหนี้ สินที่ระบุ ไว้ อันเกิดจากความไม่ แน่ นอนบาง
ประการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ผู้ขายรั บประกันว่ าหนี้สินของผู้ซ้ ือจะไม่เกินกว่าจานวนที่ระบุไว้
ส่งผลให้ ผ้ ูซ้ ือมีสินทรัพย์ท่เี กิดจากการได้ รับการคา้ ประกัน ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการ
คา้ ประกันนี้ในเวลาเดียวกันกับการรั บรู้ส่ิงที่ผ้ ูขายประกันไว้ และวัดมูลค่าด้ วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
ทั้งนี้ จะต้ องมีการพิ จารณาค่ าเผื่อมูลค่าที่คาดว่ าจะเรี ยกเก็บไม่ได้ สาหรั บสินทรั พย์ดังกล่ าวด้ วย
ดั งนั้ น หากการค้า ประกัน เกี่ยวข้ อ งกับ สิน ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิน ที่ถู ก รั บ รู้ และวั ดมู ลค่ า ด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคา้ ประกันด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
เช่ นกัน สาหรั บสินทรั พย์ท่ไี ด้ มาจากการคา้ ประกันที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ผลกระทบของ
ความไม่แน่นอนในกระแสเงินสดรั บในอนาคตอันเกิดจากการที่อาจเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ รวมอยู่ใน
การวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ ว ดังนั้น จึงไม่จาเป็ นต้ องแยกพิ จารณาค่าเผื่อมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
ไม่ได้ อกี (ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 41 ได้ กาหนดแนวทางในการปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้ )

28.

ในบางสถานการณ์ อาจมีการประกันที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ได้ รับการยกเว้ นจาก
หลั ก เกณฑ์ ใ นการรั บ รู้ ร ายการและวั ด มู ล ค่ า ตั ว อย่ า งเช่ น การประกั น ที่เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ หนี้ สิ น
ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่มีการรั บรู้ ณ วันที่ซ้ ือเนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่ าเชื่อถือ
ในวั นนั้ น หรื อการประกันที่เกี่ยวข้ องกับสินทรั พย์หรื อหนี้ สินที่เป็ นผลมาจากผลประโยชน์ ของ
พนักงานซึ่งวัดมูลค่าด้ วยมูลค่าอื่นนอกเหนือจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ ในสถานการณ์ดังกล่าว
ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรั บ รู้ และวั ดมู ลค่ า สินทรั พย์ ท่ีได้ มาจากการคา้ ประกัน ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์เดี ยวกัน กับ ที่ใช้
ในการวัดมูลค่าของสิ่งที่ผ้ ูขายประกันไว้ ทั้งนี้ ฝ่ ายบริหารต้ องมีการประเมินความสามารถในการ
เรี ยกเก็บเงินจากสินทรั พย์ท่ีได้ มาจากการคา้ ประกัน และข้ อจากัดต่ างๆ ตามสัญญาต่ อจานวน
ที่จ ะได้ รั บ การประกั น แนวทางในการบั น ทึก บั ญ ชี ภ ายหลั ง การรวมกิ จ การส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์
ที่ได้ มาจากการคา้ ประกันกาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 57
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ข้อยกเว้นสาหรับหลักเกณฑ์ในการวัดมูลค่า
สิทธิทีไ่ ด้รบั คืน
29.

ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าของสิทธิท่ไี ด้ รับคืนซึ่งถูกรับรู้เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยพิจารณาจากระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ของสัญญาที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่ต้องคานึงว่าผู้ซ้ ือรายอื่นในตลาดจะพิจารณาถึงโอกาสใน
การต่ออายุสัญญาในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิท่ไี ด้ รับคืนดังกล่ าวหรือไม่ ภาคผนวก ข
ย่อหน้ าที่ 35 และ 36 ได้ กาหนดแนวปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้

โครงการจ่ ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
30.

ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่ าหนี้สินหรื อตราสารทุนที่เกี่ยวข้ องกับ โครงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ท่ผี ้ ูซ้ ื อ
ออกแทนโครงการของผู้ถูกซื้อ ตามวิธีท่กี าหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้อ้างถึงผลของวิธกี ารดังกล่าวว่าเป็ นการวัดมูลค่าโครงการโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์)

สินทรัพย์ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย
31.

ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มกิจการที่ยกเลิก) ที่ได้ มา ซึ่งได้ จัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่ อขาย ณ วันที่ซ้ ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง
2552) เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ยนที่ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขายและการด าเนิ น งานที่ย กเลิ ก ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุ ติธรรมหั กต้ นทุ น ในการขายตามย่ อหน้ าที่ 15 ถึง 18 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าว

การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าของค่าความนิยม หรือ กาไรจากการต่อรองราคาซื้ อ
32.

ผูซ้ ื้ อต้องรับรูค้ ่าความนิยม ณ วันทีซ่ ื้ อด้วยส่วนของมูลค่าในข้อ 32.1 ทีม่ ากกว่าข้อ 32.2
32.1 ผลรวมของ
32.1.1 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่วดั มูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ซึ่ งโดยทัว่ ไป กาหนดให้ว ดั มู ลค่ าสิ่งตอบแทนดัง กล่ าวด้ว ยมู ลค่ ายุติธ รรม
ณ วันทีซ่ ื้ อ (ดูย่อหน้าที่ 37)
32.1.2 ส่ ว นได้เ สี ย ที่ไ ม่ มีอ านาจควบคุ ม ในผูถ้ ู กซื้ อซึ่ งวัดมู ลค่ าตามที่กาหนดไว้ใ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
32.1.3 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของส่วนได้เสียในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้ อที่ผูซ้ ื้ อ
ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจทีด่ าเนินการสาเร็จเป็ นขั้นๆ (ดูย่อหน้าที่ 41 และ 42)
32.2 มู ล ค่ า สุ ท ธิ ณ วัน ที่ซื้ อของสิ นทรัพ ย์ที่ไ ด้ม าที่ระบุ ไ ด้แ ละหนี้ สิ นที่รบั มาซึ่ ง วัด มู ล ค่ า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
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33.

ในการรวมธุรกิจที่ผ้ ูซ้ ือและผู้ถูกซื้อ (หรือเจ้ าของเดิม) มีการแลกเปลี่ยนเฉพาะส่วนได้ เสียในส่วน
ของเจ้ าของ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ถูกซื้ออาจวัดมูลค่า
ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ กว่ า มู ลค่ า ยุ ติธ รรม ณ วั น ที่ซ้ ื อของส่ ว นได้ เ สี ย ในส่ ว นของเจ้ า ของของผู้ ซ้ ื อ
หากเป็ นเช่ นนั้ น ผู้ ซ้ ือต้ องพิ จารณามู ลค่าของค่าความนิ ยมโดยใช้ มูลค่ายุ ติธรรม ณ วั นที่ซ้ ื อของ
ส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ถูกซื้อแทนการใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้ เสียใน
ส่ว นของเจ้ า ของที่โอนไปให้ แ ก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อ ในการพิ จ ารณามู ลค่ า ของค่ า ความนิ ยมที่เ กิดจากการ
รวมธุรกิจซึ่งไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ ผู้ซ้ ื อต้ องคานวณมูลค่ ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ื อ
ของส่วนได้ เสียของผู้ซ้ ือในผู้ถูกซื้อโดยใช้ เทคนิคการวัดมูลค่าแทนการใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
ของสิ่งตอบแทนที่โอนไป (ย่อหน้ าที่ 32.1.1) ภาคผนวก ข ย่ อหน้ าที่ 46-49 ได้ กาหนดแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้ องไว้

การต่อรองราคาซื้ อ
34.

ในบางครั้ ง ผู้ ซ้ ืออาจทาการต่อรองราคาซื้ อ ซึ่งส่งผลให้ การรวมธุรกิจมีมูลค่ าในย่ อหน้ าที่ 32.2
เกิน กว่ า ผลรวมของมู ลค่ าที่ร ะบุ ไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 32.1 ถ้ ามู ลค่ าส่วนเกิน ดังกล่ า วยังคงเหลื ออยู่
ภายหลั งจากการปฎิบัติตามข้ อกาหนดในย่ อหน้ าที่ 36 ผู้ซ้ ื อต้ องรั บรู้ ผลกาไรที่เกิดขึ้นดังกล่ าว
ในกาไรหรือขาดทุน ณ วันที่ซ้ ือ โดยถือเป็ นผลกาไรในส่วนของผู้ซ้ ือ

35.

การต่อรองราคาซื้ออาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีท่กี ารรวมธุรกิจเป็ นการบังคับขายที่ผ้ ูขายต้ องปฏิบัติ
ตามคาสั่งบังคับขาย อย่ างไรก็ตาม รายการบางรายการที่มีการยกเว้ นให้ รับรู้ และวัดมู ลค่าตาม
ที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 22 – 31 อาจส่งผลให้ มีการรับรู้กาไรจากการต่อรองราคาซื้อ (หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของกาไรที่รับรู้)

36.

ก่อ นที่จะรั บรู้ กาไรจากการต่ อ รองราคาซื้ อ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งทาการประเมิ น ความถู ก ต้ องของการระบุ
สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สินที่รับมาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งภายหลังการประเมินผู้ซ้ ืออาจจะต้ องทา
การรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิน ที่ร ะบุ ได้ จ ากการประเมิน เพิ่ ม เติ ม จากนั้ น ผู้ ซ้ ื อจะต้ องทบทวน
เกณฑ์การวัดมูลค่าว่าเป็ นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้กาหนดให้ ใช้ เพื่อรับรู้
รายการต่อไปนี้ ณ วันที่ซ้ ือ
36.1 สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาที่ระบุได้ หรือหนี้สนิ ที่รับมา
36.2 ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ
36.3 ส่ ว นได้ เ สี ย ในส่ ว นของเจ้ า ของที่ผ้ ู ซ้ ื อถื อ อยู่ ใ นผู้ ถู ก ซื้ อก่ อ นการรวมธุ ร กิ จ ที่ด าเนิ น การ
สาเร็จเป็ นขั้นๆ
36.4 สิ่งตอบแทนที่โอนให้
วัตถุประสงค์ในการทบทวน คือ เพื่ อ ให้ ม่ัน ใจว่ าในการวั ดมู ลค่ าได้ มีการพิ จารณาข้ อมู ลที่มีอ ยู่
ทั้งหมด ณ วันที่ซ้ ืออย่างเหมาะสม
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สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้
37.

ในการรวมธุรกิจ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคานวณจากผลรวมของมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสินทรัพย์ท่ผี ้ ูซ้ ือโอนไป หนี้สินที่ผ้ ูซ้ ือก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้ แก่เจ้ าของเดิม
ของผู้ ถู ก ซื้ อ และส่ ว นได้ เ สีย ในส่ ว นของเจ้ า ของที่อ อกโดยผู้ ซ้ ื อ (อย่ า งไรก็ต าม สัด ส่ ว นของ
โครงการจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ของผู้ ซ้ ื อ ที่ใช้ แลกเปลี่ ยนกับ โครงการที่ถือ โดยพนั กงานของ
ผู้ถูกซื้อซึ่งรวมอยู่ในมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจต้ องวัดมูลค่าตามที่กาหนดไว้
ในย่อหน้ าที่ 30 แทนที่จะวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม) ตัวอย่างของรูปแบบสิ่งตอบแทนรวมถึง เงินสด
สินทรั พย์อ่ ืน หน่วยธุรกิจ หรือ บริษัทย่อยของผู้ซ้ ือ สิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ าย หุ้ นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิ สิทธิซ้ ือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ และส่วนของสมาชิกในกิจการหาผลประโยชน์ร่วม

38.

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ อาจรวมถึง สินทรัพย์หรือหนี้สินของผู้ซ้ ือซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีแตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงิน หรื อธุรกิจของผู้ซ้ ือ) หากเป็ น
เช่ นนั้น ผู้ ซ้ ื อต้ องวั ดมูลค่ าของสินทรั พย์หรื อหนี้ สินที่โอนให้ ใหม่ เป็ นมู ลค่ายุ ติธรรม ณ วั นที่ซ้ ื อ
และรั บรู้ ผลต่ า งที่เกิดขึ้ นเป็ นผลก าไรหรื อขาดทุ น ในกาไรหรื อ ขาดทุ น อย่ า งไรก็ตาม บางครั้ ง
สิน ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิน ที่โ อนให้ ยัง คงอยู่ ใ นกิ จ การที่เ กิ ดจากการรวมกั น ภายหลั ง การรวมธุ ร กิ จ
(เพราะสินทรัพย์และหนี้สินถูกโอนไปให้ ผ้ ูถูกซื้อแทนที่จะโอนไปให้ แก่เจ้ าของเดิม) ส่งผลให้ ผ้ ูซ้ ือ
ยังคงมีอานาจควบคุมสินทรั พย์และหนี้สินเหล่ านั้น ในสถานการณ์เช่ นนี้ ผู้ซ้ ือต้ องวั ดมูลค่ าของ
สินทรั พย์และหนี้สินด้ วยมูลค่าตามบัญชีก่อนวันที่ซ้ ือ และต้ องไม่รับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนในกาไร
หรือขาดทุนจากสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ผ้ ูซ้ ือมีอานาจในการควบคุมทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ

สิ่งตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย
39.

สิ่งตอบแทนที่ผ้ ูซ้ ือต้ องโอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อรวมถึงสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ผ้ ูซ้ ือคาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ
ตามข้ อตกลง (ดูย่อหน้ าที่ 37) ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ า
จะต้ องจ่ายชาระเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ

40.

ผู้ซ้ ือต้ องจัดประเภทภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายชาระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายเป็ นหนี้สินหรือ
ส่วนของเจ้ าของตามคานิยามของตราสารทุนและหนี้สินทางการเงินที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 11 ของ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 การแสดงรายการส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้ อง ผู้ซ้ ือต้ องจัดประเภทสิทธิ
ในการที่จ ะได้ รั บ คื น สิ่ง ตอบแทนที่เ คยโอนให้ แ ก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อเป็ นสิน ทรั พ ย์ ถ้ า เป็ นไปตามเงื่ อ นไข
ที่กาหนดไว้ ย่อหน้ าที่ 58 ได้ กาหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังการรวมกิจการสาหรั บ
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย

15

แนวปฏิบตั ิเพิม่ เติมสาหรับการใช้วิธีซื้อในการรวมธุรกิจบางประเภท
การรวมธุรกิจทีด่ าเนินการสาเร็จเป็ นขั้นๆ
41.

ในบางครั้ง ผู้ซ้ ือได้ อานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อโดยที่ผ้ ูซ้ ือเคยมีส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้ออยู่ก่อนวัน
ซื้ อแล้ ว ตั วอย่ า งเช่ น วั นที่ 31 ธัน วาคม 25X1 กิจการ ก ถือหุ้ น กิจการ ข คิดเป็ นร้ อยละ 35
ซึ่ ง ถื อ เป็ นผู้ ท่ีไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ในกิ จ การ ข ณ วั น นั้ น กิ จ การ ก ซื้ อหุ้ น กิ จ การ ข เพิ่ ม อี ก
ร้ อยละ 40 และทาให้ กจิ การ ก มีอานาจควบคุมกิจการ ข มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ถือว่ ารายการดังกล่ าวเป็ นการรวมธุรกิจที่ดาเนิ นการเป็ นขั้นๆ หรื อบางครั้ งเรี ยกว่ าเป็ นการซื้ อ
แบบเป็ นขั้น

42.

ในการรวมธุรกิจที่ดาเนินการเป็ นขั้นๆ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าส่วนได้ เสียที่ผ้ ูซ้ ือถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อน
หน้ าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือและรับรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นใน
กาไรหรือขาดทุน ผู้ซ้ ืออาจเคยรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดก่อน (เช่น เนื่องจากจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย) ซึ่ง
หากเป็ นเช่ นนั้น มูลค่ าที่เคยรั บรู้ในรายได้ ท่รี ั บรู้ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นต้ องรั บรู้ด้วยเกณฑ์
เดียวกับเสมือนว่าผู้ซ้ ือได้ ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป

การรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จโดยไม่มีการโอนสิง่ ตอบแทน
43.

ในบางครั้ ง ผู้ ซ้ ื อได้ อ านาจในการควบคุ มผู้ ถู กซื้ อโดยไม่ มีก ารโอนสิ่งตอบแทนให้ แ ก่ผ้ ู ถู ก ซื้ อ
การบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจในกรณีดังกล่าวให้ ใช้ วิธีซ้ ือ การรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จ
โดยไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนรวมถึง
43.1 ผู้ถูกซื้อซื้อหุ้นของตนเองคืนในจานวนที่ทาให้ ผ้ ูลงทุนในปัจจุบัน (ผู้ซ้ ือ) ได้ รับอานาจในการ
ควบคุม
43.2 การที่สทิ ธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยในการคัดค้ านไม่ให้ ผ้ ูซ้ ือได้ รับอานาจในการควบคุมผู้ถูกซื้อ
ได้ หมดไป ถึงแม้ ว่าเดิมผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยจะมีสิทธิในการคัดค้ านผู้ซ้ ือซึ่งมีสิทธิในการออก
เสียงส่วนใหญ่
43.3 ผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อตกลงที่จะรวมธุรกิจตามสัญญาเพี ยงอย่างเดียว ผู้ซ้ ือไม่ต้องโอนสิ่งตอบแทน
ให้ แก่ผ้ ูถูกซื้ อเพื่ อที่จะได้ รับอานาจในการควบคุ มผู้ ถูกซื้อ และไม่มีส่วนได้ เสียในหุ้ นของ
กิจการของผู้ถูกซื้อทั้ง ณ วันที่ซ้ ือและก่อนวันที่ซ้ ือ ตัวอย่างของการรวมธุรกิจที่ดาเนินการ
ตามสัญญาเพี ยงอย่า งเดียวรวมถึงการน าสองธุรกิจมารวมกันตามสัญ ญาการรวมธุร กิจ
(Stapling Arrangement) หรือการจัดตั้งหน่วยงานที่เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สอง
แห่ง (Dual Listed Corporation)
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44.

ในการรวมธุรกิจที่ดาเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้ซ้ ือต้ องปั นส่วนมูลค่าของสินทรัพย์
สุทธิของผู้ถูกซื้อที่รับรู้ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ แก่เจ้ าของเดิม
ของผู้ถูกซื้อ หรืออีกนัยหนึ่ง ส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อที่ถือโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผ้ ูซ้ ือถือเป็ นส่วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมในงบการเงินของผู้ซ้ ือภายหลังการรวมธุรกิจ ถึงแม้ ว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ ส่วนได้ เสียทั้งหมดในผู้ถูกซื้อถูกปันส่วนให้ แก่ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมก็ตาม

ระยะเวลาในการวัดมูลค่า (Measurement Period)
45.

ถ้าหากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสาหรับการรวมธุ รกิจไม่เสร็จสมบู รณ์ภายในรอบระยะเวลา
บัญชี ที่การรวมธุ รกิจเกิดขึ้ น ผูซ้ ื้ อต้องประมาณการมู ลค่ าของรายการซึ่ งข้อมู ลทางบัญชี ย งั
ไม่ สมบู รณ์เพื่อรายงานในงบการเงิน ในระหว่ างช่ วงระยะเวลาในการวัดมู ลค่ า ผู ้ซื้อต้องปรับ
ย้อนหลังประมาณการทีเ่ คยรับรูไ้ ว้ ณ วันที่ซื้อ เพือ่ สะท้อนผลของข้อมูลเพิม่ เติมที่ได้รบั เกีย่ วกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมู ลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมู ลค่ า
ของจานวนต่ างๆ ที่เคยรับรู ไ้ ว้ ณ วันที่ซื้ อ นอกจากนี้ ระหว่ า งช่ วงระยะเวลาในการวัดมู ลค่ า
ผูซ้ ื้ อต้องท าการรับรู ส้ ิ นทรัพย์ และหนี้ สิ นเพิ่มเติ ม หากได้รบั ข้อมู ลเพิ่มเติ มที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อเท็ จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่ มี อยู่ ณ วันที่ ซื้ อ ซึ่ งข้อมู ลดังกล่ าวมี ผลต่ อการรับรู ้
สินทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันที่ซื้อ ระยะเวลาในการวัดมู ลค่าถือว่าสิ้ นสุดลง เมือ่ ผูซ้ ื้ อได้รบั ข้อมู ล
ที่ผู ซ้ ื้ อต้องการซึ่ งเกี่ยวข้องกับข้อเท็ จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มี อยู่ ณ วันที่ซื้ อแล้ว
หรือ เมื่อทราบแน่ชดั ว่ าไม่สามารถหาข้อมู ลมากกว่ าที่ได้รบั มาแล้ว อย่างไรก็ตาม ระยะเวลา
ในการวัดมูลค่าต้องไม่เกินกว่าหนึง่ ปี นับจากวันทีซ่ ื้ อ

46.

ระยะเวลาในการวั ดมู ลค่ า คือ ระยะเวลาภายหลั งวั นที่ซ้ ื อ ซึ่ งในระหว่ า งนั้ น ผู้ซ้ ื ออาจปรั บปรุ ง
ประมาณการที่ได้ เคยรั บรู้ ไว้ ในการรวมธุรกิจ ระยะเวลาในการวั ดมู ลค่ ากาหนดขึ้นเพื่ อให้ ผ้ ู ซ้ ื อ
มีเวลาเพี ยงพอที่จะได้ รับข้ อมูลที่จาเป็ นเพื่ อระบุและวัดมู ลค่า ณ วันที่ซ้ ือของรายการต่อไปนี้ให้
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
46.1 สินทรัพย์ท่ไี ด้ มาที่ระบุได้ หนี้สนิ ที่รับมา และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ
46.2 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ (หรือมูลค่าอื่นที่ใช้ ในการวัดมูลค่าค่าความนิยม)
46.3 ส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อที่ผ้ ูซ้ ือถืออยู่ก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจกรณีการรวมธุรกิจที่ดาเนินการ
สาเร็จเป็ นขั้นๆ
46.4 ค่าความนิยมหรือกาไรจากการต่อรองราคาซื้อ

47.

ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาปั จจั ยที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดในการกาหนดว่ าข้ อมูลที่ได้ รับมาภายหลังวันที่ซ้ ือนั้น
เป็ นข้ อ มู ลที่ต้อ งน าไปปรั บ ปรุ งประมาณการต่ างๆที่ได้ รั บ รู้ ไปแล้ ว หรื อ เป็ นข้ อ มู ลซึ่ งเกิดจาก
เหตุ การณ์ภายหลั งวั น ที่ซ้ ื อ ปั จ จั ยที่เ กี่ยวข้ อ งรวมถึ ง วั นที่ได้ รั บ ข้ อ มู ลเพิ่ มเติ ม และการที่ผ้ ู ซ้ ื อ
สามารถที่จะระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงประมาณการต่างๆ ได้ หรือไม่ ข้ อมูลที่ได้ รับเพิ่มเติม
ภายหลั งวั นที่ซ้ ื อไม่ นานจะสะท้ อนสถานการณ์แวดล้ อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ ือได้ ดีกว่ าข้ อมูลที่ได้ รับ
ภายหลั งวั นที่ซ้ ื อในหลายเดื อนต่ อมา เช่ น ภายหลั งวั นที่ซ้ ื อไม่ นานได้ มีการขายสินทรั พย์ให้ แ ก่
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บุคคลภายนอก โดยราคาขายของสินทรัพย์ดังกล่าวแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมที่ได้ เคยประมาณไว้
อย่า งมีนัยสาคัญอาจเป็ นข้ อ บ่ งชี้ ได้ ว่าเกิดความผิดพลาดในการบัน ทึกประมาณการ ยกเว้ นว่ า
จะสามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ที าให้ มูลค่ายุติธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวได้
48.

ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้มูลค่าของประมาณการที่เคยรั บรู้สาหรับสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ (หนี้สิน) ที่เพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงโดยปรับค่าความนิยมลดลงหรื อเพิ่ มขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลใหม่ท่ไี ด้ รับในช่ วงระยะเวลา
การวัดมูลค่าอาจส่งผลให้ ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าของประมาณการที่เคยรับรู้สาหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้ สินมากกว่ าหนึ่ งรายการ ตัวอย่ างเช่ น ผู้ ซ้ ื อคาดว่ าจะมีหนี้ สินที่ต้องจ่ ายชาระค่าเสียหายจาก
อุ บั ติ เ หตุ เ กี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ข องผู้ ถู ก ซื้ อ โดยหนี้ สิ น บางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมดอยู่ ภ ายใต้ ก รมธรรม์
ประกันภัยของผู้ถูกซื้ อ หากผู้ซ้ ือได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าเกี่ยวกับมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของหนี้สินดังกล่ าว การปรั บปรุงค่าความนิยมที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่าของประมาณการที่รับรู้สาหรับหนี้สินจากการจ่ายชาระค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ (ทั้งหมด
หรือบางส่วน) จะบันทึกโดยหักกลบกับการปรั บปรุงค่าความนิยมที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของประมาณการที่รับรู้สาหรับลูกหนี้ค่าความเสียหายจากบริษัทผู้รับประกันภัย

49.

ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้รายการปรับปรุงประมาณการต่างๆ เสมื อนว่า
มีการบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจอย่างสมบูรณ์ต้ังแต่วันที่ซ้ ือ ดังนั้น ผู้ซ้ ือต้ องปรับปรุงข้ อมูล
เปรี ยบเทียบที่นาเสนอในงบการเงินงวดก่อนตามที่จาเป็ น ซึ่ งรวมถึงการปรั บปรุ งค่ าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย หรือรายได้ อ่นื ซึ่งถูกรับรู้ในการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่ มแรกให้ สมบูรณ์

50.

ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการวัดมูลค่า ผู้ซ้ ือจะปรับปรุงการบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจได้
เฉพาะเพื่ อ การแก้ ไ ขข้ อ ผิ ดพลาดตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด

การพิจารณาว่ารายการใดถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการรวมธุรกิจ
51.

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

52.

รายการที่เกิดขึ้นก่อนการรวมธุรกิจที่ดาเนินการโดยผู้ซ้ ือหรือในนามของผู้ซ้ ือ หรือรายการที่ผ้ ูซ้ ือ
หรื อกิจการที่เกิดจากการรวมกันได้ รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ แทนที่จะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูถูกซื้อ
(หรื อ เจ้ า ของเดิมของผู้ถู ก ซื้ อ) มั กจะเป็ นรายการที่ต้อ งแยกต่ า งหาก ตั ว อย่ า งดังต่ อ ไปนี้ เป็ น
รายการที่ต้องแยกต่างหากซึ่งจะไม่ถูกรวมในการปฏิบัติตาม วิธซี ้ ือ
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52.1 รายการที่มีผลทาให้ ความสัมพันธ์ท่มี ีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจระหว่างผู้ซ้ ือกับผู้ถูกซื้อหมดไป
52.2 รายการที่จ่ายเพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานหรือเจ้ าของเดิมของผู้ถูกซื้อสาหรับบริการ
ที่จะได้ รับในอนาคต และ
52.3 รายการที่ผ้ ู ซ้ ื อเรี ยกคื น จากผู้ ถู ก ซื้ อหรื อ เจ้ า ของเดิ มของผู้ ถู ก ซื้ อสาหรั บ จ่ า ยช าระต้ น ทุ น
ที่เกี่ยวข้ องกับการซื้อ
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 50-62 ได้ แสดงแนวการปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องไว้

ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้ อ
53.

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

การบันทึกบัญชีและการวัดมูลค่าภายหลังการรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรก
54.

โดยทัว่ ไป ภายหลังการรวมกิจการ ผูซ้ ื้ อต้องวัดมู ลค่ าและบันทึกบัญชีสาหรับรายการสินทรัพย์
ที่ได้มา หนี้ สิ นที่ร ับมาหรื อเกิดขึ้ น และตราสารทุ นที่ออกในการรวมธุ รกิจตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายการเหล่ านั้นโดยขึ้ นอยู่ กบั ลักษณะของรายการ
แต่ ละรายการ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้แนวทางสาหรับการ
วัดมู ลค่าและบันทึกรายการในภายหลังสาหรับสินทรัพย์ที่ได้มา หนี้ สินที่รบั มาหรือเกิดขึ้ น และ
ตราสารทุนทีอ่ อกในการรวมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
54.1 สิทธิทีไ่ ด้รบั คืน
54.2 หนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ นทีร่ บั รู ้ ณ วันทีซ่ ื้ อ
54.3 สินทรัพย์ทีไ่ ด้มาจากการค้ าประกัน และ
54.4 สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ าย
ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 63 ได้กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิทีเ่ กีย่ วข้องไว้

สิทธิที่ได้รบั คืน
55.

สิทธิท่ไี ด้ รับคืนที่รับรู้ เป็ นสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนต้ องตัดจาหน่ ายตลอดอายุ ของสัญญาการให้ สิทธิ
ที่เหลืออยู่ กรณีท่ใี นภายหลังผู้ซ้ ือได้ ขายสิทธิท่ไี ด้ รับคืนให้ แก่บุคคลที่สาม ผู้ซ้ ือต้ องนามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ ในการคานวณผลกาไรหรือขาดทุนจากการขาย
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หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น
56.

ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกจนกระทั่งเมื่อหนี้ สินมีการจ่ ายชาระ ยกเลิก หรือหมดอายุ
ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่าของหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจด้ วยจานวนที่สงู กว่าระหว่าง
56.1 มูลค่าที่ต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการ
หนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น และ
56.2 มูลค่าที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกหักด้ วยค่าตัดจาหน่ ายสะสมที่รับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ข้ อกาหนดดังกล่าวไม่ใช้ สาหรับสัญญาที่บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

สินทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ าประกัน
57.

ณ วั น สิ้น งวดของรอบระยะเวลาการรายงานแต่ ละครั้ งภายหลั งจากการรวมกิจการ ผู้ ซ้ ื อต้ อ ง
วัดมูลค่าสินทรัพย์ท่มี าจากการคา้ ประกันที่เคยรั บรู้ ณ วันที่ซ้ ือด้ วยหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ ใน
การวั ด มู ลค่ า สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ที่ถู ก ประกั น ไว้ ยกเว้ น ว่ า มี ก ารจ ากั ด มู ล ค่ า ตามสั ญ ญาของ
สินทรั พย์ท่จี ะได้ มาจากการคา้ ประกัน สาหรับสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคา้ ประกันที่ไม่ได้ วัดมูลค่า
ภายหลังด้ วยมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหารต้ องทาการประเมินความสามารถในการเรียกเก็บเงินด้ วย
ผู้ ซ้ ื อต้ อ งตั ดรายการสิน ทรั พ ย์ ท่ีได้ มาจากการค้า ประกั น ออกจากบั ญ ชี เ มื่ อ ได้ รั บ เงิ น หรื อ ขาย
สินทรัพย์ หรือไม่มีสทิ ธิในสินทรัพย์น้ัน

สิง่ ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ าย
58.

การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายที่ผ้ ู ซ้ ือรั บรู้ภายหลังวั นที่ซ้ ื อ
อาจเป็ นผลมาจากการที่ผ้ ูซ้ ือได้ รับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมที่มีอยู่
ณ วันที่ซ้ ือ การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวเป็ นการปรั บปรุ งในช่ วงระยะเวลาการวั ดมูลค่ าตามย่ อหน้ าที่
45 – 49 อย่ างไรก็ตาม การเปลี่ ยนแปลงซึ่ งเป็ นผลจากเหตุ การณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลั งวั นที่ซ้ ื อ เช่ น
ผลกาไรที่เป็ นไปตามที่ต้ังไว้ ราคาหุ้ นสูงขึ้นถึงที่กาหนดไว้ หรื อโครงการวิจัยและพัฒนาเป็ นไปตาม
แผนที่ ว างไว้ ไม่ ถื อ เป็ นการปรั บ ปรุ ง ในช่ ว งระยะเวลาการวั ด มู ล ค่ า ผู้ ซื้ อต้ องบั น ทึ ก บั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุ ติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายโดยไม่ถือเป็ นการปรั บปรุ งใน
ช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า โดยให้ บันทึกดังนี้
58.1 สิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายซึ่ งจั ดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ าของไม่ ต้องมีการวัดมูลค่ า
ใหม่ และให้ บันทึกการจ่ายชาระในภายหลังไว้ ในส่วนของเจ้ าของ
58.2 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์หรือหนี้สนิ
58.2.1 ถ้ าเป็ นเครื่องมือทางการเงินและอยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ต้ องวัดค่าด้ วยมูลค่ายุติ ธรรม โดยให้ รับรู้ผลกาไรหรื อขาดทุน ที่เกิดขึ้นในกาไร
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หรือขาดทุน หรือ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกล่าว
58.2.2 ถ้ าไม่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการ
วั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) ให้ บั น ทึก บั ญ ชี ต าม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน
หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นและสิ น ทรั พ ย์ ท่ี อ าจเกิ ด ขึ้ น หรื อ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นตามความเหมาะสม

การเปิ ดเผยข้อมูล
59.

ผูซ้ ื้ อต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เพื่อ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทาง
การเงินจากการรวมธุรกิจทีเ่ กิดขึ้ น
59.1 ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั และหรือ
59.2 ภายหลังวันสิ้ นสุดของงวดทีเ่ สนอรายงานแต่ก่อนวันทีอ่ นุมตั ิให้ออกงบการเงิน

60.

เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 59 ผู้ ซ้ ื อต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ก าหนดไว้ ใ น
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 64 ถึง 66

61.

ผูซ้ ื้ อต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล เพื่อให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจาก
รายการปรับปรุงทีร่ บั รูใ้ นงวดปัจจุบนั ซึ่งเกีย่ วข้องกับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้ นในงวดปั จจุบนั หรือ
งวดก่อน

62.

เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 61 ผู้ ซ้ ื อต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ก าหนดไว้ ใ น
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 67

63.

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

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
วันถือปฏิบตั ิ
64.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บ นี้ ให้ ถื อปฏิบั ติโดยใช้ วิธีเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไป สาหรั บ
การรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ท่เี ริ่ มในหรื อหลั งวันที่ 1 มกราคม 2554
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไปถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ อนุญาตให้ ทาได้
หากกิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เ ริ่ มก่ อ นวั น ที่ 1 มกราคม 2554 กิจการต้ อ งเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งดั งกล่ า วและถือปฏิบั ติตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะ
กิจการ ในเวลาเดียวกัน

21

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
65.

กิจการต้ องไม่ปรั บปรุ งรายการสินทรั พย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือเกิดขึ้น
ก่อนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้

66.

กิจ การบางกิจ การ เช่ น กิจ การหาผลประโยชน์ ร่ วมซึ่ งไม่ ได้ ป ฏิบั ติ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) และมีการรวมธุรกิจซึ่งบันทึกบัญชีด้วยวิธีซ้ ือ ให้ ปฏิบัติ
ในช่วงเปลี่ยนแปลงนี้ตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 68 และ 69

ภาษีเงินได้
67.

ผู้ซ้ ือต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 68 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
ซึ่ งแก้ ไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ โดยใช้ วิธีเปลี่ ยนทัน ทีเ ป็ นต้ นไป สาหรั บ
การรวมธุรกิจซึ่ งวันที่ซ้ ื อเกิดขึ้นก่อนวั นที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ มีผลบังคับใช้
หมายความว่า ผู้ซ้ ือจะต้ องไม่ปรับปรุงการบันทึกบัญชีสาหรับสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่เ คยรั บ รู้ ส าหรั บ การรวมธุ ร กิ จ ครั้ งก่ อ นๆ อย่ า งไรก็ตาม นั บ จากวั น ที่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ มีผลบังคั บใช้ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรั บ รู้ การเปลี่ ยนแปลงในสินทรั พย์ ภาษี เงิน ได้ ร อการ
ตัดบัญชีน้ันในกาไรหรือขาดทุน (หรืออาจไม่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน หากเป็ นไปตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ )

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม
68.

มาตรฐานการรายงานทางกรเงิ น ฉบั บ นี้ ใช้ แ ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ (ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เดิม)
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผูถ้ ูกซื้ อ
ผูซ้ ื้ อ
วันทีซ่ ื้ อ
ธุรกิจ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การรวมธุรกิจ

หมายถึง

สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่า
จะต้องจ่ าย

หมายถึง

การควบคุม

หมายถึง

ส่วนได้เสียในส่วนของ หมายถึง
เจ้าของ

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

ธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจซึ่งผูซ้ ื้ อได้ อานาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ
กิจการที่ได้ อานาจควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ
วันที่ผซู ้ ื้ อได้ อานาจควบคุมผูถ้ ูกซื้ อ
กลุ่ มของกิจกรรมและสินทรั พย์ท่ีนามาบริ หารและดาเนิ นงานเพื่ อ
ประสงค์ ผลตอบแทนในรู ป ของเงิ น ปั น ผล ต้ น ทุ น ที่ ต่ า ลง หรื อ
ผลประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจอื่นแก่ผ้ ู ลงทุ น เจ้ าของ สมาชิกหรื อผู้ มี
ส่วนร่วม
รายการหรื อเหตุการณ์อ่ืนใดซึ่งทาให้ ผูซ้ ื้ อได้ อานาจในการควบคุม
ธุ รกิจหรือกลุ่มธุรกิจ รายการซึ่งเป็ นการควบรวมจริง ‘true mergers’
หรื อเที ยบเท่ าการควบรวม ‘mergers of equals’ ถื อเป็ นการรวม
ธุ รกิจตามที่ได้ กล่ าวไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ด้ วยเช่นกัน
โดยทั่วไป สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย หมายถึง ภาระที่ผูซ้ ื้ อ
จะต้ องโอนสินทรั พย์หรื อ ส่ วนได้เสียในส่ วนของเจ้าของให้ แ ก่
เจ้ า ของเดิม ของผู ถ้ ู ก ซื้ อเพื่ อ เป็ นการแลกเปลี่ ยนกับ อ านาจใน
การควบคุ มผูถ้ ู กซื้ อ หากเหตุ การณ์ ในอนาคตที่ร ะบุ ไว้ เ กิดขึ้ น
หรื อ เป็ นไปตามเงื่ อ นไข อย่ า งไรก็ต าม สิ่ ง ตอบแทนที่ ค าดว่ า
จะต้ องจ่ ายอาจเป็ นในกรณีท่ีผูซ้ ื้ อมีสิทธิได้ รับคืนสิ่งตอบแทนที่
เคยโอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
อานาจในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของ
อีกกิจการหนึ่งเพื่อให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น
ส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ หมายถึ ง ส่ ว นได้ เ สีย ในความเป็ น
เจ้ าของในกิจการของผู้ลงทุนและส่วนได้ เสียของเจ้ าของ สมาชิก
หรือผู้มีส่วนได้ เสียในกิจการหาผลประโยชน์ร่วม
จานวนเงินที่ผ้ ูซ้ ือและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ ยนสินทรั พย์หรื อชาระ
หนี้ กั น ในขณะที่ ท้ั ง สองฝ่ ายมี ค วามรอบรู้ และเต็ม ใจในการ
แลกเปลี่ ย นและสามารถต่ อ รองราคากั น ได้ อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระใน
ลักษณะของผู้ท่ไี ม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
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ค่าความนิยม

หมายถึง

สามารถระบุได้

หมายถึง

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กิจการหา
ผลประโยชน์ร่วม

หมายถึง
หมายถึง

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุม
เจ้าของ

หมายถึง
หมายถึง

สิน ทรั พ ย์ ท่ีแ สดงถึ ง ผลประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตที่จ ะ
ได้ รับจากสินทรั พย์อ่ ืนที่ได้ มาจากการรวมธุ รกิ จ ซึ่งไม่สามารถ
ระบุและรับรู้เป็ นรายการแยกออกมาให้ ชัดเจนได้
สินทรัพย์จะสามารถระบุได้ถ้า
ก) สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่ง
ออกมาจากกิจ การ และสามารถขาย โอน ให้ สิท ธิ ให้ เช่ า
หรือแลกเปลี่ยนได้ อย่างเป็ นเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา
สิ น ทรั พ ย์ ท่ีร ะบุ ไ ด้ ห รื อ หนี้ สิ น ที่เ กี่ ย วข้ อ ง โดยไม่ ค านึ ง ว่ า
กิจการมีความตั้งใจจะที่ทาเช่นนั้นหรือไม่ หรือ
ข) ได้ มาจากการทาสัญญาหรื อสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ โดยไม่
คานึงว่ าสิทธิเหล่ านั้นจะสามารถโอนหรื อสามารถแบ่ งแยก
จากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่นๆ
สินทรัพย์ท่ไี ม่เป็ นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีรูปร่าง
กิจการที่ไม่ได้ มีผ้ ูลงทุนเป็ นเจ้ าของ ซึ่งเป็ นกิจการที่ให้ เงินปั นผล
ท าให้ ต้ น ทุ น ต่ า ลงหรื อ โดยให้ ผ ลประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ อื่น ๆ
โดยตรงแก่เจ้าของ สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น บริษัท
ประกั น ภั ย ร่ ว ม (mutual insurance company) สหภาพสิ น เชื่ อ
(credit union) และสหกรณ์ (co-operative entity)
ส่วนได้ เสีย ในบริ ษัทย่ อยซึ่ งไม่ ใช่ ส่วนของบริ ษั ทใหญ่ ไม่ ว่า โดย
ทางตรงหรือทางอ้ อม
เจ้ าของตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ หมายถึง ผู้ถือส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของในกิจการที่
ผู้ ล งทุ น เป็ นเจ้ า ของ และเจ้ า ของหรื อ สมาชิ ก หรื อ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในกิจการหาผลประโยชน์ร่วม
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 2.3)
ข1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุร กิจ ภายใต้ การควบคุ มเดียวกัน คื อ การรวมธุร กิจ ซึ่ งกิจการหรื อธุร กิจ ทั้งหมดที่น ามา
รวมกันอยู่ภายใต้ การควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กิจการ กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มกิจการเดียวกันทั้งก่อน
และหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไม่เป็ นการควบคุมชั่วคราว
ข2. กลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะควบคุมกิจการตามผลของสัญญาได้ กต็ ่อเมื่อมีอานาจในการกาหนด
นโยบายการเงินและการดาเนินงานเพื่อให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการ ดังนั้น การรวม
กิจการที่กลุ่มบุคคลเดิมได้ รับอานาจสูงสุดตามผลของสัญญาในการกาหนดนโยบายทางการเงินและ
การด าเนิ น งานของแต่ ละกิจ การที่ม ารวมกัน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งประโยชน์ จ ากกิจ กรรมของกิ จ การ
เหล่านั้นและการควบคุมสูงสุดนั้นไม่ได้ เป็ นการควบคุมชั่วคราว ไม่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข3. กิจการอาจถู กควบคุ มโดยบุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคลที่กระทาการร่ วมกันภายใต้ ข้อตกลงตามสัญญา
และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นไม่เข้ าข่ายต้ องจัดทารายงานทางการเงินตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ดังนั้น จึงไม่จาเป็ นต้ องจัดทางบการเงินรวมสาหรับการรวมธุรกิจเพื่อรวม
กิจการที่มารวมกันดังกล่าวเป็ นธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ข4. ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุ มของแต่ละกิจการที่มารวมกันทั้งก่อนและหลั งการรวมธุรกิจไม่ ได้
เป็ นปั จจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจนั้นเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันหรือไม่
ในทานองเดียวกัน การที่กจิ การที่มารวมกันเป็ นบริษัทย่อยที่มิได้ ถูกนามารวมในการจัดทางบการเงิน
รวมของกลุ่มกิจการ ก็ไม่ได้ เป็ นปั จจัยในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจนั้นเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกันหรือไม่

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

นิยามของคาว่าธุรกิจ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 3)
ข7. ธุรกิจประกอบด้ วย ปั จจั ยนาเข้ า ผ่า นกระบวนการและทาให้ เกิดผลผลิต ถึงแม้ ว่าโดยทั่วไปแล้ ว
ธุรกิจจะต้ องมีผลผลิต แต่ผลผลิตไม่ได้ ถูกกาหนดให้ เป็ นปั จจัยของความเป็ นธุรกิจ องค์ประกอบ
ของธุรกิจทั้ง 3 ประเภทมีคานิยามดังนี้
ข7.1 ปั จจัยนาเข้า หมายถึง ทรั พยากรทางเศรษฐกิจที่เมื่อนาไปผ่ านกระบวนการแล้ วจะทาให้
เกิ ด หรื อ มี ค วามสามารถท าให้ เ กิ ด ผลผลิ ต ซึ่ ง ตั ว อย่ า งของปั จ จั ย น าเข้ า นั้ น รวมไปถึ ง
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (รวมถึ ง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนหรื อ สิ ท ธิ ใ นการ ใช้ สิ น ทรั พ ย์
ไม่หมุนเวียน) สินทรั พย์ทางปั ญญา ความสามารถในการเข้ าถึงวัตถุ ดิบหรื อสิทธิท่จี าเป็ น
และพนักงาน
ข7.2 กระบวนการ หมายถึง ระบบ มาตรฐาน วิธีการ ระเบียบแบบแผน หรือกฎเกณฑ์ ซึ่งเมื่อ
นาไปใช้ กับปัจจัยนาเข้ าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง จะทาให้ เกิดหรือมีความสามารถ
ทาให้ เกิดเป็ นผลผลิต เช่น กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการในการดาเนินงาน
และกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยทั่วไปแล้ ว กระบวนการเหล่านี้จะถูก
บั น ทึก ไว้ เ ป็ นเอกสาร แต่ แ รงงานที่เ ป็ นระบบ มี ทัก ษะและประสบการณ์ ท่ีจ าเป็ นตาม
กฎเกณฑ์แ ละระเบี ยบแบบแผนจะสามารถปฏิบั ติต ามกระบวนการที่จ าเป็ นเพื่ อ ทาให้
สิ่ ง ที่ น าเข้ า กลายเป็ นผลผลิ ต ได้ (โดยทั่ว ไปแล้ ว ระบบบั ญ ชี ระบบการวางบิ ล ระบบ
เงินเดือน และระบบการบริหารงานอื่นๆ ไม่ถือเป็ นกระบวนการที่ทาให้ เกิดผลผลิต)
ข7.3 ผลผลิ ต หมายถึ ง ผลลั พ ธ์ ข องปั จ จั ย น าเข้ า ที่ ผ่ า นกระบวนการ ซึ่ ง ท าให้ เกิ ด หรื อ มี
ความสามารถในการท าให้ เ กิ ด ผลตอบแทนในรู ป ของเงิ น ปั น ผล ต้ น ทุ น ที่ ต่ า ลง หรื อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นโดยตรงแก่ผ้ ูลงทุน เจ้ าของอื่น สมาชิกหรือผู้มีส่วนร่วม
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ข8. เพื่ อให้ การดาเนิ นงานและบริ หารงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกาหนดไว้ กลุ่มของกิจกรรมและ
สินทรัพย์จะต้ องประกอบด้ วยองค์ประกอบที่จาเป็ น 2 ประการได้ แก่ ปัจจัยนาเข้ า และกระบวนการ
ที่จะนาไปใช้ กบั ปัจจัยนาเข้ านั้น ซึ่งเมื่อนามารวมกันจะทาให้ เกิดเป็ นผลผลิต อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไม่
จาเป็ นต้ องรวมปัจจัยนาเข้ าหรือกระบวนการทั้งหมดที่ผ้ ูขายใช้ ในการดาเนินธุรกิจหากผู้ซ้ ือรายอื่นๆ
ในตลาดสามารถซื้อ ธุรกิจและสร้ างผลผลิตต่อไปได้ ตัวอย่ างเช่ น การรวมธุรกิจนั้นเข้ ากับปั จจั ย
นาเข้ าและกระบวนการเดิมที่ตนมีอยู่
ข9. ลักษณะองค์ประกอบของธุรกิจจะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมและโครงสร้ างในการบริหารงาน
หรือกิจกรรมของกิจการ รวมไปถึงระดับขั้นการพัฒนาของกิจการ ธุรกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้นอยู่เดิมแล้ วนั้น
มักมีปัจ จั ยนาเข้ า กระบวนการ และผลผลิ ตหลายประเภท ในขณะที่ ธุรกิจ ที่เกิดขึ้ นใหม่ มักจะมี
ปั จจัยนาเข้ า และกระบวนการน้ อยกว่า และบางครั้งจะมีผลผลิตหรือสินค้ าเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น
ธุรกิจเกือบทุกประเภทจะมีหนี้สินแต่ธุรกิจก็ไม่จาเป็ นต้ องมีหนี้สนิ เสมอไป
ข10. กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ท่อี ยู่ในระหว่างการพัฒนาอาจไม่ก่อให้ เกิดผลผลิต ซึ่งถ้ าไม่มีผลผลิต
เกิดขึ้นผู้ซ้ ือจะต้ องพิจารณาปั จจัยอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์น้ัน
ถือเป็ นธุรกิจหรือไม่ ปัจจัยดังกล่าวรวมถึง การที่กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์เป็ นไปตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้หรือไม่
ข10.1 เริ่มดาเนินกิจกรรมหลักตามแผนที่ได้ วางไว้
ข10.2 มีพนักงาน สินทรัพย์ทางปั ญญาและปั จจัยนาเข้ าและกระบวนการอื่นที่สามารถนาไปใช้ กับ
ปัจจัยนาเข้ าที่มีอยู่
ข10.3 กาลังดาเนินการตามแผนเพื่อผลิตผลผลิต และ
ข10.4 จะสามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าที่จะซื้อผลผลิตนั้น
ในการระบุว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรั พย์ท่อี ยู่ในระหว่ างการพั ฒนาถือเป็ นธุรกิจหรื อไม่น้ันไม่
จาเป็ นต้ องมีทุกปัจจัยที่กล่าวข้ างต้ น
ข11. การกาหนดว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ใดเป็ นธุรกิจหรื อไม่น้ันต้ องอ้ างอิงจากการที่ผ้ ูซ้ ือราย
อื่นๆ ในตลาดสามารถใช้ กลุ่มของกิจกรรมหรือสินทรัพย์ดังกล่าวในการดาเนินงานและบริหารธุรกิจ
ได้ หรื อไม่ ดังนั้น ในการประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรั พย์ถือเป็ นธุรกิจหรื อไม่ จึงไม่ได้
ขึ้นอยู่กบั ว่าผู้ขายใช้ กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์น้ันในการดาเนินธุรกิจและไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับว่าผู้ซ้ ือ
ตั้งใจที่จะใช้ กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์น้ันในการดาเนินธุรกิจหรือไม่
ข12. กลุ่มของกิจกรรมและสินทรั พย์ใดซึ่งมีค่าความนิยมจะถือเป็ นธุรกิจ หากไม่มีหลักฐานมาหักล้ าง
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไม่จาเป็ นต้ องมีค่าความนิยม

การระบุผูซ้ ื้ อ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 6 และ 7)
ข13. ในการระบุ ผ้ ู ซ้ ื อให้ ใ ช้ แ นวปฏิ บั ติ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิจ การ ซึ่ งผู้ ซ้ ื อคื อ กิจ การที่ได้ อ านาจควบคุ มผู้ ถู ก ซื้ อ หาก
การรวมธุรกิจเกิดขึ้นและไม่สามารถระบุผ้ ูซ้ ือได้ อย่างชัดเจนตามแนวปฏิบัติท่กี าหนดในมาตรฐาน
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การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ให้ พิจารณาปัจจัยที่กาหนดในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 14 ถึง 18 ประกอบ
ข14. ในการรวมธุรกิจที่มีการโอนเงินสดหรือสินทรัพย์อ่นื หรือโดยการก่อหนี้สิน กิจการที่เป็ นผู้จ่ายเงินสด
หรือโอนสินทรัพย์อ่นื ให้ หรือกิจการที่เป็ นผู้ก่อหนี้มักจะเป็ นผู้ซ้ ือ
ข15. ในการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปลี่ ยนส่ว นได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ กิจการที่ออกตราสารทุ นใหม่
มักจะเป็ นผู้ซ้ ือ อย่างไรก็ตาม กรณีของการรวมธุรกิจที่เรียกว่า การซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ กิจการที่
ออกตราสารทุนใหม่จะกลายเป็ นผู้ถูกซื้อ ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 19 ถึง 27 ได้ กาหนดแนวทางใน
การบั น ทึ ก บั ญ ชี ส าหรั บ การซื้ อธุ ร กิ จ แบบย้ อ นกลั บ ไว้ การระบุ ผ้ ู ซ้ ื อในการรวมธุ ร กิ จ ที่ มี ก าร
แลกเปลี่ยนส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ จะต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องกันประกอบกันดังต่อไปนี้
ข15.1 สิทธิ ออกเสียงในกิจการทีเ่ กิดจากการรวมกันภายหลังการรวมธุรกิจ โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือ คือ
กิจการใดกิจการหนึ่งที่มารวมกันซึ่งกลุ่มของเจ้ าของในกิจการนั้นได้ รับหรือมีสิทธิออกเสียง
ส่วนใหญ่ในกิจการที่เกิดจากการรวมกัน ในการพิจารณาว่ากลุ่มของเจ้ าของใดที่ได้ รับหรือมี
สิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ กิจการต้ องพิจารณาว่ามีข้อตกลงหรือสิทธิในการใช้ สิทธิออกเสียง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์ท่สี ามารถแปลงสภาพได้ ท่ไี ม่ปกติหรือเป็ นพิเศษหรือไม่
ข15.2 กลุ่มผูม้ ี สิทธิ อ อกเสียงส่วนน้อยที ่เมื่อรวมกัน แล้วเป็ นกลุ่มใหญ่ ในกิ จการที ่เกิ ดจากการ
รวมกันในกรณี ทีก่ ิ จการนัน้ ไม่ มีเจ้าของหรื อกลุ่มของเจ้า ของทีม่ ี สิทธิ ออกเสียงส่วนใหญ่
โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือมักเป็ นกิจการใดกิจการหนึ่งที่มีเจ้ าของหรือกลุ่มของเจ้ าของซึ่งเป็ นผู้มีสิทธิ
ออกเสียงส่วนน้ อยที่เมื่อรวมกันแล้ วเป็ นกลุ่มใหญ่ในกิจการที่เกิดจากการรวมกัน
ข15.3 คณะกรรมการของกิจการทีเ่ กิดจากการรวมกัน โดยทั่วไป ผู้ซ้ ื อมักเป็ นกิจการที่เจ้ าของมี
อานาจในการเลือก แต่งตั้ง ถอดถอนสมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการของกิจการที่เกิดจาก
การรวมกัน
ข15.4 คณะผูบ้ ริหารระดับสูงของกิจการทีเ่ กิดจากการรวมกัน โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือมักเป็ นกิจการที่ผ้ ูบริหาร
(หรือผู้บริหารเดิม) เป็ นผู้มีอานาจครอบงาคณะผู้บริหารของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน
ข15.5 เงือ่ นไขในการแลกเปลีย่ นตราสารทุน โดยทั่วไป ผู้ซ้ ือมักเป็ นกิจการที่เป็ นผู้จ่ายส่วนเกินของ
มูลค่ายุติธรรมก่อนการรวมธุรกิจในตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่ง (หรือกลุ่มกิจการ)
ข16. โดยปกติ ผู้ซ้ ือ คือ กิจการซึ่ งมีขนาดใหญ่ กว่ ากิจการอื่นที่มารวมกันอย่ างมีนัยสาคัญ (ขนาดของ
กิจการอาจวัดจาก สินทรัพย์ รายได้ หรือกาไร เป็ นต้ น)
ข17. สาหรั บการรวมธุรกิจที่มีกิจการที่เกี่ยวข้ องมากกว่ าสองกิจการขึ้นไป ในการระบุ ว่า กิจการใดเป็ น
ผู้ซ้ ือต้ องคานึงว่ากิจการใดเป็ นผู้ริเริ่มการรวมธุรกิจ โดยพิจารณาร่วมกับขนาดของกิจการที่มารวมกัน
ข18. ผู้ซ้ ือไม่จาเป็ นต้ องเป็ นกิจการที่ต้งั ขึ้นใหม่จากการรวมธุรกิจ หากมีการจัดตั้งกิจการใหม่เพื่อออกตรา
สารทุนสาหรั บการรวมธุรกิจ กิจการใดกิจการหนึ่งที่ปรากฏอยู่ก่อนการรวมธุรกิจจะถูกระบุให้ เป็ น
ผู้ซ้ ือโดยใช้ แนวทางที่กาหนดไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 13 ถึง 17 ในทางกลับกัน กิจการที่ต้ังขึ้น

28

ใหม่ ท่ีเป็ นผู้ จ่า ยเงิ นสด หรื อโอนสิน ทรั พย์อ่ืน ให้ หรื อเป็ นผู้ก่อหนี้เพื่ อจ่ ายสิ่งตอบแทนก็อาจถู ก
พิจารณาให้ เป็ นผู้ซ้ ือ

การซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ข19. การซื้ อธุรกิจแบบย้ อนกลั บเกิดขึ้นเมื่อกิจการที่ออกหลั กทรั พย์ (ผู้ซ้ ือทางกฎหมาย) ถูกระบุว่าเป็ น
ผู้ถูกซื้อในทางบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในแนวทางปฏิบัติตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 13 ถึง 18
โดยกิจการที่ตราสารทุนถูกซื้อไป (ผู้ถูกซื้อทางกฎหมาย) จะเป็ นผู้ซ้ ือทางบัญชีสาหรับรายการที่ถือเป็ น
การซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ ตัวอย่างเช่น บางครั้ง การซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับเกิดขึ้นเมื่อบริษัทจากัด
ต้ องการเป็ นบริ ษัทมหาชนโดยไม่ ต้องการนาหลั กทรั พย์ของตนเองเข้ าไปจดทะเบี ยน จึ งให้ บริ ษัท
มหาชนที่จ ดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ เ ข้ าถื อหุ้ นของตนเพื่ อ แลกเปลี่ ยนกั บ หุ้ นของบริ ษั ทนั้ น
จากตัวอย่างข้ างต้ น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็ นผู้ซ้ ือทางกฎหมาย เพราะเป็ นผู้ออก
ตราสารทุนเพื่อจ่ายชาระ และบริษัทจากัดถือเป็ นผู้ถูกซื้อทางกฎหมายเพราะตราสารทุนของตนถูกซื้อ
ไป อย่างไรก็ตาม การใช้ แนวทางปฏิบัติตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 13 ถึง 18 จะทาให้ ระบุได้ ว่า
ข19.1 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นผู้ถูกซื้อทางบัญชี และ
ข19.2 บริษัทจากัดเป็ นผู้ซ้ ือทางบัญชี
ผู้ ถู ก ซื้ อทางบั ญ ชี จ ะต้ อ งเป็ นไปตามค านิ ย ามของธุ ร กิ จ ส าหรั บ รายการที่ ถื อ เป็ นการซื้ อธุ ร กิ จ
แบบย้ อนกลั บ และให้ ใช้ หลั กการการรั บรู้ รายการและการวั ดมู ลค่ าตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการกาหนดให้ มีการรับรู้ค่าความนิยมด้ วย

การวัดมูลค่าสิง่ ตอบแทนที่โอนให้
ข20. ในการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ โดยทั่วไปผู้ซ้ ือทางบัญชีจะไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้ อ
แต่ผ้ ูถูกซื้อทางบัญชีจะเป็ นผู้ออกตราสารทุนให้ แก่เจ้ าของของผู้ซ้ ือทางบัญชี ดังนั้น มูลค่ายุติธรรม
ณ วั นที่ซ้ ื อของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ โดยผู้ ซ้ ื อทางบั ญ ชี เพื่ อ แลกเปลี่ ยนกับ ส่ว นได้ เ สียในผู้ ถู ก ซื้ อ
ทางบัญชีต้องคานวณจากจานวนของตราสารทุนที่บริษัทย่อยตามกฎหมายต้ องออกเพื่อทาให้ เจ้ าของ
ของบริ ษัทใหญ่ ตามกฎหมายมีส่ว นได้ เ สียในกิจ การที่เกิดจากการรวมกันในสัดส่ว นเดี ยวกัน กับ
ส่ว นได้ เสียที่เ ป็ นผลจากการซื้ อธุ รกิจ แบบย้ อ นกลั บ มู ลค่ า ยุ ติธรรมของตราสารทุ น ที่คานวณได้
ดังกล่าวจะถือว่าเป็ นมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ

การจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงินรวม
ข21. งบการเงิ น รวมที่ จั ด ท าส าหรั บ การซื้ อธุ ร กิ จ แบบย้ อ นกลั บ จะจั ด ท าภายใต้ ช่ ื อ ของบริ ษั ท ใหญ่
ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) แต่ต้องอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่ามีการปรับปรุง
งบการเงินของบริ ษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี ) รวมทั้งมีการปรั บ ปรุงย้ อนหลังสาหรั บ
ส่วนทุ น ตามกฎหมายของผู้ ซ้ ื อทางบั ญ ชี เพื่ อสะท้ อนส่วนทุ น ตามกฎหมายของผู้ ถู กซื้ อทางบั ญ ชี
รายการปรับปรุงดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อแสดงให้ เห็นถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อ
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ทางบัญชี) นอกจากนี้ ต้ องมีการปรับปรุงย้ อนหลังสาหรับข้ อมูลที่นาเสนอเปรียบเทียบในงบการเงิน
รวมเพื่อแสดงให้ เห็นถึงส่วนทุนของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ด้ วยเช่นกัน
ข22. เนื่องจากงบการเงินรวมเป็ นการนาเสนอข้ อมูลต่อเนื่องจากงบการเงินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย
ยกเว้ นในส่วนโครงสร้ างทุน งบการเงินรวมจึงสะท้อนถึง
ข22.1 สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี ) ที่ถูกรั บรู้และวัดมูลค่ า
ด้ วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการรวมกิจการ
ข22.2 สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ของบริ ษั ท ใหญ่ ต ามกฎหมาย (ผู้ ถู ก ซื้ อทางบั ญ ชี ) ที่ถู ก รั บ รู้ แ ละ
วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข22.3 ก าไรสะสมและยอดคงเหลื อ ของส่ ว นของเจ้ า ของส่ วนอื่น ของบริ ษั ท ย่ อ ยตามกฎหมาย
(ผู้ซ้ ือทางบัญชี) ก่อนการรวมธุรกิจ
ข22.4 มูลค่าตราสารทุนที่ออกและรั บรู้ในงบการเงินรวมจะต้ องรวมตราสารทุนที่บริ ษัทย่อยตาม
กฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจเข้ ากับมูลค่ายุติธรรมของบริษัทใหญ่ตาม
กฎหมาย (ผู้ ถู ก ซื้ อทางบั ญ ชี ) ซึ่ งกาหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้
อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างของส่วนของเจ้ าของในงบการเงินรวม (เช่น จานวนและประเภท
ของตราสารทุ น ที่อ อก) ต้ องแสดงถึงโครงสร้ า งในส่วนของเจ้ า ของของบริ ษัทใหญ่ ตาม
กฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) รวมถึงตราสารทุนที่บริษัทใหญ่ตามกฎหมายออกเพื่อการรวม
กิจการ ดังนั้น โครงสร้ างส่วนของเจ้ า ของของบริ ษัทย่อยตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี )
จะถูกปรับย้ อนหลังโดยใช้ อัตราการแลกเปลี่ยนที่ระบุในสัญญาซื้อเพื่อสะท้ อนถึงจานวนหุ้น
ที่ออกโดยบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ในการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
ข22.5 มูลค่าตามบัญชีของกาไรสะสมและส่วนของเจ้ าของส่วนอื่นๆ ตามสัดส่วนของส่วนได้ เสีย
ของผู้ท่ไี ม่มีอานาจควบคุมในบริ ษัทย่อยตามกฎหมายก่อนการรวมธุรกิจตามที่กล่ าวไว้ ใน
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 23 และ 24

ส่วนได้เสียของผูท้ ี่ไม่มีอานาจควบคุม
ข23. ในการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ เจ้ าของบางรายของผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) อาจไม่ได้
แลกเปลี่ยนตราสารทุนที่ตนถืออยู่กับบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) เจ้ าของเหล่านั้น
ถือเสมือนเป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในงบการเงินรวมภายหลังการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
เนื่องจากเจ้ าของของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่ไม่ได้ แลกเปลี่ยนตราสารทุนของตนกับตราสารทุนของ
ผู้ซ้ ือตามกฎหมาย จะมีส่วนได้ เสียในผลการดาเนินงานและสินทรัพย์สุทธิเฉพาะของผู้ถูกซื้อตาม
กฎหมายเท่านั้ น ไม่มีส่วนได้ เสียในผลการดาเนินงานและสินทรั พย์สุทธิของกิจการที่เกิดจากการ
รวมกัน ในทางกลับกัน แม้ ว่าผู้ซ้ ือตามกฎหมายจะเป็ นผู้ถูกซื้อในทางบัญชี เจ้ าของของผู้ซ้ ือตาม
กฎหมายก็ยังคงมีส่วนได้ เสียในผลการดาเนินงานและสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน
ข24. สินทรัพย์และหนี้สนิ ของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายต้ องรับรู้และวัดมูลค่าในงบการเงินรวมด้ วยมูลค่าตาม
บัญชีก่อนการรวมกิจการ (ดูภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 22.1) ดังนั้น ในการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ต้ อ งแสดงด้ ว ยสั ด ส่ ว นของส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม
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ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิก่อนการรวมกิจการของผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย ถึงแม้ ว่าส่วนได้
เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในการซื้ออื่นๆ จะวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือก็ตาม

กาไรต่อหุน้
ข25. ตามภาคผนวก ข ย่ อหน้ า ที่ 22.4 โครงสร้ างส่วนของเจ้ าของในงบการเงินรวมของการซื้อธุรกิจ
แบบย้ อนกลับต้ องแสดงถึงโครงสร้ างส่วนของเจ้ าของของผู้ซ้ ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี )
ซึ่งรวมทั้งตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซ้ ือตามกฎหมายเพื่อให้ เกิดการรวมธุรกิจ
ข26. ในการคานวณจานวนหุ้ นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักที่คงเหลือ (ตัวหารในการคานวณกาไรต่อหุ้น )
ในระหว่างงวดที่มีการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ
ข26.1 จานวนหุ้นสามัญคงเหลือตั้งแต่ต้นงวดถึงวันที่ซ้ ือต้ องคานวณด้ วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนักในระหว่างงวดของผู้ถูกซื้อตามกฎหมาย (ผู้ซ้ ือทางบัญชี) คูณด้ วยอัตราส่วนการ
แลกเปลี่ยนที่ระบุในสัญญาการรวมกิจการและ
ข26.2 จานวนหุ้ นสามัญคงเหลือตั้งแต่วันที่ซ้ ือถึงวันสิ้นงวดต้ องใช้ จานวนหุ้นสามัญคงเหลือที่มีอยู่
จริงของผู้ซ้ ือตามกฎหมาย (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) ที่คงเหลืออยู่ในระหว่างงวด
ข27. กาไรต่ อหุ้ นขั้นพื้ นฐานในแต่ ละงวดก่อนวั นที่ซ้ ื อที่แสดงเปรี ยบเทียบในงบการเงินรวมตามวิ ธีซ้ ื อ
ธุรกิจแบบย้ อนกลับต้ องคานวณโดยการหาร
ข27.1 กาไรหรือขาดทุนของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญในแต่ละงวดด้ วย
ข27.2 จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของผู้ถูกซื้อตามกฎหมายที่คงเหลืออยู่ในระหว่างงวด
นั้นคูณด้ วยอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนที่ระบุในสัญญาซื้อกิจการ

การรับรูร้ ายการสินทรัพย์ทีไ่ ด้มาและหนี้ สินทีร่ บั มา (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 10 ถึง 13)
สัญญาเช่าดาเนินงาน
ข28. ผู้ซ้ ือต้ องไม่รับรู้สินทรั พย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่ าดาเนินงานซึ่งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้เช่ายกเว้ น
เฉพาะที่กาหนดไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 29 และ 30
ข29. ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาว่าเงื่อนไขของสัญญาเช่าดาเนินงานแต่ละสัญญาซึ่งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้เช่านั้นเป็ นสัญญา
ที่ให้ ประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือหรือไม่ ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากเงื่อนไขในสัญญาเช่าดาเนินงาน
ให้ ผลประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาดและต้ องรับรู้ห นี้สินหากเงื่อนไขในสัญญาเช่า
ดาเนินงานไม่ให้ ผลประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 42 ให้
แนวทางในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสินทรั พย์ตามสัญญาเช่ าดาเนินงานกรณีท่ผี ้ ูถูกซื้อ
เป็ นผู้ให้ เช่า
ข30. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ อาจเกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้ จากการที่ผ้ ูซ้ ือราย
อื่นๆ ในตลาดมีความเต็มใจที่จะจ่ ายเพื่ อการเช่ านั้นด้ วยราคาตลาด ตัวอย่างเช่ น สัญญาเช่ าประตู
เข้ าออกสนามบิน หรือสัญญาเช่าพื้นที่จาหน่ายสินค้ าทาเลดี อาจเป็ นช่องทางในการเข้ าถึงตลาดหรือ
ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจ อื่น ๆ ในอนาคตซึ่ งเข้ า เงื่อ นไขของการเป็ นสิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตัว ตนที่ร ะบุ ได้
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เช่ น ความสั มพั น ธ์กับ ลู ก ค้ า ในสถานการณ์ เ ช่ น นั้ น ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรั บ รู้ สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตัว ตนที่ร ะบุ ไ ด้
ที่เกี่ยวข้ องตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 31

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ข31. ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ ท่ไี ด้ มาจากการรวมธุรกิจแยกต่างหากจากค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือว่าระบุได้ ถ้าเป็ นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งคือสามารถแยกเป็ นเอกเทศ
ได้ หรือเป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมายในสัญญา
ข32. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมายในสัญญาจะถือว่าระบุได้ ถึงแม้ ว่าสินทรัพย์
นั้นจะไม่สามารถโอนหรือแยกเป็ นเอกเทศจากผู้ถูกซื้อหรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่น ตัวอย่างเช่น
ข32.1 ผู้ ถูก ซื้ อเช่ าอุ ปกรณ์เพื่ อการผลิ ตภายใต้ สัญ ญาเช่ าดาเนิ นงานซึ่ งมีเ งื่อนไขที่ให้ ป ระโยชน์
มากกว่าเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด เงื่อนไขในสัญญาเช่าระบุไว้ อย่างชัดเจนว่าไม่ให้ มีการ
โอนเปลี่ยนมือ (ไม่ว่าจะเป็ นการขายหรือให้ เช่าช่วง) มูลค่าของสัญญาส่วนที่ให้ ประโยชน์
มากกว่าเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาดสาหรับรายการประเภทเดียวกัน ถือเป็ นสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมายในสัญญาและต้ องรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหาก
จากค่าความนิยม ถึงแม้ ว่าผู้ซ้ ือจะไม่สามารถขาย หรือโอนสัญญาเช่านั้นให้ แก่ผ้ ูอ่นื ได้
ข32.2 ผู้ถูกซื้อเป็ นเจ้ าของและดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ ใบอนุ ญาตที่ให้ สิทธิในการ
ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าถือเป็ นสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมายใน
สัญญาและต้ องรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ ว่าผู้ซ้ ือจะไม่สามารถ
ขายหรื อโอนใบอนุ ญาตดังกล่ าวให้ แก่ผ้ ูอ่ืนโดยแยกจากโรงไฟฟ้ าได้ ผู้ซ้ ืออาจรั บรู้มูลค่ า
ยุ ติ ธ รรมของใบอนุ ญ าตในการด าเนิ น ธุ ร กิจ และมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของโรงไฟฟ้ ารวมเป็ น
สินทรัพย์รายการเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงินถ้ าสินทรัพย์เหล่านั้น
มีอายุการให้ ประโยชน์เท่ากัน
ข32.3 ผู้ ถู ก ซื้ อเป็ นเจ้ า ของสิ ท ธิ บั ต รในเทคโนโลยี แ ละให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผ้ ู อ่ื น เพื่ อ น าไปใช้ ใ นตลาด
ต่างประเทศโดยแลกเปลี่ยนกับการได้ ส่ิงตอบแทนเป็ นอัตราร้ อยละที่กาหนดของรายได้ ท่ี
เป็ นเงินตราต่ างประเทศในอนาคต สิทธิบัตรในเทคโนโลยีและสัญญาให้ สิทธิท่ีเกี่ยวข้ อง
ถือว่ าเป็ นสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมายในสัญญาและต้ องรั บรู้
เป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ถึงแม้ ว่าในทางปฏิบัติจะไม่สามารถขายหรื อ
แลกเปลี่ยนสิทธิบัตรและสัญญาให้ สทิ ธิท่เี กี่ยวข้ องแยกจากกันได้
ข33. เงื่อนไขในการแยกเป็ นเอกเทศได้ หมายถึง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มานั้นสามารถแยกหรือแบ่งจาก
ผู้ถูกซื้อ และสามารถขาย โอน ให้ สิทธิ ให้ เช่า หรือแลกเปลี่ยนได้ อย่างเป็ นเอกเทศ หรือโดยรวมกับ
สัญญาหรือสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ หรือหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ผ้ ูซ้ ือสามารถขาย ให้ สิทธิ
หรือแลกเปลี่ยนกับมูลค่าของสิ่งตอบแทนอื่นถือว่าเข้ าเงื่อนไขการแยกเป็ นเอกเทศได้ ถึงแม้ ว่าผู้ซ้ ือ
จะไม่มีความตั้งใจที่จะขาย ให้ สทิ ธิหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์น้ัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาถือว่าเข้ า
เงื่อนไขการแยกเป็ นเอกเทศได้ ถ้ามีหลักฐานแสดงว่ ามีรายการแลกเปลี่ยนสินทรั พย์หรื อกลุ่มของ
สิน ทรั พ ย์ ท่ีคล้ า ยกั น ถึ ง แม้ ว่ า รายการเหล่ า นั้ น จะไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ นบ่ อ ย และไม่ ค านึ ง ว่ า ผู้ ซ้ ื อมี ส่ ว น
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เกี่ยวข้ องกับรายการดังกล่ าวหรื อไม่ ตัวอย่างเช่น รายชื่อลูกค้ าและรายชื่อสมาชิกมักมีการให้ สิทธิ
ในการนาไปใช้ ประโยชน์จึ งถือ ว่ าเข้ าเงื่อนไขของการแยกเป็ นเอกเทศได้ แม้ ว่าผู้ถู กซื้อจะเชื่อว่ า
รายชื่ อ ลู ก ค้ า ของตนมี ลั ก ษณะแตกต่ า งจากรายชื่ อ ลู ก ค้ า อื่ น ๆ แต่ ก ารที่ต ามปกติ ร ายชื่ อ ลู ก ค้ า
มักมีการให้ สิทธิกถ็ ือได้ ว่ารายชื่อลูกค้ าที่ได้ มาเข้ าเงื่อนไขการแยกเป็ นเอกเทศได้ แล้ ว อย่างไรก็ตาม
รายชื่อลูกค้ าที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจอาจจะไม่เข้ าเงื่อนไขของการแยกเป็ นเอกเทศได้ ถ้ าเงื่อนไข
ในสัญญาระบุห้ามไม่ให้ กจิ การขาย ให้ เช่าหรือแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ า
ข34. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่สามารถแยกเป็ นเอกเทศจากผู้ถูกซื้อหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกันถือว่า
เข้ าเงื่อนไขของการแยกเป็ นเอกเทศได้ ถ้าสินทรัพย์น้ันสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ เมื่อนาไปรวมกับ
สัญญา สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ หรือหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างเช่น
ข34.1 ผู้ซ้ ือรายอื่นในตลาดแลกเปลี่ยนหนี้สินเงินรั บฝากและความสัมพั นธ์กับลูกค้ าเงินรั บฝากซึ่งเป็ น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็ นรายการที่พบได้ ท่วั ไป ดังนั้น ผู้ซ้ ือต้ องรับรู้ความสัมพันธ์กับลูกค้ าเงิน
รับฝากซึ่งเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม
ข34.2 ผู้ ถู ก ซื้ อมี เ ครื่ องหมายการค้ าจดทะเบี ย นส าหรั บ การผลิ ต สิ น ค้ าชนิ ด หนึ่ ง แต่ ไ ม่ ไ ด้
จดทะเบียนสิทธิบัตรในความชานาญด้ านเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการผลิต ในการโอนความเป็ น
เจ้ าของในเครื่ องหมายการค้ า ผู้เป็ นเจ้ าของเดิมจะต้ องโอนทุกอย่างที่จาเป็ นให้ แก่เจ้ าของ
ใหม่ เพื่ อให้ เจ้ า ของใหม่ สามารถผลิตสินค้ าหรื อให้ บริ การได้ โดยไม่แตกต่า งไปจากเดิม
เนื่ องจากความชานาญด้ านเทคโนโลยีท่ีไม่ ได้ จดสิทธิบัตรจะถู กแบ่ งแยกจากผู้ ถูกซื้ อหรื อ
กิจการที่เกิดจากการรวมกันและจะถูกขายถ้ าเครื่ องหมายการค้ าที่เกี่ยวข้ องถูกขายออกไป
จึงถือว่าความชานาญด้ านเทคโนโลยีท่ไี ม่ได้ จดสิทธิบัตรนั้นสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้

สิทธิที่ได้รบั คืน
ข35. ในการรวมธุรกิจ ผู้ ซ้ ื ออาจได้ รับคืนสิทธิท่ีเคยให้ แก่ ผ้ ู ถูกซื้ อเพื่ อใช้ สินทรั พย์ของผู้ ซ้ ื อ ทั้งสินทรั พย์
ที่เคยรั บรู้ และไม่ เคยรั บรู้ ในงบการเงิ นมาก่ อน ตั วอย่ างของสิทธิดั งกล่ าวรวมถึ งสิ ทธิในการใช้ ช่ ื อ
ทางการค้ าของผู้ซ้ ื อภายใต้ สัญญาแฟรนไชส์ หรื อสิทธิในการใช้ เทคโนโลยีของผู้ซ้ ือภายใต้ สัญญาให้
สิทธิในการใช้ เทคโนโลยี สิทธิท่ีได้ รับคืนนี้ ถือเป็ นสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่ระบุ ได้ ท่ีผ้ ู ซ้ ื อต้ องรั บรู้ แยก
ต่างหากจากค่าความนิยม ย่อหน้ าที่ 29 กาหนดแนวทางในการวัดมู ลค่าของสิทธิท่ไี ด้ รับคืน และย่อ
หน้ าที่ 55 กาหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรกสาหรับสิทธิท่ไี ด้ รับคืน
ข36. ผู้ ซ้ ื อต้ องรั บรู้ ผลกาไรหรื อขาดทุ นที่เกิดจากการที่เงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิท่ีได้ รับคื น
เมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาดสาหรั บรายการที่มีลักษณะเดียวกันให้ ผลประโยชน์กับผู้ซ้ ือหรือทาให้
ผู้ซ้ ือเสียผลประโยชน์ ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 52 กาหนดแนวทางในการวัดมูลค่าของผลกาไรหรือ
ขาดทุนดังกล่าว
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กลุ่มของแรงงานและรายการอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุได้
ข37. ผู้ซ้ ือต้ องรวมมูลค่าของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาที่ไม่สามารถระบุได้ ณ วันที่ซ้ ือเข้ าเป็ นส่วนหนึ่ง
ของค่ า ความนิ ยม ตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ ซ้ ื ออาจก าหนดมู ลค่ า ของกลุ่ ม ของแรงงานที่มีอ ยู่ ซึ่ งหมายถึ ง
กลุ่มของพนักงานที่มีอยู่ซ่ึงทาให้ ผ้ ูซ้ ือสามารถดาเนินงานและบริหารธุรกิจที่ซ้ ือมาต่อไปจากวันที่ซ้ ือ
ได้ กลุ่มของแรงงานไม่รวมถึงพนักงานของผู้ ถูกซื้ อที่มีทักษะความชานาญพิ เศษที่ต้องนาความรู้
และประสบการณ์มาใช้ ในการปฏิบัติงาน เนื่ องจากกลุ่ มของแรงงานไม่ ใช่ สินทรั พย์ ท่ีระบุ ได้ ท่ีจ ะ
สามารถรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยมได้ มูลค่าของกลุ่มของแรงงานจึงถูกรวมเป็ น
ส่วนหนึ่งของค่าความนิยม
ข38. ผู้ซ้ ือต้ องรวมมูลค่าของรายการที่ไม่เข้ าเงื่อนไขการเป็ นสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ ือเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของค่า
ความนิยม ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ ืออาจกาหนดมูลค่าของสัญญาที่ผ้ ูถูกซื้อกาลังเจรจาต่อรองกับลูกค้ าราย
ใหม่ ณ วันที่ซ้ ือ แต่เนื่องจากสัญญาดังกล่าวยังไม่สามารถถือเป็ นสินทรัพย์ ณ วันที่ซ้ ือได้ ผู้ซ้ ือจึงไม่
สามารถรับรู้สัญญาดังกล่าวเป็ นรายการแยกต่างหากจากค่าความนิยม ผู้ซ้ ือต้ องไม่จัดประเภทใหม่
ในภายหลั งสาหรั บมู ลค่ าของสัญญาเหล่ านั้ น โดยแสดงแยกจากค่ า ความนิ ยมสาหรั บเหตุ การณ์ ท่ี
เกิดขึ้นหลังจากวันที่ซ้ ือ อย่างไรก็ตาม ผู้ซ้ ือต้ องประเมินข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมที่เกิดขึ้น
ไม่นานหลังวันที่ซ้ ือเพื่อพิ จารณาว่ ามีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากอยู่
ณ วันที่ซ้ ือหรือไม่
ข39. ภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก ผู้ซ้ ือต้ องบันทึกบัญชีสนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง สินทรั พย์ไม่มีตัวตน อย่างไรก็ตาม ตามที่
กล่ าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน กาหนดให้ ใช้ วิธีการบันทึกบัญชีภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรกสาหรับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบาง
รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ข40. เงื่อนไขของการระบุได้ ใช้ ในการพิจารณาว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสามารถรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหาก
จากค่าความนิยมได้ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่ าวไม่ได้ กาหนดแนวทางในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และไม่ได้ กาหนดข้ อจากัดของข้ อสมมติท่ใี ช้ ในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่างเช่น ผู้ซ้ ือพิจารณาใช้ ข้อสมมติเดียวกันกับที่ผ้ ูซ้ ือรายอื่นๆ
ในตลาดใช้ เช่ น การพิจารณาโอกาสในการต่อสัญญาในอนาคตในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญา ซึ่งการต่ออายุได้ หรือไม่น้ันไม่จาเป็ นต้ องเข้ าเงื่อนไขการระบุได้ (อย่างไรก็ตาม ย่อหน้ าที่ 29
ได้ ก ล่ า วถึ ง ข้ อ ยกเว้ น ในการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมส าหรั บ สิ ท ธิ ท่ีไ ด้ รั บ คื น ที่ รั บ รู้ ใ นการรวมธุ ร กิ จ )
ย่อหน้ าที่ 36 และ 37 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน กาหนดแนวทางสาหรับการพิจารณาว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนควรจะรับรู้รวมเป็ นหน่วยเดียวกับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นหรือสินทรัพย์ท่มี ีตัวตนหรือไม่
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การวัด มู ล ค่ ายุ ติ ธรรมของสิ น ทรัพ ย์ที่ร ะบุ ไ ด้บ างรายการและส่ วนได้เ สี ยที่ ไ ม่ มี อานาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 18 และ 19)
สินทรัพย์ที่กระแสเงินสดมีความไม่แน่นอน (ค่าเผือ่ มูลค่า)
ข41. ณ วันที่ซ้ ือ ผู้ซ้ ือต้ องไม่รับรู้ค่าเผื่อมูลค่าสาหรับสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการรวมธุรกิจที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วั นที่ซ้ ือเป็ นรายการแยกต่ างหาก เพราะผลกระทบของความไม่ แน่ นอนเกี่ยวกับกระแส
เงิ นสดเกี่ยวกับอนาคตได้ รวมอยู่ ในการวั ดมู ลค่ ายุ ติธรรมแล้ ว ตัวอย่ างเช่ น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้กาหนดให้ ผ้ ูซ้ ือวัดมูลค่าของลูกหนี้ท่ไี ด้ มาซึ่งรวมถึงเงินให้ ก้ ูยืมด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซ้ ือ ดังนั้น ณ วันดังกล่าวผู้ซ้ ือต้ องไม่รับรู้ค่าเผื่อมูลค่าสาหรับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
ไม่ได้ ตามสัญญา

สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานซึ่งผูถ้ ูกซื้ อเป็ นผูใ้ ห้เช่า
ข42. ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสินทรัพย์ เช่น อาคารหรื อสิทธิภายใต้ สัญญาเช่าดาเนินงาน
ซึ่งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้ให้ เช่า ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาเงื่อนไขตามสัญญาเช่าในการบันทึกบัญชี หรืออีกนัยหนึ่ง
ผู้ ซ้ ื อต้ อ งไม่ รั บ รู้ ร ายการสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น จากการที่เ งื่ อ นไขในสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานนั้ น ให้
ประโยชน์หรือไม่ให้ ประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด ซึ่งในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 19
กาหนดให้ รับรู้สาหรับสัญญาเช่าซึ่งผู้ถูกซื้อเป็ นผู้เช่า

สินทรัพย์ที่ผูซ้ ื้ อตั้งใจจะไม่ใช้หรือใช้ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากผูซ้ ื้ อรายอื่นๆ ในตลาด
ข43. เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันหรือด้ วยเหตุผลอื่น ผู้ซ้ ืออาจตั้ งใจไม่ใช้ สินทรัพย์ท่ไี ด้ มา เช่น สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนประเภทงานวิจัยและพัฒนา หรือผู้ซ้ ืออาจตั้งใจจะใช้ สินทรัพย์น้ันในรูปแบบที่แตกต่างไป
จากที่ผ้ ูซ้ ือรายอื่นๆ ในตลาดใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โดยอิงตาม
การใช้ งานที่ผ้ ูซ้ ือรายอื่นๆในตลาดพึงใช้ จากสินทรัพย์น้ ี

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
ข44. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตให้ ผ้ ูซ้ ือวัดมูลค่า ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมใน
ผู้ถูกซื้อด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วั นที่ซ้ ือ บางครั้ ง ผู้ซ้ ืออาจสามารถวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของ
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมได้ โดยใช้ ราคาตลาดซื้อขายคล่ องสาหรั บหุ้ นทุนที่ไม่ได้ ถือโดยผู้ซ้ ือ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ไี ม่สามารถหาราคาตลาดซื้อขายคล่องได้ ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วน
ได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมโดยใช้ เทคนิคการวัดมูลค่าอื่น
ข45. มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นของส่วนของผู้ซ้ ือและส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้ออาจแตกต่าง
กัน ผลต่างโดยส่วนใหญ่เป็ นส่วนเพิ่มในมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นที่ผ้ ูซ้ ือมีในผู้ถูกซื้อจากการที่ได้ อานาจ
ในการควบคุม (control premium) หรือในทางกลับกัน มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นของส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมได้ รวมส่วนลดจากการขาดอานาจควบคุม (minority discount)
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การวัดมูลค่าค่าความนิยมหรือกาไรจากการต่อรองราคาซื้ อ
การวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของส่วนของผูซ้ ื้ อในงบการเงินของผูถ้ ูกซื้ อโดยใช้เทคนิค
การวัดมูลค่า (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 33)
ข46. ในการรวมธุรกิจที่ไม่มีการโอนสิ่งตอบแทนให้ ผู้ซ้ ือต้ องใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้ เสีย
ในผู้ถูกซื้อแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการวัดมูลค่าค่าความนิยมหรือ
กาไรจากการต่อรองราคาซื้อ (ดูย่อหน้ าที่ 32 ถึง 34) ผู้ซ้ ือต้ องวัดมูลค่ายุ ติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของ
ส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อโดยใช้ เทคนิ คการวัดมู ลค่ าวิ ธีใดวิ ธีหนึ่ งหรื อมากกว่ าหนึ่ งวิ ธีท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์และมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ ถ้ ามีการใช้ เทคนิคการวัดมูลค่ามากกว่าหนึ่งวิธี ผู้ซ้ ือต้ อง
ประเมินผลลัพธ์ท่ไี ด้ จากแต่ละเทคนิคโดยพิจารณาความเกี่ยวข้ องกันและความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่
ใช้ และข้ อมูลเพิ่มเติมที่สามารถหาได้

ข้อควรพิจารณาเพิม่ เติมในการใช้วิธีซื้อกับการรวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน์ร่วม
(แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 33)
ข47. เมื่อกิจการหาประโยชน์ร่วมสองแห่ งมารวมกัน มูลค่ายุติธรรมของส่วนของเจ้ าของหรื อส่วนของ
สมาชิกในผู้ถูกซื้อ (หรือมูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซื้อ) อาจเป็ นมูลค่าที่วัดได้ อย่างน่าเชื่อถือกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของส่วนของสมาชิกที่ผ้ ูซ้ ือได้ โอนไป ในสถานการณ์เช่ นนั้น ย่อหน้ าที่ 33 กาหนดให้ ผ้ ูซ้ ือ
ต้ องประเมินมูลค่าของค่าความนิยมโดยใช้ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนของเจ้ าของของผู้ถูก
ซื้อแทนมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนของเจ้ าของของผู้ซ้ ือที่ถูกโอนไป นอกจากนี้ ผู้ซ้ ือในการ
รวมธุรกิจประเภทกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้ องรับรู้สินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อโดยตรงไปยังส่วน
ของเจ้ าของในงบแสดงฐานะการเงินไม่ให้ รับรู้เข้ ากาไรสะสม ซึ่งเป็ นไปตามที่กาหนดสาหรั บธุรกิจ
ประเภทอื่นๆ ในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจด้ วยวิธซี ้ ือ
ข48. กิจการหาผลประโยชน์ ร่ วมมี ความเหมือ นกับ ธุรกิจอื่น ๆ ในหลายด้ านแต่ มีข้อ แตกต่ างที่เด่ นชั ด
คือ มีสมาชิกเป็ นทั้งลูกค้ าและเจ้ าของ โดยทั่วไปสมาชิกของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมคาดหวังจะ
ได้ รับผลประโยชน์จากการเป็ นสมาชิกในรูปแบบของการลดค่าสินค้ าหรือค่าบริการหรือเงินปั นผล
เงินปั นผลมักจะถูกจัดสรรให้ กับสมาชิกแต่ละคนตามสัดส่วนของมูลค่าทางธุรกิจที่สมาชิกทาให้ กับ
กิจการในระหว่างปี
ข49. การวัดมูลค่ายุติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ร่วมต้ องรวมข้ อสมมติท่ผี ้ ูซ้ ือรายอื่นๆ ในตลาดจะใช้
ในการพิจารณาเกี่ยวกับผลประโยชน์ในอนาคตของสมาชิกประกอบกับข้ อสมมติอ่นื ที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ ูซ้ ือ
รายอื่นๆ ในตลาดจะทากับกิจการหาผลประโยชน์ร่วม ตัวอย่างเช่น ประมาณการกระแสเงินสดอาจ
เป็ นสิ่งที่ใช้ ในการประเมิ น มู ลค่ า ยุ ติธรรมของกิจการหาผลประโยชน์ ร่ ว ม กระแสเงิ น สดที่ใช้ ใน
ประมาณการดังกล่ าวต้ องอ้ างอิงมาจากกระแสเงินสดที่คาดว่ าจะได้ รับของกิจการหาผลประโยชน์
ร่ ว มซึ่ งเป็ นกระแสเงิ น สดหลั งหั ก ผลประโยชน์ ท่ีคืน ให้ แ ก่ สมาชิ ก ในรู ป ของการลดค่ า สิน ค้ า หรื อ
บริการ เป็ นต้ น
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การพิจารณารายการที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการรวมธุ รกิจ (แนวทางปฏิ บตั ิ ตามย่อหน้าที่
51 และ 52)
ข50. ผู้ ซ้ ื อต้ องพิ จารณาปั จจั ยดังต่ อไปนี้ ร่วมกัน เพื่ อพิ จารณาว่ ารายการที่เกิดขึ้น ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของ
การแลกเปลี่ยนกับผู้ถูกซื้อในการรวมธุรกิจหรือถือเป็ นรายการแยกต่างหากจากการรวมธุรกิจ
ข50.1 เหตุผลของการเกิดรายการ – การทาความเข้ าใจถึงเหตุผลที่แต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในการ
รวมธุรกิจ (ผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อ เจ้ าของ กรรมการ ผู้จัดการ และตัวแทนของผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อ )
เข้ าทารายการหรือข้ อตกลงรายการหนึ่งนั้นอาจชี้ให้ เห็นว่ารายการดั งกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของ
การโอนสิ่งตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับสินทรั พย์ท่ีได้ มาและหนี้ สินที่รับมา
หรื อไม่ ตัวอย่างเช่ น ถ้ ารายการที่เกิดขึ้นทาให้ ผ้ ูซ้ ือหรื อกิจการที่เกิดจากการรวมกันได้ รับ
ผลประโยชน์มากกว่าผู้ถูกซื้อหรือเจ้ าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ ต้ นทุนที่จ่ายสาหรับรายการ
ดัง กล่ า ว (รวมถึ ง สิ น ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิ น ที่เ กี่ ยวข้ อ ง) ไม่ น่ า จะเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของรายการ
แลกเปลี่ยนที่ให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ ดังนั้น ผู้ซ้ ือต้ องบันทึกบัญชีสาหรับจานวนดังกล่าวแยกต่างหาก
จากการรวมธุรกิจ
ข50.2 ผูร้ ิ เ ริ่มให้เ กิดรายการ - การทาความเข้ า ใจว่ ากิจการใดเป็ นผู้ ริเริ่ มให้ เกิดรายการอาจ
ชี้ ให้ เ ห็น ว่ า รายการดั งกล่ า วถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการแลกเปลี่ ยนที่ให้ แ ก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อหรื อ ไม่
ตั ว อย่ า งเช่ น รายการหรื อ เหตุ ก ารณ์ อ่ ื น ที่ ริ เ ริ่ ม โดยผู้ ซ้ ื อจะมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ผ้ ูซ้ ือหรือกิจการที่เกิดจากการรวมกัน มากกว่าที่จะให้
เกิดประโยชน์แก่ผ้ ูถูกซื้อหรือเจ้ าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจ ในทางกลับกัน รายการหรื อ
ข้ อตกลงที่ริเริ่มโดยผู้ถูกซื้อหรื อเจ้ าของเดิมจะไม่ได้ ทาเพื่อประโยชน์ของผู้ซ้ ือหรือกิจการที่
เกิดจากการรวมกัน ซึ่งรายการดังกล่าวมักถือเป็ นส่วนหนึ่งของรายการรวมธุรกิจ
ข50.3 ช่ ว งเวลาของการเกิดรายการ – ช่ วงเวลาของการเกิดรายการอาจชี้ ให้ เห็น ว่ า รายการ
ดังกล่ าวถือเป็ นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนที่ให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อหรื อไม่ ตัวอย่างเช่ น รายการ
ระหว่างผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อที่เกิดขึ้นในระหว่างการเจรจาต่อรองเงื่อนไขการรวมธุรกิจอาจทาให้
การรวมธุรกิจนั้นเกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ผ้ ูซ้ ือหรือกิจการที่เกิดจากการ
รวมกัน หากเป็ นเช่นนั้น ผู้ถูกซื้อหรือเจ้ าของเดิมก่อนการรวมธุรกิจอาจไม่ได้ รับหรือได้ รับ
ผลประโยชน์จากรายการดังกล่าวเพี ยงเล็กน้ อย ยกเว้ นผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับในฐานะที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน

การท าให้ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งผู ซ้ ื้ อและผู ถ้ ู ก ซื้ อที่ มี อ ยู่ ก่ อ นการรวมธุ ร กิ จ หมดไป
(แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 52.1)
ข51. ผู้ ซ้ ื อและผู้ ถู ก ซื้ ออาจมี ความสัมพั น ธ์กัน ก่ อ นการเจรจาตกลงรวมธุ ร กิจกัน ซึ่ ง ณ ที่น้ ี จะเรี ยกว่ า
‚ความสัมพันธ์ท่มี ีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ‛ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อที่มีอยู่ก่อนการรวม
ธุรกิจอาจอยู่ในรูปแบบของสัญญา เช่น สัญญาระหว่างผู้ขายกับลูกค้ า หรือสัญญาระหว่างผู้ให้ สิทธิ
กับผู้ใช้ สทิ ธิ หรืออาจไม่อยู่ในรูปแบบของสัญญาก็ได้ เช่น โจทก์กบั จาเลย
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ข52. ถ้ าการรวมธุรกิจมีผลทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ ือและผู้ขายที่มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจหมดไป ให้
ผู้ซ้ ือรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนโดยวัดมูลค่าตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
ข52.1 ให้ ใช้ มูลค่ายุติธรรมสาหรับความสัมพันธ์ท่มี ีอยู่ก่อนหน้ าการรวมธุรกิจที่ไม่ได้ อยู่ในรูปแบบ
ของสัญญา เช่น คดีความฟ้ องร้ อง
ข52.2 ให้ ใช้ มู ล ค่ า ที่ น้ อยกว่ า ระหว่ า งภาคผนวก ข ย่ อ หน้ าที่ 52.2.1 กั บ 52.2.2 ส าหรั บ
ความสัมพันธ์ท่มี ีอยู่ก่อนหน้ าการรวมธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบของสัญญา
ข52.2.1 มูลค่าของสัญญาส่วนที่ได้ ประโยชน์มากกว่าหรือน้ อยกว่าในมุมมองของผู้ซ้ ือ เมื่อ
เทียบกับเงื่อนไขของรายการที่มีลักษณะเหมือนกันในตลาดในปั จจุ บัน (สัญญาที่
ให้ ประโยชน์น้อยกว่า หมายถึง น้ อยกว่าในแง่ข้อกาหนดตามสัญญาเมื่อเทียบกับ
ข้ อกาหนดในตลาดทั่วไปซึ่ งไม่ จาเป็ นว่ าสัญญานั้ นต้ องเป็ นสัญญาที่สร้ างภาระ
ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายตามข้ อกาหนดในสั ญญาที่ไม่ อาจหลี กเลี่ ยงได้ เกินกว่ าประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่จะได้ รับจากสัญญานั้น)
ข52.2.2 จานวนที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญาที่ต้องมีการจ่ ายชาระระหว่ างคู่สัญญา เมื่อมี
คนใดคนหนึ่งได้ รับประโยชน์น้อยกว่า
ถ้ ามูลค่าตามภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 52.2.2 น้ อยกว่า 52.2.1 ให้ บันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นเป็ นส่วน
หนึ่งของการรวมธุรกิจ
มูลค่าของผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้บางส่วนขึ้นอยู่กบั ว่าผู้ซ้ ือเคยรับรู้สนิ ทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้ อง
หรือไม่ ดังนั้น ผลกาไรหรือขาดทุนที่แสดงในงบการเงินอาจแตกต่างไปจากมูลค่าที่คานวณได้ โดยใช้
ข้ อกาหนดข้ างต้ น
ข53. ความสัมพั นธ์ท่ีมีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจอาจเป็ นสัญญาที่ผ้ ูซ้ ื อรั บรู้ เป็ นสิทธิท่ีได้ รับคืน ถ้ าสัญญามี
เงื่อนไขที่ให้ ประโยชน์ มากกว่ าหรื อ น้ อยกว่ าเมื่ อเทียบกับมู ลค่ ารายการที่มีลักษณะเหมือ นกันใน
ตลาด ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการทาให้ ความสัมพั นธ์ท่ีมีอยู่หมดไปนั้นเป็ นรายการ
แยกต่างหากจากการรวมธุรกิจและวัดมูลค่าตามที่กล่าวไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 52

ข้อ ตกลงการจ่ า ยช าระที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นแก่ พ นัก งานหรื อ ผู ถ้ ื อ หุ้น ที่ ป ระสงค์จ ะขายหุ้น
(แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 52.2)
ข54. ข้ อตกลงการจ่ายชาระที่อาจเกิดขึ้นแก่พนักงานหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นจะเป็ นสิ่งตอบแทนที่
คาดว่ าจะต้ องจ่ า ยในการรวมธุรกิจ หรื อเป็ นรายการแยกต่ างหากขึ้นอยู่กับลั กษณะของข้ อตกลง
การทาความเข้ าใจเหตุผลของการรวมข้ อตกลงการจ่ ายชาระที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ ในสัญญาซื้ อธุรกิจ
ทาความเข้ า ใจว่ า ใครเป็ นผู้ ริ เ ริ่ มข้ อ ตกลง และช่ ว งเวลาที่คู่ สัญ ญาเข้ า ทาข้ อ ตกลงจะช่ วยในการ
ประเมินลักษณะของข้ อตกลงได้
ข55. ถ้ าไม่สามารถระบุได้ ชัดเจนว่าข้ อตกลงการจ่ายชาระแก่พนักงานหรือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของรายการแลกเปลี่ยนที่ให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อหรื อถือเป็ นรายการแยกต่างหากจากการรวม
ธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบ
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ข55.1 การจ้างงานต่ อ – หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นกาหนดเงื่อนไขในข้ อตกลงให้ มีการจ้ าง
งานต่ อ และผู้ ถื อ หุ้ น ที่ป ระสงค์ จ ะขายหุ้ น กลายมาเป็ นพนั ก งานในระดั บ ที่มีความสาคั ญ
อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าเข้ าเงื่ อนไขเป็ นข้ อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ าย เงื่อนไขใน
การจ้ างงานต่ออาจรวมอยู่ในสัญญาจ้ างงาน สัญญาซื้อกิจการหรือเอกสารอื่นๆ ข้ อตกลง
ของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายที่ต้องทาการจ่ ายชาระหากไม่ มีการจ้ างงานอีกต่ อไป
ถื อ เป็ นผลตอบแทนพนั ก งานส าหรั บ การบริ ก ารที่ไ ด้ รั บ หลั ง การรวมกิ จ การ ในขณะที่
ข้ อ ตกลงซึ่ งการจ่ า ยชาระสิ่งตอบแทนที่คาดว่ า จะต้ อ งจ่ า ยที่ไม่ ได้ รั บ ผลกระทบหากไม่ มี
การจ้ างงานอาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าการจ่ายชาระที่คาดว่าจะต้ องจ่ายนั้นเป็ นการจ่ ายสิ่งตอบแทน
ที่คาดว่าจะต้ องจ่ายในการรวมธุรกิจ ไม่ใช่ค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.2 ระยะเวลาการจ้า งงานต่ อ - ถ้ า ระยะเวลาการจ้ า งงานต่ อ เป็ นช่ วงเดี ยวกัน หรื อยาวกว่ า
ระยะเวลาการจ่ายชาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าเนื้อหาของการจ่ายชาระที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นถือเป็ นค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.3 ระดับ ของค่ า ตอบแทนพนั ก งาน – ในสถานการณ์ ท่ี ค่ า ตอบแทนที่ จ่ า ยให้ พนั ก งาน
นอกเหนื อ จากการจ่ า ยช าระที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นอยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมเมื่ อ เที ย บกั บ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ พนักงานสาคัญคนอื่นๆ ในกิจการที่เกิดจากการรวมกันอาจเป็ นข้ อบ่งชี้
ว่ า การจ่ า ยชาระที่คาดว่ า จะเกิดขึ้ นถื อ เป็ นสิ่งตอบแทนที่ต้อ งจ่ า ยในการรวมธุ ร กิจ ไม่ ใช่
ค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.4 เงินทีจ่ า่ ยเพิ่มให้แก่พนักงาน – หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นที่ไม่ได้ กลายเป็ นพนักงาน
ได้ รับการจ่ายชาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหุ้นน้ อยกว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นที่กลายเป็ น
พนั กงานของกิจการที่เ กิดจากการรวมกัน อาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ ว่ า เงิ นที่จ่า ยเพิ่ มให้ ผ้ ู ถื อหุ้ น ที่
ประสงค์จะขายหุ้นที่กลายเป็ นพนักงานของกิจการนั้น เป็ นค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.5 จานวนหุน้ ทีถ่ ือ – จานวนหุ้ นที่ถือโดยผู้ถือหุ้ นที่ประสงค์จะขายหุ้ นซึ่ งยังคงเป็ นพนักงาน
สาคั ญ อาจเป็ นข้ อ บ่ งชี้ เนื้ อหาสาระของข้ อ ตกลงสิ่ งตอบแทนที่ค าดว่ า จะต้ องจ่ า ยชาระ
ตัวอย่างเช่น หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้น ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในผู้ถูกซื้อยังคงเป็ น
พนักงานสาคัญ อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าข้ อตกลงนี้เป็ นข้ อตกลงการแบ่งผลกาไรซึ่งมีจุดประสงค์
ที่จ ะให้ ค่ า ตอบแทนพนั ก งานส าหรั บ บริ ก ารที่ไ ด้ รั บ หลั ง การรวมธุ ร กิ จ ในทางกลั บ กั น
หากผู้ ถือหุ้ น ที่ประสงค์จ ะขายหุ้ นซึ่ งยังคงเป็ นพนั กงานสาคัญนั้ น ถือหุ้ น เพี ยงเล็กน้ อยใน
ผู้ถูกซื้อและผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นทุกคนได้ รับสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายต่อหุ้น
ในจ านวนที่เท่า ๆ กัน อาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ ว่ าการจ่ า ยช าระที่คาดว่ าจะเกิดขึ้ นนั้ น เป็ นสิ่งตอบ
แทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ ายชาระเพิ่ มเติมในการรวมธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ท่เี กี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้ นที่ประสงค์จะขายหุ้ นก่อนการรวมธุรกิจต้ องนามาพิ จารณาด้ วย เช่ น สมาชิกใน
ครอบครัวเดียวกันซึ่งยังคงเป็ นพนักงานสาคัญ
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ข55.6 ความเชือ่ มโยงกับการวัดมูลค่ า – หากมูลค่ าสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ ายในเบื้ องต้ น ณ วันซื้ อ
อิงจากระดับที่ต่ าของการวัดมู ลค่ าผู้ถูกซื้ อและเกณฑ์การคานวณการจ่ ายชาระที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้ องกับวิธีท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่า อาจเป็ นไปได้ ว่าการจ่ายชาระที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นถือเป็ นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ ายชาระเพิ่ มเติม อย่างไรก็ตาม หากเกณฑ์การคานวณ
การจ่ ายชาระที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นสอดคล้ องกับข้ อตกลงการแบ่ งผลกาไรก่อนการรวมธุรกิจ
อาจเป็ นข้ อบ่งชี้ว่าข้ อตกลงนั้นเป็ นการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ข55.7 สูตรในการกาหนดค่ าตอบแทน – สูตรที่ใช้ กาหนดการจ่ ายชาระที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นอาจมี
ประโยชน์ ในการประเมินเนื้ อหาของข้ อตกลง ตัวอย่ างเช่ น หากการจ่ ายชาระที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้นคานวณตามเกณฑ์ตัวคู ณกาไรอาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ว่าภาระผูกพั นนั้นเป็ นสิ่งตอบแทนที่
คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระในการรวมธุรกิจและสูตรดังกล่าวนั้นกาหนดขึ้นเพื่อใช้ คานวณหรือ
พิสจู น์มูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซื้อ ในทางกลับกันหากการจ่ายชาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานวณ
โดยใช้ อัตราร้ อยละของกาไรอาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ว่าภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ ายให้ แก่พนักงานนั้น
เป็ นข้ อตกลงการแบ่งผลกาไรสาหรับตอบแทนบริการที่ได้ รับจากพนักงาน
ข55.8 ข้อตกลงและประเด็นอื่นๆ – เงื่อนไขที่กาหนดในข้ อตกลงอื่นๆที่ทากับผู้ถือหุ้ นที่ประสงค์
จะขายหุ้ น (เช่ น ข้ อตกลงที่จะไม่ แข่ งขัน สัญญาในการดาเนิ น งาน สัญญาที่ปรึ กษา และ
สัญญาเช่าทรัพย์สิน ) และวิธีปฏิบัติสาหรั บภาษีเงินได้ ของการจ่ ายชาระที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น
อาจเป็ นข้ อบ่ งชี้ว่าการจ่ ายชาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ ส่งิ ตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ
ตัวอย่างเช่น ในการซื้อธุรกิจ ผู้ซ้ ืออาจเข้ าทาสัญญาเช่าทรัพย์สนิ กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขาย
หุ้ นรายสาคัญรายหนึ่ง ถ้ าพบว่ า อัตราค่ าเช่ าตามสัญ ญาเช่ า นั้นต่ ากว่ า อัตราตลาดอย่ างมี
นั ยสาคั ญ อาจทาให้ ก ารจ่ า ยชาระที่อ าจเกิดขึ้น แก่ผ้ ู เช่ า (ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ป ระสงค์ จ ะขายหุ้ น )
ตามข้ อตกลงเพิ่มเติมนั้นมีเนื้อหาเป็ นการจ่ายชาระเพื่อประโยชน์ของสินทรั พย์ท่เี ช่ าที่ผ้ ูซ้ ือ
ต้ องรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหากในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ในทางกลับกันถ้ า
สัญญาเช่ าระบุให้ ค่าเช่าเป็ นไปตามราคาตลาดทั่วไป ข้ อตกลงในการจ่ ายชาระที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้นแก่ผ้ ูถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้ นนี้อาจเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่จะต้ องจ่ายใน
การรวมธุรกิจ

การออกโครงการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ของผูซ้ ื้ อเพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่ พนักงาน
ของผูถ้ ูกซื้ อถืออยู่ (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 52.2)
ข56. ผู้ซ้ ืออาจแลกเปลี่ยนโครงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) ของตนกับโครงการที่
พนักงานของผู้ถูกซื้อถืออยู่ การแลกเปลี่ยนสิทธิซ้ ือหุ้นหรื อโครงการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์อ่ ืนๆ
ที่เกิดจากการรวมธุรกิจให้ บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่าย
โดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในส่วนที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขโครงการ หากผู้ซ้ ือ
ผูกพันที่จะให้ ส่ิงตอบแทนอื่นเพื่อทดแทนโครงการของผู้ถูกซื้อ ผู้ซ้ ือต้ องรวมโครงการทดแทนของ
ผู้ซ้ ือที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดทั้งหมดหรือบางส่วนในการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ
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ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือถือว่ าผู กพั นตนที่จะให้ ค่าตอบแทนอื่นเพื่ อแทนที่โครงการของผู้ถูกซื้อหาก
ผู้ถูกซื้อหรื อพนักงานของผู้ถูกซื้อมีความสามารถในการบังคับให้ เกิดการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น
ในการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดข้ างต้ น ผู้ซ้ ือผูกพันที่จะให้ ค่าตอบแทนอื่นเพื่อทดแทนค่าตอบแทน
ของผู้ถูกซื้อ ถ้ าถูกกาหนดโดย
ข56.1 เงื่อนไขในสัญญาซื้อธุรกิจ
ข56.2 เงื่อนไขตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนเดิมของผู้ถูกซื้อ หรือ
ข56.3 กฎหมายหรือข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
ในบางสถานการณ์ โครงการเดิมของผู้ถูกซื้ออาจสิ้นสุดลงจากผลของการรวมธุรกิจ และผู้ซ้ ือได้ ออก
โครงการเพื่อทดแทนโครงการเดิม ถึงแม้ ว่าจะไม่มีภาระผูกพันในการทาเช่ นนั้น ให้ รับรู้โครงการ
ทดแทนที่ออกให้ โดยวัดมูลค่าตามราคาตลาดโดยถือเป็ นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลัง
การรวมธุรกิจ หรือกล่าวได้ ว่าไม่ให้ นามูลค่าค่าตอบแทนดังกล่าวไปรวมเป็ นส่วนหนึ่งในการวัดมูลค่า
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจ
ข57. ในการพิ จารณาว่ าส่วนใดของโครงการทดแทนเป็ นสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อและส่วนใดถือ
เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายสาหรั บบริ การที่ได้ รับภายหลังการรวมธุรกิจ ให้ ผ้ ูซ้ ือวัดมูลค่าโครงการทั้งที่
ออกโดยผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อ ณ วันที่ซ้ ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่าย
โดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ส่วนของโครงการทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาด
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ ผ้ ู ถู กซื้ อ จะเท่ากับโครงการค่ าตอบแทนของผู้ ถู กซื้ อ
ในส่วนที่จ่ายเพื่อบริการที่ได้ รับก่อนการรวมธุรกิจ
ข58. ส่ว นของโครงการทดแทนซึ่ งเป็ นส่ ว นที่จ่ า ยเพื่ อ บริ ก ารที่ได้ รั บ ก่ อ นการรวมธุร กิจ คื อ โครงการ
ค่ า ตอบแทนของผู้ ถู ก ซื้ อที่ วั ด มู ล ค่ า ตามตลาดคู ณ ด้ ว ยอั ต ราส่ ว นของระยะเวลาการได้ รั บ สิ ท ธิ
ที่เหลืออยู่ต่อระยะเวลาที่มากกว่ าระหว่ าง ระยะเวลาการได้ รับสิทธิท้งั หมดกับระยะเวลาการได้ รับ
สิทธิของตราสารเดิมของโครงการผลตอบแทนของผู้ถูกซื้อ ระยะเวลาการได้ รับสิทธิ คือ ช่วงเวลา
ที่เงื่อนไขการได้ รับสิทธิท้งั หมดเป็ นไปตามที่ระบุไว้ คานิยามของคาว่าเงื่อนไขการได้ รับสิทธิ กาหนด
ไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 2 เรื่ อง การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
ข59. ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่ เป็ นสิทธิขาดซึ่ งถือเป็ นส่วนของบริ การที่ได้ รับภายหลั งการรวม
ธุรกิจและรับรู้เป็ นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ ต้ องเท่ากับโครงการ
ทดแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาดหักด้ วยมูลค่าของโครงการทดแทน ซึ่งเป็ นของบริการที่ได้ รับก่อน
การรวมธุรกิจ ดังนั้น ผู้ซ้ ื อต้ องรับรู้ส่วนเกินระหว่างโครงการทดแทนซึ่งออกและวัดมูลค่าตามราคา
ตลาดกับโครงการของผู้ ถูกซื้ อที่วัดมู ลค่ าตามราคาตลาดเป็ นค่ าตอบแทนพนั กงานในงบการเงิ น
ภายหลังการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องรั บรู้ส่วนของโครงการทดแทนสาหรั บบริ การที่ได้ รับภายหลั งการ
รวมธุรกิจถ้ ามีการก าหนดว่ าต้ องมีการให้ บริ การ ทั้งนี้ ไม่คานึ งว่ าพนักงานได้ ให้ บริ การทั้งหมด
ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ถูกซื้อก่อนวันที่ซ้ ือธุรกิจหรือไม่
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ข60. ส่วนของโครงการทดแทนที่ยังไม่ เป็ นสิทธิขาดซึ่งเกี่ยวข้ องกับบริ การที่ได้ รับก่อนและหลังการรวม
ธุรกิจต้ องแสดงถึงประมาณการที่ดีท่สี ุดของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้ สิทธิ ตัวอย่างเช่ น
ถ้ า ส่ ว นของโครงการทดแทนซึ่ ง เป็ นของบริ ก ารที่ไ ด้ รั บ ก่ อ นการรวมธุ ร กิ จ ที่วั ดมู ลค่ าตามตลาด
มีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท และผู้ซ้ ือคาดว่ าจะมีการใช้ สิทธิเพียงร้ อยละ 95 ของผลตอบแทนทั้งหมด
ดังนั้น มูลค่าที่นาไปรวมคานวณสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อในการรวมธุรกิจจะเท่ากับ 95 บาท
การเปลี่ยนแปลงประมาณการจานวนของโครงการทดแทนที่คาดว่าจะมีการใช้ สิทธิจะต้ องแสดงเป็ น
ค่าตอบแทนสาหรั บงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื องวดที่มีการริ บคืนสิทธิ โดยไม่นาไปปรั บปรุงกับ
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ู ถู กซื้ อในการรวมธุ รกิจ ในทานองเดียวกัน ผลจากเหตุการณ์ อ่ืน ๆ เช่ น
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโครงการหรื อค่ าตอบแทนที่จะได้ รับจากโครงการในที่สุดซึ่งกาหนด
โดยเงื่อนไขผลงาน ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ซ้ ือ ให้ บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในการพิจารณาค่าตอบแทน
ที่บันทึกสาหรับงวดที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ข61. ข้ อ ก าหนดในการแบ่ ง โครงการทดแทนเป็ นของบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ก่ อ นและหลั ง การรวมธุ ร กิ จ ใช้
ข้ อกาหนดเดียวกันไม่ว่าโครงการทดแทนจะถูกจัดประเภทเป็ นหนี้สินหรือตราสารทุนตามที่กาหนด
ไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 2 เรื่ อง การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) และให้ รับรู้การเปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ซ้ ือของค่าตอบแทนที่วัดมูลค่าตามราคาตลาด
ซึ่งจั ดประเภทเป็ นหนี้ สินและผลกระทบทางภาษี เงินได้ ท่ีเกี่ยวข้ องในงบการเงินภายหลั งการรวม
ธุรกิจของผู้ซ้ ือในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ข62. ผลกระทบทางภาษีของโครงการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่อี อกให้ ทดแทนต้ องรั บรู้ตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่กาหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีและวัดมู ลค่า
ภายหลังการรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรก (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 54)
ข63. ตัวอย่า งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บอื่นที่กาหนดแนวทางในการบั น ทึก บั ญชี และ
วัดมู ลค่าภายหลั งการรั บรู้เมื่อเริ่ มแรกสาหรั บสินทรั พย์ท่ีได้ มาและหนี้สินที่รับมาหรื อเกิดขึ้นจาก
การรวมธุรกิจมีดังนี้
ข63.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กาหนดวิธีการ
บันทึกบัญชี สาหรั บสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่ระบุ ได้ ท่ีได้ มาจากการรวมธุรกิจ โดยผู้ซ้ ือต้ องวั ด
มูลค่ าค่ าความนิ ยมด้ วยจานวนที่รับรู้ ณ วั นที่ซ้ ื อหั กด้ วยค่ าเผื่อการด้ อยค่ าสะสม (ถ้ ามี)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ กาหนด
วิธกี ารบันทึกบัญชีสาหรับผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
ข63.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กาหนดแนวทางในการบั นทึกบั ญชี ภายหลั งการรั บรู้เมื่อเริ่ มแรกสาหรั บสัญญาประกันภัยที่
ได้ มาจากการรวมธุรกิจ
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ข63.3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ กาหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีภายหลัง
การรับรู้เมื่อเริ่มแรกสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ไี ด้ มาจากการ
รวมธุรกิจ (รวมถึงสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่ไี ม่ได้ รับรู้ในงบการเงิน)
ข63.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ก าหนดแนวทางในการวัดมู ลค่ า และการบั นทึกบั ญ ชี ภายหลั งการรั บ รู้ เมื่อ
เริ่มแรกสาหรับส่วนของโครงการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ท่อี อกโดยผู้
ซื้อเพื่อทดแทนบริการที่จะได้ รับจากพนักงานในอนาคต
ข63.5 มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ กาหนดแนวทางในการบันทึกบั ญชีสาหรั บการเปลี่ยนแปลงส่วนของบริ ษัท
ใหญ่ในบริษัทย่อยภายหลังได้ อานาจในการควบคุม

การเปิ ดเผยข้อมูล (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 59 และ 61)
ข64. เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 59 ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างรอบระยะเวลาการรายงานดังต่อไปนี้
ข64.1 ชื่อและรายละเอียดของผู้ถูกซื้อ
ข64.2 วันที่ซ้ ือ
ข64.3 สัดส่วนของตราสารทุนที่มีสทิ ธิออกเสียงที่ได้ มา
ข64.4 เหตุผลหลักในการรวมธุรกิจและคาอธิบายว่าผู้ซ้ ือได้ อานาจควบคุมผู้ถูกซื้อโดยวิธใี ด
ข64.5 คาอธิบายเชิงคุณภาพถึงปั จจัยที่ทาให้ เกิดการรับรู้ค่าความนิยม เช่น ประโยชน์จากการรวม
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรวมการปฏิบัติงานของผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อเข้ าด้ วยกัน ปั จจัยที่ทาให้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่เข้ าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็ นรายการแยกต่างหาก หรือปัจจัยอื่นๆ
ข64.6 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือ
ของสิ่งตอบแทนแต่ละประเภท เช่น
ข64.6.1 เงินสด
ข64.6.2 สินทรั พย์ท่ีมีตัวตนอื่นหรือสินทรั พย์ไม่มีตัวตนอื่น รวมถึงธุรกิจหรือบริษัทย่อย
ของผู้ซ้ ือ
ข64.6.3 หนี้สนิ ที่เกิดขึ้น เช่น หนี้สนิ จากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย และ
ข64.6.4 ส่วนของเจ้ าของของผู้ซ้ ือ รวมถึง จานวนเครื่องมือทางการเงินหรือส่วนได้ เสียใดๆ
ที่ได้ อ อกหรื ออาจจะออกและวิ ธีการประเมิ น มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของเครื่ องมื อทาง
การเงินหรือส่วนได้ เสียเหล่านั้น
ข64.7 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายตามข้ อตกลงและสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาจากการคา้ ประกัน
ข64.7.1 จานวนที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ ือ
ข64.7.2 คาอธิบายข้ อตกลงและหลักเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าที่จะต้ องจ่ายชาระ และ
ข64.7.3 ประมาณการผลลัพธ์ในลักษณะเป็ นช่ วงจานวนเงินมากสุดถึงน้ อยที่สุด (ไม่คิดลด
มู ลค่ า) หรื อ ถ้ าไม่ สามารถประมาณได้ ให้ เปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผลของ
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การที่ไม่ สามารถประมาณช่ วงได้ รวมทั้งเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งกรณี ท่ีมูลค่ าสู งสุ ด
ของการจ่ายชาระมีมูลค่าไม่จากัด
ข64.8 ลูกหนี้ท่ไี ด้ รับมา
ข64.8.1 มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้
ข64.8.2 มูลค่าของลูกหนี้ตามสัญญา (ยอดรวมก่อนสุทธิ) และ
ข64.8.3 ประมาณการที่ดีท่ีสุ ด ณ วั น ที่ซ้ ื อของกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาที่คาดว่ า จะไม่
สามารถเรียกเก็บได้ การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องแยกตามประเภทของลูก หนี้ท่สี าคัญ
ได้ แก่ เงินให้ ก้ ูยืม สัญญาเช่าการเงินและลูกหนี้อ่นื
ข64.9 มูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ ือสาหรับสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาและหนี้สนิ ที่รับมาแต่ละประเภทที่สาคัญ
ข64.10 สาหรั บหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแต่ ละรายการที่รับรู้ตามย่อหน้ าที่ 23 ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลตามที่
ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 85 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น ถ้ าหากไม่ได้ รับรู้หนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้นเนื่ อ งจากไม่ สามารถวั ดมู ลค่ า ยุ ติธรรมได้ อ ย่ า งน่ าเชื่ อถื อ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังนี้
ข64.10.1 ข้ อมู ลที่ก าหนดไว้ ในย่ อหน้ าที่ 86 ของมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 37 (ปรั บปรุ ง
2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น และ
ข64.10.2 เหตุผลที่ไม่สามารถประมาณการหนี้สนิ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ข64.11 มูลค่าของค่าความนิยมทั้งหมดที่คาดว่าจะสามารถนาไปหักเพื่อใช้ ประโยชน์ทางภาษีได้
ข64.12 รายการที่มีการรั บรู้แยกต่างหากจากการซื้อสินทรั พย์และการก่อหนี้สินในการรวมธุรกิจตาม
ย่อหน้ าที่ 51
ข64.12.1 คาอธิบายสาหรับแต่ละรายการ
ข64.12.2 การบันทึกบัญชีสาหรับแต่ละรายการ
ข64.12.3 มูลค่าที่รับรู้สาหรับแต่ละรายการและระบุว่าแสดงอยู่ในรายการใดในงบการเงิน
ข64.12.4 ถ้ า รายการเป็ นการทาให้ ของความสัมพั น ธ์ท่ีมีอ ยู่ ก่ อนการรวมธุ ร กิจ หมดไป
ให้ เปิ ดเผยวิธที ่ใี ช้ ในการประเมินมูลค่าของรายการดังกล่าว
ข64.13 การเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการที่รับรู้แยกต่างหากตามที่กาหนดในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ ข
64.12 ต้ องเปิ ดเผยมูลค่าต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการซื้อแยกต่างหากโดยเปิ ดเผยมูลค่าของ
ต้ นทุนที่รับรู้ เป็ นค่ าใช้ จ่ายและระบุว่าได้ แสดงเป็ นรายการใดในงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ
รวมทั้งต้ องเปิ ดเผยมูลค่าของต้ นทุนที่ไม่ได้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายและวิธกี ารรับรู้ต้นทุนดังกล่าว
ข64.14 กาไรจากการต่อรองราคาซื้อ (ดูย่อหน้ าที่ 34 ถึง 36)
ข64.14.1 มู ล ค่ า ผลก าไรที่รั บ รู้ ตามที่ก าหนดไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 34 และระบุ ว่ า แสดงเป็ น
รายการใดในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข64.14.2 คาอธิบายเหตุผลของการเกิดกาไรจากรายการซื้อธุรกิจ
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ข64.15 การรวมธุรกิจซึ่งผู้ซ้ ือถือหุ้นน้ อยกว่าร้ อยละ 100 ในส่วนของเจ้ าของของผู้ถูกซื้อ ณ วันที่ซ้ ือ
ข64.15.1 มู ล ค่ า ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ในผู้ ถู ก ซื้ อที่ รั บ รู้ ณ วั น ที่ ซ้ ื อ และ
หลักเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการวัดมูลค่า และ
ข64.15.2 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้ อมูลสาคัญที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ข64.16 การรวมธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็จเป็ นขั้นๆ
ข64.16.1 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้ เสียในผู้ถูกซื้อซึ่งผู้ ซ้ ือถืออยู่ก่อนวันที่ซ้ ื อ
และ
ข64.16.2 มูลค่าผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ซ่ึงเป็ นผลมาจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วน
ได้ เสียในผู้ถูกซื้อซึ่งผู้ซ้ ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจใหม่ (ดู ย่อหน้ าที่ 42) และ
ระบุว่าได้ แสดงเป็ นรายการใดในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข64.17 ข้ อมูลต่อไปนี้
ข64.17.1 รายได้ แ ละก าไรหรื อ ขาดทุ น ของผู้ ถู ก ซื้ อตั้ งแต่ วั น ที่ซ้ ื อซึ่ งรวมอยู่ ใ นงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่รี ายงาน และ
ข64.17.2 รายได้ แ ละก าไรหรื อ ขาดทุ น ของกิ จ การที่ เ กิ ด จากการรวมกั น ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันโดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี นั้น
ได้ เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้ นงวดที่เสนอรายงาน
หากการเปิ ดเผยข้ อมู ลตามที่กาหนดในย่อหน้ านี้ไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ ผู้ ซ้ ือต้ อง
เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงและเหตุผลที่ไม่สามารถทาได้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้
คาจากัดความของคาว่า ‚ไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ‛ เช่นเดียวกับที่ใช้ ในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
ข65. สาหรั บการรวมธุรกิจที่เ กิดขึ้นในระหว่ างรอบระยะเวลาบั ญชี ท่ีเสนอรายงานที่แต่ ละรายการไม่ มี
สาระส าคั ญ แต่ เ มื่ อ น ามารวมกั น แล้ ว มี ส าระส าคั ญ ผู้ ซ้ ื อต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ก าหนดไว้ ใ น
ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 64.5 – 64.17 โดยแสดงเป็ นยอดรวมของทุกรายการ
ข66. หากวั น ที่ ซ้ ื อธุ ร กิ จ เกิ ด ขึ้ นหลั ง รอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ี เ สนอรายงานแต่ ก่ อ นวั น ที่ อ นุ มั ติ ใ ห้ อ อก
งบการเงิน ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 64 เว้ นแต่การบันทึก
บั ญ ชี เ มื่ อ เริ่ ม แรกส าหรั บ การรวมธุ ร กิ จ ยั ง ไม่ เ สร็ จ สิ้ นภายในวั น ที่ อ นุ มั ติ ใ ห้ ออกงบการเงิ น
ในสถานการณ์ เช่ น นั้ น ผู้ ซ้ ื อ ต้ องอธิบ ายว่ าข้ อ มู ลในเรื่ องใดที่ทาให้ ไม่ สามารถเปิ ดเผยได้ รวมถึ ง
เหตุผลของการที่ทาให้ ไม่สามารถเปิ ดเผยได้
ข67. เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 61 ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้สาหรับการ
รวมธุรกิจแต่ละรายการที่มีสาระสาคัญ หรือเปิ ดเผยเป็ นยอดรวมสาหรับการรวมธุรกิจแต่ละรายการ
ที่ไม่มีสาระสาคัญแต่เมื่อนามารวมกันแล้ วมีสาระสาคัญ
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ข67.1 หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสาหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ (ดูย่อหน้ าที่ 45) สาหรับ
การรับรู้สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม หรือ สิ่งตอบแทนอื่น ดังนั้น มูลค่า
ของรายการดังกล่าวที่รับรู้ในงบการเงินสาหรับการรวมธุรกิจจึงเป็ นเพียงการประมาณขึ้นมา
ข67.1.1 เหตุผลที่ทาให้ การบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกไม่เสร็จสิ้น
ข67.1.2 สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของ หรือ รายการของสิ่งตอบแทน
ซึ่งการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกยังไม่เสร็จสิ้น
ข67.1.3 ลั ก ษณะและมู ลค่ า ของรายการปรั บ ปรุ งในช่ ว งระยะเวลาการวั ดมู ลค่ า ที่รั บรู้
ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีท่เี สนอรายงานตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 49
ข67.2 สาหรั บแต่ ละรอบระยะเวลาบัญชีท่เี สนอรายงานภายหลังวันที่ซ้ ือจนกระทั่งถึงวั นที่กิจการ
ได้ รับ ขาย หรื อสูญเสียสิทธิในการที่จะได้ รับสิ่งตอบแทนจากสินทรั พย์ท่คี าดว่ าจะเกิดขึ้น
หรื อ จนกระทั่ ง ถึ ง วั น ที่ กิ จ การจ่ า ยช าระสิ่ ง ตอบแทนที่ค าดว่ า จะต้ อ งจ่ า ยส าหรั บ หนี้ สิ น
หรือ หนี้สนิ นั้นถูกยกเลิกหรือหมดอายุ
ข67.2.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่เคยรับรู้ รวมถึงผลต่างที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชาระ
ข67.2.2 การเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ท่แี สดงเป็ นช่วงของจานวนเงิน (มูลค่าที่ไม่คิดลด)
และเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น และ
ข67.2.3 เทคนิคการวัดมูลค่าและข้ อมูลหลักที่ใช้ ในการวัดมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่า
จะต้ องจ่าย
ข67.3 สาหรับหนี้สนิ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลประมาณการ
หนี้ สิน แต่ ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ 84 และ 85 ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
ข67.4 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิย มระหว่ างวั นต้ นงวดกับวั นสิ้นงวดที่เสนอ
รายงาน โดยแสดงแต่ละรายการดังต่อไปนี้แยกจากกัน
ข67.4.1 ค่าความนิยมและค่าเผื่อการด้ อยค่าสะสม ณ วันต้ นงวดที่เสนอรายงาน
ข67.4.2 ค่าความนิยมที่รับรู้เพิ่มในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ยกเว้ นค่าความนิยมของ
กลุ่มธุรกิจที่จะยกเลิกและเข้ าเกณฑ์จาแนกประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
ณ วั นซื้ อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 (ปรั บปรุง 2552)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
ข67.4.3 รายการปรับปรุงจากการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีภายหลังการรับรู้
มู ลค่ า เมื่ อ เริ่ มแรกที่รั บ รู้ ในระหว่ า งรอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ีเ สนอรายงานตาม
ย่อหน้ าที่ 67
ข67.4.4 ค่าความนิ ยมของกลุ่ มธุรกิจที่จะจาหน่ ายและจั ดประเภทเป็ นสินทรั พย์ท่ีถือไว้
เพื่ อขาย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 (ปรั บปรุง 2552)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก รวมถึง
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ข67.4.5

ข67.4.6

ข67.4.7
ข67.4.8

ค่ า ความนิ ย มที่ถู ก ตั ด ออกจากบั ญ ชี ใ นระหว่ า งรอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ีเ สนอ
รายงาน โดยค่าความนิยมดังกล่าวไม่เคยถูกรวมไว้ ในธุรกิจที่จะจาหน่ายและจัด
ประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้ เพื่อขาย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าที่รับรู้ในระหว่ างรอบระยะเวลาบั ญชีท่เี สนอรายงาน ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการด้ อยค่าของสินทรัพย์
(มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวกาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่ า
จะได้ รับคืนและค่าเผื่อการด้ อยค่าของค่าความนิยมเพิ่มเติมจากข้ อกาหนดนี้)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิท่เี กิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีท่เี สนอ
รายงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบ
จากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในมูลค่าตามบัญชีท่เี กิดขึ้นระหว่ างรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เสนอรายงาน
ค่าความนิยมและค่าเผื่อการด้ อยค่าสะสม ณ วันสิ้นงวดที่เสนอรายงาน

ข67.5 จานวนเงินและคาอธิบายรายการผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
ข67.5.1 ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ท่ไี ด้ มาหรือหนี้สินที่รับมาที่ระบุได้ จากการรวมธุรกิจซึ่งมี
ผลกระทบในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน และรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้ าและ
ข67.5.2 ที่มีขนาด ลักษณะ หรือเหตุการณ์ซ่ึงการเปิ ดเผยข้ อมูลจะช่วยทาให้ มีความเข้ าใจ
งบการเงินของกิจการที่นามารวมกันมากขึ้น

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลงสาหรับการรวมธุรกิจทีเ่ กิดจากกิจการหาผลประโยชน์ร่วมหรือ
การรวมธุรกิจทีด่ าเนินการตามสัญญาเพียงอย่างเดียว (แนวทางปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 66)
ข68. ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 64 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติสาหรับการรวม
ธุรกิจซึ่งวันที่ซ้ ือเกิดขึ้นในหรื อหลังวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีท่เี สนอรายงานในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2554 โดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ไปถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ อนุญาตให้ ทาได้ หากกิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อ เท็จ จริ ง ดั ง กล่ า วและถื อ ปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในเวลาเดียวกัน
ข69. การกาหนดให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไป
สาหรับการรวมธุรกิจที่เกิดจากกิจการหาผลประโยชน์ร่วมหรือการรวมธุรกิจที่ดาเนินการตามสัญญา
เพี ยงอย่ างเดียว หากวั นที่ซ้ ื อเกิดก่อนวั นที่ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้
จะมีผลกระทบดังต่อไปนี้
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ข69.1 การจัดประเภทรายการ - กิจการยังคงต้ องจัดประเภทการรวมธุรกิจครั้งก่อนตามนโยบาย
บัญชีเดิมของกิจการสาหรับการรวมธุรกิจ
ข69.2 ค่าความนิยมทีเ่ คยรับรู ้ - ณ วันเริ่มต้ นของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มีผลบั งคับใช้ ให้ แสดงมูลค่าของค่ าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
ครั้ งก่อนด้ วยมู ลค่ าตามบั ญชี ท่ีเหลื ออยู่ ณ วั นนั้ นตามนโยบายบั ญชี เดิมของกิจการ โดย
กิจการต้ องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของค่าตัดจาหน่ายค่าความนิยมสะสมและลดมูลค่า
ค่ าความนิ ยมและต้ องไม่ มีรายการปรั บ ปรุ งอื่น อีก สาหรั บ มู ลค่ าตามบั ญชี ท่ีเ หลื อ อยู่ ของ
ค่าความนิยม
ข69.3 ค่าความนิยมทีเ่ คยรับรูเ้ ป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ - นโยบายบัญชีเดิมของกิจการ
อาจให้ รับรู้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจก่อนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ เป็ นรายการหักจากส่วนของเจ้ าของ ในสถานการณ์เช่นนั้น กิจการ
จะต้ องไม่รับรู้ค่าความนิยมเป็ นสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้ นรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ กิจการต้ องไม่รับรู้กาไรหรือขาดทุนจาก
ค่าความนิยมนั้นเมื่อมีการขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนซี่งมีค่าความนิยมนั้นเกี่ยวข้ องหรือ
เมื่อหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดรายได้ ซ่ึงมีค่าความนิยมนั้นเกี่ยวข้ องเกิดการด้ อยค่า
ข69.4 การบันทึกบัญชีค่าความนิยมภายหลังการรับรูเ้ มือ่ เริ่มแรก - จากวันเริ่มต้ นรอบระยะเวลา
บั ญ ชี แ รกที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี ผลบั งคั บ ใช้ กิ จ การต้ อ งหยุ ดตั ด
จาหน่ า ยค่ า ความนิ ย มที่เ กิดจากการรวมธุ ร กิจ ก่ อ นหน้ า วั น ที่มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และให้ ทดสอบการด้ อยค่าของค่าความนิยมตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ข69.5 ค่ าความนิยมติ ดลบทีเ่ คยรับรู ้ - กิจการที่เคยบันทึกบัญชีสาหรั บการรวมธุรกิจที่เกิดก่อน
วันที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ โดยปฏิบัติตามวิธีซ้ ืออาจเคย
รับรู้มูลค่าของส่วนได้ เสียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรั พย์และหนี้สินที่ระบุได้ ของผู้ถูก
ซื้อที่มากกว่ าต้ นทุ นในการจ่ ายซื้ อ (บางครั้ งเรี ยกว่ าค่าความนิยมติดลบ) ถ้ าเป็ นเช่ นนั้น
ณ วั น ต้ น งวดของรอบระยะเวลาบั ญ ชี แ รกที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี
ผลบังคับใช้ ให้ กิจการตัดรายการค่าความนิยมติดลบนั้นออกจากบัญชีโดยทาการปรับปรุง
กับยอดกาไรสะสมต้ นงวด
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
ตัวอย่างประกอบ
ตัวอย่างทีแ่ สดงนี้จดั ทาขึ้นเพือ่ เป็ นแนวทางเท่านัน้ และไม่ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 3

การซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ตัวอย่าง 1 ตัว อย่ า งต่ อ ไปนี้ แสดงแนวปฏิบั ติ ข องวิ ธีก ารบั ญ ชี สาหรั บ การซื้ อธุร กิจ แบบย้ อ นกลั บ ตาม
แนวปฏิบั ติ ข้อ 19-27 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ตัวอย่าง 2 ตัวอย่างนี้แสดงถึงวิธีการบัญชีสาหรับการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ โดยบริษัท ข ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยตามกฎหมายได้ เข้ าซื้อบริษัท ก ซึ่งเป็ นบริษัทที่ออกตราสารทุนและถือเป็ นบริษัทใหญ่ตาม
กฎหมาย ในลั ก ษณะการซื้ อธุ ร กิ จ แบบย้ อ นกลั บ ณ วั น ที่ 30 กัน ยายน 25x1 ตั ว อย่ า งนี้
ไม่คานึงถึงการบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีเงินได้
งบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ก และ บริษัท ข ณ เวลาสุดท้ายก่อนการรวมธุรกิจ
บริษทั ก
บริษทั ข
(บริษัทใหญ่ตามกฎหมาย / (บริษัทย่อยตามกฎหมาย /
ผู้ถูกซื้อตามบัญชี)
ผู้ซ้ ือตามบัญชี)
(บาท)
(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
500
700
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,300
3,000
รวมสินทรัพย์
1,800
3,700
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม
ทุนที่ออก
หุ้นสามัญ 100 หุ้น
หุ้นสามัญ 60 หุ้น
รวมส่วนของเจ้ าของ
รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของ

300
400
700

600
1,100
1,700

800

1,400

300
1,100
1,800
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600
2,000
3,700

ตัวอย่าง 3 ข้ อมูลอื่น
ตัวอย่าง 3.1 วันที่ 30 กันยายน 25x1 บริษัท ก ออกหุ้นจานวน 2.5 หุ้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
หุ้ นสามั ญ แต่ ล ะหุ้ นของบริ ษั ท ข ผู้ ถื อ หุ้ นทั้ ง หมดของบริ ษั ท ข ท าการ
แลกเปลี่ยนหุ้ นของตนในบริษัท ข ดังนั้น บริ ษัท ก ออกหุ้ นสามัญจานวน 150
หุ้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัท 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 มูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ท่รี ะบุได้ และหนี้สินที่ระบุได้ ของบริ ษัท ก ณ วันที่
30 กันยายน 25x1 เท่ากับมูลค่าตามบัญชี ยกเว้ น สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนซึ่ง
มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1 เท่ากับ 1,500 บาท

การคานวณมูลค่ายุติธรรมของสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้
ตัวอย่าง 4 ผลจากการออกหุ้นสามัญของบริษัท ก (บริษัทใหญ่ตามกฎหมาย/ผู้ถูกซื้อตามบัญชี) จานวน
150 หุ้น ทาให้ ผ้ ูถือหุ้นบริษัท ข ถือหุ้นร้ อยละ 60 ในกิจการที่เกิดจากการรวมกัน (150 หุ้น
จากหุ้ น ที่อ อกจ านวน 250 หุ้ น ) ส่ ว นที่เ หลื อ อีก ร้ อ ยละ 40 เป็ นของผู้ ถือ หุ้ น บริ ษั ท ก ถ้ า
การรวมธุ ร กิจ เกิด ขึ้ น ในรู ป แบบที่บ ริ ษัท ข ออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ มเติ มให้ แ ก่ ผ้ ู ถือหุ้ น บริ ษัท ก
เพื่ อแลกเปลี่ ยนกับหุ้ นสามั ญทั้งหมดของบริ ษัท ก บริ ษัท ข ต้ อ งออกหุ้ นสามั ญเพิ่ มเติมอีก
40 หุ้นเพื่อทาให้ สัดส่วนการถือหุ้ นในกิจการที่เกิดจากการรวมกันยังคงเดิม ผู้ถือหุ้นบริษัท ข
จะถือหุ้ นของบริษัท ข จานวน 60 หุ้ นจากหุ้นทั้งหมด 100 หุ้น และยังคงสัดส่วนการถือหุ้ น
ร้ อยละ 60 ในกิจการที่เกิดจากการรวมกัน
ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่แท้ จริงที่โอนให้ โดยบริษัท ข และส่วนได้ เสียของกลุ่ม
กิจการในบริษัท ก เท่ากับ 1,600 บาท (40 หุ้น มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 40 บาท)
ตัวอย่าง 5 มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิ่ งตอบแทนที่แท้ จริ งที่ โอนให้ ต้ อ งอิ งจากการวั ดมู ลค่ าที่ น่ าเชื่ อ ถื อ ที่สุ ด
ในตั วอย่ างนี้ ราคาตลาดของหุ้ นบริ ษั ท ก เป็ นเกณฑ์ ท่ีน่ าเชื่ อถื อมากกว่ าการประมาณมู ลค่ า
ยุติธรรมของหุ้นบริษัท ข ในการวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่แท้ จริงที่โอนให้ ดังนั้นสิ่งตอบแทนที่โอน
ให้ วัดมูลค่าโดยใช้ ราคาตลาดของหุ้นบริษัท ก จานวน 100 หุ้น มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 16 บาท

การวัดมูลค่าของค่าความนิยม
ตัวอย่าง 6 ค่าความนิยมเกิดขึ้นจากส่วนของมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่แท้ จริ งที่โอนให้ (กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ เสียในบริ ษัท ก) ที่สูงกว่ ามู ลค่ าสุทธิของสิน ทรั พย์ ท่ีระบุได้ และหนี้สิน ของบริ ษัท ก
ดังนั้น ค่าความนิยมวัดค่าได้ ดังนี้
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(บาท)
สิ่งตอบแทนที่แท้ จริงที่โอนให้
มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ และหนี้สนิ ของบริษัท ก
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ค่าความนิยม

500
1,500
(300)
(400)

(บาท)
1,600

1,300
300

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1
ตัวอย่าง 7 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ เวลาสุดท้ายหลังการรวมธุรกิจเป็ นดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน (700 บาท + 500 บาท)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (3,000 บาท + 1,500 บาท)
ค่าความนิยม
รวมสินทรัพย์

(บาท)
1,200
4,500
300
6,000

หนี้สนิ หมุนเวียน (600 บาท + 300 บาท)
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน (1,100 บาท + 400 บาท)
รวมหนี้สนิ

900
1,500
2,400

ส่วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม
ทุนที่ออก
หุ้นสามัญ 250 หุ้น (600 บาท + 1,600 บาท)
รวมส่วนของเจ้ าของ
รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของ

1,400
2,200
3,600
6,000

ตัวอย่าง 8 ตราสารทุ น ที่รั บ รู้ ในงบการเงิ น รวมจ านวน 2,200 บาท เกิดจากมู ล ค่ า ตราสารทุ น ที่อ อก
โดยบริษัทย่อยตามกฎหมายก่อนการรวมธุรกิจจานวน 600 บาท รวมกับมูลค่ายุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่แท้ จริ งที่โอนให้ จานวน 1,600 บาท อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างส่วนทุนที่ปรากฏ
ในงบการเงินรวม (จานวนและชนิดของตราสารทุนที่ออก) ต้ องสะท้ อนถึงโครงสร้ างส่วนทุน
ของบริษัทใหญ่ตามกฎหมาย รวมถึงตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทใหญ่ตามกฎหมายในการรวม
ธุรกิจ
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กาไรต่อหุน้
ตัวอย่าง 9 สมมุติว่ากาไรของบริษัท ข สาหรั บปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 เท่ากับ 600 บาท และ
กาไรของงบการเงิ น รวมสาหรั บ ปี สิ้น สุด วั น ที่ 31 ธัน วาคม 25x1 เท่า กับ 800 บาท และ
สมมุติว่าไม่ มีการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้ นสามัญที่ออกของบริ ษัท ข ในระหว่ างปี สิ้นสุด วั นที่
31 ธันวาคม 25x0 และในระหว่ างงวดนับจากวันที่ 1 มกราคม 25x1 จนถึงวันที่เกิดการซื้อ
ธุรกิจแบบย้ อนกลับ ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1
การคานวณกาไรต่อหุ้นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1
จานวนหุ้ นที่คงเหลืออยู่ในงวดนับจากวันที่ 1 มกราคม 25x1 จนถึงวันที่ซ้ ือ
(จานวนหุ้นสามัญที่ออกโดยบริษัท ก (บริษัทใหญ่ตามกฎหมาย/ผู้ถูกซื้อ
ตามบัญชี) ในการซื้อธุรกิจแบบย้ อนกลับ)
จานวนหุ้นสามัญที่คงเหลือนับจากวันที่ซ้ ือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25x1
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักคงเหลือ
[(150x9/12)+(250x3/12)]
กาไรต่อหุ้น [800/175]

150

250
175
4.57 บาท

ตัวอย่าง 10 กาไรต่อหุ้นที่ปรั บปรุงใหม่สาหรั บปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x0 เท่ากับ 4.00 บาท (กาไร
ของบริษัท ข จานวน 600 บาท หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกโดยบริ ษัท ก ในการซื้อธุรกิจ
แบบย้ อนกลับจานวน 150 หุ้น)

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ตัวอย่าง 11 จากตัวอย่ างข้ างต้ น สมมุติว่ามีการแลกเปลี่ยนหุ้ นสามัญของบริ ษัท ข จานวน 56 หุ้นจากหุ้ น
สามัญทั้งหมด 60 หุ้ น หากบริ ษัท ก ออกหุ้ นสามัญ 2.5 หุ้ น เพื่ อแลกเปลี่ ยนกับหุ้ นสามั ญ
แต่ละหุ้นของบริษัท ข บริษัท ก จะออกหุ้นสามัญ 140 หุ้น (แทนการออกหุ้นสามัญ 150 หุ้น)
ผลที่ตามมา คือ ผู้ ถือหุ้ นบริ ษัท ข จะถือหุ้ น ร้ อยละ 58.3 ของหุ้ นที่ออกในกิจการที่เกิดจาก
การรวมกัน (140 หุ้นจาก 240 หุ้นที่ออกทั้งหมด) มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่
บริษัท ก (ผู้ถูกซื้อทางบัญชี) จะคานวณโดยสมมติว่าการรวมธุรกิจได้ รับผลจากการที่บริษัท ข
ออกหุ้ นสามัญเพิ่ มเติมให้ กับผู้ ถือหุ้ นบริ ษัท ก เพื่ อแลกเปลี่ ยนกับหุ้ นสามัญบริ ษัท ก ทั้งนี้
เนื่ องจากบริ ษั ท ก คื อผู้ ถู กซื้ อทางบั ญชี และตามแนวปฏิบั ติ ข้ อ 20 ในภาคผนวก ข ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) กาหนดให้ ผ้ ูซ้ ือวัดมูลค่าสิ่งตอบ
แทนที่ใช้ แลกเปลี่ยนกับผู้ถูกซื้อทางบัญชี
ตัวอย่าง 12 ในการคานวณจานวนหุ้ นสามัญที่จะต้ องออกเพิ่ มโดยบริ ษัท ข นั้น จะไม่นาส่วนของผู้ท่ไี ม่มี
อานาจในการควบคุมมารวมในการคานวณ ผู้ถือหุ้ นส่วนใหญ่ถือหุ้ นสามัญจานวน 56 หุ้ น
ในบริษัท ข และเพื่อให้ มี สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 58.3 ในบริษัท ข บริษัท ข ต้ องออกหุ้น
สามัญเพิ่มจานวน 40 หุ้น ซึ่งจะทาให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนใหญ่ถือหุ้นจานวน 56 หุ้นจากหุ้นสามัญ
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ที่บริ ษัท ข ออกทั้งหมด 96 หุ้น และมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้ อยละ 58.3 ในกิจการที่เกิดจาก
การรวมกัน ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่บริ ษัท ก ซึ่งเป็ นผู้ถูกซื้อทาง
บัญชีเท่ากับ 1,600 บาท (40 หุ้น มูลค่ายุติธรรมหุ้นละ 40 บาท) ซึ่งมูลค่านี้จะเท่ากับการที่
ผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ง 60 รายของบริ ษั ท ข น าหุ้ น จ านวน 60 หุ้ น ของตนมาใช้ ใ นการแลกเปลี่ ย น
จานวนที่กลุ่ มผู้มีส่วนได้ เสียในบริ ษัท ก (ซึ่งเป็ นผู้ถูกซื้อทางบัญชี ) รั บรู้จะไม่เปลี่ยนแปลง
จากกรณีท่ผี ้ ูถือหุ้นบางส่วนในบริษัท ข ไม่เข้ าร่วมในการแลกเปลี่ยน
ตัวอย่าง 13 ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุ มมีจานวนหุ้ นสามัญ 4 หุ้ นจากหุ้ นสามัญทั้งหมด 60 หุ้ น ของ
บริ ษัท ข ซึ่ งหุ้ นจานวนดังกล่ าวไม่ ได้ ถูกน าไปแลกเปลี่ ยนกับหุ้ นสามั ญของบริ ษัท ก ดังนั้ น
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจึงคิดเป็ นร้ อยละ 6.7 ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมสะท้ อน
สัดส่วนของส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุมด้ วยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ
ก่อนการรวมธุรกิจของบริษัท ข ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยตามกฎหมาย ดังนั้น งบแสดงฐานะการเงิน
รวมต้ องถูกปรับปรุงเพื่อแสดงส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในอัตราร้ อยละ 6.7 ของมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรั พย์สุทธิก่อนการรวมธุรกิจของบริ ษัท ข (เท่ากับ 134 บาท หรื อร้ อยละ
6.7 ของ 2,000 บาท)
ตัวอย่าง 14 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1 แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย ดังนี้
(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน (700 บาท + 500 บาท)
1,200
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (3,000 บาท + 1,500 บาท)
4,500
ค่าความนิยม
300
รวมสินทรัพย์
6,000
หนี้สนิ หมุนเวียน (600 บาท + 300 บาท)
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน (1,100 บาท + 400 บาท)
รวมหนี้สนิ
ส่วนของเจ้ าของ
กาไรสะสม (1,400 บาท x 93.3%)
ทุนที่ออก
หุ้นสามัญ 240 หุ้น (560 บาท + 1,600 บาท)
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้ าของ
รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของ
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900
1,500
2,400

1,306
2,160
134
3,600
6,000

ตัวอย่าง 15 ส่ว นได้ เ สียที่ไม่ มีอ านาจควบคุ ม 134 บาท ประกอบด้ วยสองส่ ว น ส่ ว นที่หนึ่ งคื อ การจั ด
ประเภทส่วนแบ่ งของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในกาไรสะสมของผู้ซ้ ือทางบัญชี ก่อน
การซื้ อธุ ร กิจ (1,400 บาท x 6.7% หรื อ 93.80 บาท) ส่ ว นที่ส องคื อ การจั ด ประเภท
ส่วนแบ่งของผู้ท่ไี ม่มีอานาจควบคุมในหุ้นที่ออกโดยผู้ซ้ ือทางบัญชี (600 บาท x 6.7% หรือ
40.20 บาท)

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีร่ ะบุได้
ตั ว อย่ า งของการน าย่ อ หน้ าที่ 10-14 และแนวปฏิบั ติ ข้ อ 31-40 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) มาประยุกต์ใช้
ตัวอย่าง 16 ตัว อย่ า งต่ อ ไปนี้ เป็ นตัว อย่ า งของสิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตัว ตนที่ร ะบุ ไ ด้ ท่ีไ ด้ ม าจากการรวมธุร กิจ
บางตัวอย่างอาจจะมีลักษณะของสินทรั พย์โดยทั่วไปมากกว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้ซ้ ือต้ อง
บันทึกสินทรัพย์เหล่านั้นให้ สอดคล้ องกับเนื้อหาสาระของสินทรั พย์น้ัน ตัวอย่างในที่น้ ีไม่ได้
รวบรวมกรณีท้งั หมดไว้
ตัวอย่าง 17 สิน ทรั พ ย์ ไม่ มี ตัว ตนที่สามารถระบุ ได้ ตามสัญ ญาเป็ นไปตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาหรื อ ตาม
กฎหมาย ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ได้ ระบุตามสัญญานั้นไม่ได้ เกิดขึ้นตามสัญญาหรือตาม
กฎหมายแต่สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ สินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่สามารถระบุ ได้ ตามสัญญา
อาจจะสามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ เช่นกันแต่ความสามารถในการแยกออกจากกันได้ ไม่เป็ น
เงื่อนไขที่สาคัญสาหรับสินทรัพย์ท่เี ป็ นไปตามสัญญาหรือตามกฎหมาย

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตลาด (Marketing-related intangible assets)
ตัวอย่าง 18 โดยส่วนใหญ่ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ องกับการตลาดจะใช้ ในการตลาดหรือการส่งเสริม
การขายสาหรับสินค้ าหรือบริการ
ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ องกับการตลาดมีดังนี้
ประเภท
เครื่องหมายการค้ า, ชื่อทางการค้ า, เครื่องหมายบริการ, เครื่องหมายร่วม
และเครื่องหมายรับรอง
รูปลักษณ์ (สีท่เี ป็ นเอกลักษณ์, การออกแบบรูปร่างหรือหีบห่อ)
ชื่อหัวหนังสือพิมพ์
ชื่อโดเมนอินเตอร์เน็ต
ข้ อตกลงในการไม่แข่งขัน
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เกณฑ์
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา

เครือ่ งหมายการค้า, ชื่อทางการค้า, เครือ่ งหมายบริการ, เครือ่ งหมายร่วม และเครือ่ งหมายรับรอง
ตัวอย่าง 16 เครื่ อ งหมายการค้ า (Trademark) คื อ คา ชื่ อ สัญลั ก ษณ์ หรื อ ตราเครื่ องหมายอื่น ๆ ที่ใช้
ในทางการค้ าเพื่อระบุถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และเพื่อทาให้ คนทั่วไปสามารถแยกแยะได้
ว่าผลิตภัณฑ์น้ันมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของผู้อ่นื
เครื่ องหมายบริการ (Service Mark) คือ สิ่งที่ระบุและใช้ แยกความแตกต่ างของแหล่ งที่มา
ของบริการ
เครื่ อ งหมายร่ วม (Collective Mark) คื อ เครื่ อ งหมายที่ใช้ กั บ สิน ค้ า หรื อ บริ ก ารของกลุ่ ม
บริษัทหรือบริษัทในเครือเดียวกัน
เครื่ อ งหมายรั บ รอง (Certification Mark) คื อ เครื่ อ งหมายที่ ใ ช้ รั บ รองแหล่ ง ที่ ม าทาง
ภูมิศาสตร์หรือคุณลักษณะอื่นๆ ของสินค้ าหรือบริการ
ตัวอย่าง 20 เครื่องหมายการค้ า ชื่อทางการค้ า เครื่องหมายบริการ เครื่ องหมายร่ วม และ เครื่องหมาย
รับรองอาจได้ รับความคุ้มครองทางกฎหมายผ่านการจดทะเบียนกับหน่ วยงานของรัฐ หรื อ
การใช้ อย่างต่อเนื่องในทางการค้ า หรือโดยวิธีอ่นื ถ้ าได้ รับการคุ้มครองทางกฎหมายผ่านการ
จดทะเบียนหรือโดยวิธีอ่ ืน เครื่องหมายการค้ าและเครื่องหมายอื่นๆ ที่ได้ มาพร้ อมกับการ
รวมธุร กิจจะเป็ นสิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตัว ตนที่เ ป็ นไปตามคานิ ยามของสิน ทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่เ ข้ า
เงื่อนไขตามสัญญาหรื อตามกฎหมาย อีกนัยหนึ่งเครื่องหมายการค้ าและเครื่องหมายอื่นๆ
ที่ได้ มาพร้ อมกับการรวมธุรกิจสามารถรับรู้แยกต่างหากจากค่าความนิยมได้ หากเข้ าเงื่อนไข
ที่สามารถแบ่งแยกเป็ นเอกเทศได้ ซึ่งโดยปกติจะเป็ นไปตามกรณีน้ ี
ตัวอย่าง 21 ตราสินค้ าและชื่ อตราสินค้ ามักถูกนามาใช้ ในความหมายเดียวกันกับเครื่องหมายการค้ าและ
เครื่องหมายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ตราสินค้ าและชื่อตราสินค้ าเป็ นคาศัพท์ทางการตลาดที่ใช้ กัน
ทั่ ว ไปเพื่ ออ้ างอิ ง ถึ ง กลุ่ ม ของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ป ระกอบกั น (Complementary assets) เช่ น
เครื่ องหมายการค้ า (หรื อเครื่ องหมายบริ การ) และชื่อทางการค้ า สูตร ตารั บ และความ
เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้ อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง
2552) ไม่ได้ จากัดการรับรู้กลุ่มของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ประกอบกันซึ่งโดยทั่วไปจะถูกเรียก
รวมว่ าเป็ นตราสินค้ า เป็ นสินทรัพย์รายการเดียวโดยบันทึกแยกต่างหากจากค่าความนิยม
หากกลุ่มของสินทรัพย์น้ันมีอายุการให้ ประโยชน์ท่ใี กล้ เคียงกัน
ชื่อโดเมนอินเตอร์เน็ต
ตัวอย่าง 22 ชื่อโดเมนอินเตอร์เน็ต คือชื่อที่เป็ นตัวเลขที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ ซึ่งมีไว้ เพื่อใช้ ระบุเลขที่อยู่
ของอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะเจาะจง การจดทะเบียนชื่อโดเมนทาให้ เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
ชื่ อ และคอมพิ ว เตอร์ ท่ีถูก ระบุ ไว้ บนอินเตอร์ เน็ตสาหรั บ ช่ ว งเวลาที่จ ดทะเบี ยน ซึ่ งการจด
ทะเบียนนี้สามารถต่อสัญญาได้ ใหม่ ชื่อโดเมนที่จดทะเบียนที่ได้ มาพร้ อมกับการรวมธุรกิจถือ
เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็ นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ กีย่ วข้องกับลูกค้า (Customer-related intangible assets)
ตัวอย่าง 23 ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ า
ประเภท
รายชื่อลูกค้ า
คาสั่งซื้อหรือการผลิตที่ยังคงค้ างอยู่
สัญญาที่ทากับลูกค้ าและความสัมพันธ์ท่เี กี่ยวข้ องกับลูกค้ า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าที่ไม่ได้ มาจากการทาสัญญา

เกณฑ์
ไม่ได้ ถูกกาหนดโดยสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ไม่ได้ ถูกกาหนดโดยสัญญา

รายชื่อลูกค้า (Customer Lists)
ตัวอย่าง 24 รายชื่อลู กค้ าประกอบด้ วยข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ องกับลู กค้ า เช่ น ชื่ อและข้ อมู ลที่ใช้ ในการติดต่ อ
ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของฐานข้ อมูลที่มีข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ า เช่น ประวัติการสั่งซื้อ
ในอดีต และข้ อมูลทางประชากรศาสตร์ โดยปกติ รายชื่อลูกค้ าไม่ได้ เป็ นผลมาจากสัญญา
หรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม รายชื่อลูกค้ ามักจะถูกนามาให้ เช่าหรือแลกเปลี่ยน
ดังนั้น รายชื่อลูกค้ าที่ได้ มาพร้ อมกับการรวมธุรกิจ โดยทั่วไปจะเข้ าเงื่อนไขที่สามารถแบ่งแยก
เป็ นเอกเทศได้
คาสัง่ ซื้ อหรือการผลิตทีย่ งั คงค้างอยู่ (Order or production backlog)
ตัวอย่าง 25 คาสั่งซื้อหรือการผลิตที่ยังคงค้ างอยู่เกิดขึ้นจากสัญญา เช่น คาสั่งซื้อหรือขาย ดังนั้น จึงถือว่า
คาสั่งซื้ อหรื อ ขาย หรื อ การผลิ ตที่ยังคงค้ า งอยู่ ท่ีได้ มาพร้ อ มกับ การรวมธุ ร กิจ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แม้ ว่าคาสั่งซื้อหรือ
ขายดังกล่าวจะสามารถบอกเลิกได้
สัญ ญาที่ท ากับลู กค้า และความสัมพันธ์ก บั ลู กค้าที่เ กี่ยวข้อ ง (Customer contracts and the related
customer relationships)
ตัวอย่าง 26 หากกิจการสร้ างความสัมพันธ์กับลูกค้ าผ่านการทาสัญญา ความสัมพันธ์กับลูกค้ านั้นเกิดจาก
สิทธิตามสัญญา ดังนั้ น สัญญาที่ทากับลู กค้ าและความสัมพั นธ์กับลู กค้ าที่เกี่ยวข้ องที่ได้ มา
พร้ อ มกับ การรวมธุร กิจ เป็ นไปตามเงื่อนไขตามสัญ ญาหรื อตามกฎหมายในการระบุ เป็ น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แม้ ว่าการรักษาความลับหรือข้ อกาหนดอื่นๆ ของสัญญาจะห้ ามไม่ให้
จาหน่ายหรือโอนสัญญาแยกต่างหากจากผู้ถูกซื้อ
ตัวอย่าง 27 สัญญาที่ทากับลูกค้ าและความสัมพันธ์กับลูกค้ าที่เกี่ยวข้ อง อาจแสดงถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สองประเภทที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของอายุการให้ ประโยชน์และรูปแบบการให้ ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์

56

ตัวอย่าง 28 ความสัมพันธ์กับลูกค้ าระหว่างกิจการและลูกค้ าจะมีอยู่ถ้า ก) กิจการมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ า
และมีก ารติดต่อ กับลู ก ค้ า ตามปกติ และ ข) ลู ก ค้ า มี ความสามารถที่จ ะติ ดต่ อ โดยตรงกับ
กิจ การได้ ความสัม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า จะเป็ นไปตามเงื่ อ นไขตามสั ญ ญาหรื อ ตามกฎหมาย
ถ้ าในทางปฏิบัติ กิจการมีการทาสัญญากับลูกค้ า โดยไม่คานึงถึงว่า ณ วันที่ซ้ ือ สัญญาจะมีอยู่
หรื อ ไม่ ความสั ม พั น ธ์ กับ ลู ก ค้ า อาจเกิ ด ขึ้ นผ่ า นทางวิ ธี อ่ื น นอกเหนื อ จากการท าสั ญ ญา
เช่น ผ่านการติดต่อตามปกติของตัวแทนขายสินค้ าและบริการ
ตัวอย่าง 29 ตามที่ก ล่ า วในย่ อ หน้ า ที่ 25 ของตั ว อย่ า งนี้ คาสั่งหรื อ การผลิ ตที่ยังคงค้ า งอยู่ เ กิดขึ้ น จาก
สัญญา เช่น คาสั่งซื้อ หรือขาย ดังนั้น จึงถือเป็ นสิทธิตามสัญญาด้ วย เช่นเดียวกัน หากกิจการ
มีความสัมพันธ์กับลูกค้ าผ่านการทาสัญญาเหล่านี้ ความสัมพันธ์กับลูกค้ าถือว่ าเกิดขึ้นจาก
สิท ธิตามสัญ ญาด้ ว ยเช่ น กัน และถื อว่ า เป็ นไปตามเงื่ อ นไขตามสัญ ญาและตามกฎหมาย
ในการระบุเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง 30 ตั ว อย่ า งต่ อ ไปนี้ แสดงถึ ง การรั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนประเภทสั ญ ญาที่ท ากั บ ลู ก ค้ า และ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าที่ได้ มาพร้ อมกับการรวมธุรกิจ
ตัวอย่าง 30.1 บริ ษัทผู้ซ้ ือได้ มาซึ่งบริษัทผู้ถูกซื้อในการรวมธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0
โดยบริ ษั ทผู้ ถู กซื้ อมี ข้ อตกลงในการจั ดหาสิน ค้ า ให้ กับ ลู กค้ า เป็ นเวลา 5 ปี
ทั้งบริษัทผู้ถูกซื้อและบริษัทผู้ซ้ ือเชื่อว่าลูกค้ าจะต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาปัจจุบัน
สิ้นสุดลง ข้ อตกลงในการจัดหาสินค้ านี้ไม่สามารถแบ่งแยกเป็ นเอกเทศได้
ข้ อตกลงในการจัดหาสินค้ า (ไม่ว่าจะสามารถบอกเลิกได้ หรือไม่ ) เป็ นไปตาม
เงื่ อ นไขตามสัญ ญาหรื อ ตามกฎหมาย นอกจากนี้ เนื่ อ งจากผู้ ถู ก ซื้ อสร้ า ง
ความสัมพั นธ์กับลูกค้ า ผ่านการทาสัญ ญา ดังนั้น ไม่ เพี ยงแต่ สัญญาที่ทากับ
ลู ก ค้ า หากแต่ ความสั มพั น ธ์ กับ ลู ก ค้ า ยั งถื อ เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท่ีเ ข้ า เงื่ อ นไขตาม
สัญญาหรือตามกฎหมายด้ วย
ตัวอย่าง 30.2 บริษัทผู้ซ้ ือได้ มาซึ่งบริษัทผู้ถูกซื้อในการรวมธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0
บริ ษั ทผู้ ถู ก ซื้ อมี ก ารผลิ ตสิ น ค้ า สองสายงานธุ ร กิ จ ที่แ ตกต่ า งกั น คื อ สิ น ค้ า
ประเภทเครื่ องกีฬาและเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า ลูกค้ าจะซื้อสินค้ าทั้งเครื่ องกีฬาและ
เครื่องใช้ ไฟฟ้ าจากบริษัทผู้ถูกซื้อ โดยบริษัทผู้ ถูกซื้อมีสัญญากับลูกค้ าในการ
เป็ นผู้ จั ดหาสิน ค้ า ประเภทเครื่ องกีฬาให้ กับ ลู กค้ า แต่ เพี ยงผู้ เดี ยว แต่ ไม่ มี
สัญญาในการจัดหาเครื่องใช้ ไฟฟ้ าให้ กบั ลูกค้ า ทั้งบริษัทผู้ถูกซื้อและบริษัทผู้ซ้ ือ
เชื่อว่า บริษัทผู้ถูกซื้อมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าโดยรวมเพียงความสัมพันธ์เดียว
สัญญาในการเป็ นผู้จัดหาสินค้ าประเภทเครื่องกีฬาให้ กับลูกค้ าแต่เพียงผู้เดียว
(ไม่ว่าจะสามารถบอกเลิกได้ หรือไม่ ) เป็ นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรื อตาม
กฎหมายในการระบุ เป็ นสินทรั พย์ ไม่ มี ตั วตน นอกจากนั้ น เนื่ องจากบริ ษั ท
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ผู้ถูกซื้อสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าผ่านการทาสัญญา ความสัมพันธ์กับลูกค้ าจึง
ถื อ ว่ า เป็ นไปตามเงื่ อ นไขตามสั ญ ญาหรื อ ตามกฎหมาย และด้ วยเหตุ ท่ี มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ าเพี ย งความสั ม พั น ธ์ เ ดี ย ว มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะรวมข้ อสมมติฐานของความสัมพันธ์กับลูกค้ าของผู้ถูก
ซื้อทั้งสินค้ าประเภทเครื่ องกีฬาและเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า อย่างไรก็ตาม หากบริ ษัท
ผู้ ซ้ ื อก าหนดว่ าความสัมพั นธ์กับลู กค้ าสาหรั บสินค้ าประเภทเครื่ องกีฬาและ
สินค้ าประเภทเครื่ องใช้ ไฟฟ้ านั้นแยกต่ างหากจากกัน ผู้ซ้ ื อจะต้ องประเมินว่ า
ความสัมพันธ์กับลูกค้ าสาหรับสินค้ าประเภทเครื่องใช้ ไฟฟ้ าเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่สามารถแยกเป็ นเอกเทศได้ ในการระบุเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือไม่
ตัวอย่าง 30.3 บริษัทผู้ซ้ ือได้ มาซึ่งบริษัทผู้ถูกซื้อในการรวมธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0
บริษัทผู้ถูกซื้อดาเนินธุรกิจกับลูกค้ าผ่านการใช้ คาสั่งซื้อหรือคาสั่งขายแต่เพียง
อย่ างเดี ยว ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 25x0 บริ ษัทผู้ถูกซื้อมีคาสั่งซื้อของลูกค้ า
ร้ อยละ 60 ของลูกค้ าทั้งหมดซึ่งเป็ นคาสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ ดาเนินการ ลูกค้ ากลุ่ม
นี้ เ ป็ นลู ก ค้ าที่ติดต่ อ ซื้ อขายกันเป็ นประจา ลู กค้ า ส่ วนที่เ หลื อ อีกร้ อ ยละ 40
เป็ นลู ก ค้ า ที่ ติ ด ต่ อ ซื้ อขายกั น เป็ นประจ าเช่ น กั น อย่ า งไรก็ต าม ณ วั น ที่
31 ธัน วาคม 25x0 บริ ษัท ผู้ ถู ก ซื้ อไม่ มีค าสั่ง ซื้ อที่ยั ง ไม่ ได้ ดาเนิ น การหรื อ
สัญญาอื่นใดกับลูกค้ ากลุ่มนี้
คาสั่งซื้อจานวนร้ อยละ 60 จากลูกค้ าของบริษัทผู้ถูกซื้อ (ไม่ว่าจะสามารถบอก
เลิกได้ หรือไม่) เป็ นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเป็ น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทผู้ถูกซื้อสร้ างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้ าผ่านการทาสัญญา ดังนั้ นไม่เพี ยงแต่คาสั่งซื้อ หากแต่ความสัมพั นธ์กับ
ลู ก ค้ า ยั งถื อ เป็ นสิ น ทรั พ ย์ ท่ี เ ข้ า เงื่ อ นไขตามสั ญ ญาหรื อ ตามกฎหมาย และ
เนื่องจากในทางปฏิบัติบริษัทผู้ถูกซื้อมีการทาสัญญากับลู กค้ ากลุ่มร้ อยละ 40
ที่เหลือ ดังนั้นความสัมพั นธ์กับลูกค้ ากลุ่มนี้จึงเกิดขึ้นจากสิทธิตามสัญญา และ
ถือว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเป็ นสินทรัพย์
ไม่ มีตัวตนด้ วย ถึ งแม้ ว่ า ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 25x0 บริ ษัทผู้ ถู กซื้ อจะไม่ มี
สัญญากับลูกค้ ากลุ่มนี้เลยก็ตาม
ตัวอย่าง 30.4 บริ ษั ท ผู้ ซ้ ื อได้ ม าซึ่ ง บริ ษั ทผู้ ถู ก ซื้ อซึ่ ง เป็ นผู้ รั บ ประกัน ภั ย ในการรวมธุ ร กิจ
ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม 25x0 บริ ษัทผู้ถู กซื้ อมีกลุ่มสัญญาประกันภัยรถยนต์
ที่มีอายุหนึ่งปี โดยผู้ถือกรมธรรม์สามารถบอกเลิกได้
เนื่ อ งจากผู้ ถู ก ซื้ อสร้ า งความสัม พั น ธ์กับ ผู้ ถื อ กรมธรรม์ โ ดยการท าสัญ ญา
ประกันภัย ความสัมพันธ์กับผู้ถือกรมธรรม์จึงเป็ นไปตามเงื่อนไขตามสัญญา
หรื อ ตามกฎหมายในการระบุ เป็ นสิน ทรั พย์ไม่ มีตัวตน มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ และมาตรฐาน
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การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อง สิน ทรั พย์ไม่ มีตั วตน ใช้ ถื อ
ปฏิบัติสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า

ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าทีไ่ ม่ได้เกิดจากสัญญา (Non-contractual customer relationships)
ตัวอย่าง 31 ถ้ า ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ าที่ ไ ด้ ม าพร้ อมกั บ การรวมธุ ร กิ จ ไม่ ไ ด้ ม าจากการท าสั ญ ญา
ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็ นสินทรั พย์ไม่มีตัวตนหากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่สามารถแบ่งแยก
เป็ นเอกเทศได้ รายการแลกเปลี่ยนโดยการขายหรือโอนสินทรัพย์ท่เี หมือนกันหรือคล้ ายคลึง
กันโดยกิจการอื่นเป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการแบ่งแยกเป็ นเอกเทศได้
ของความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าที่ไม่ได้ เกิดจากสัญญา

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ กีย่ วข้องกับศิลปะ (Artistic-related intangible assets)
ตัวอย่าง 32 ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ องกับศิลปะ
ประเภท
ละคร, อุปรากร และนาฏศิลป์ การฟ้ อนรา
หนังสือ, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ และงานประพันธ์อ่นื ๆ
งานทางด้ านดนตรี เช่น เพลงที่แต่ง เนื้อเพลง และเพลงประกอบโฆษณา
ภาพวาดและรูปถ่าย
วีดีทศั น์ และสื่อโสตทัศน์ รวมถึงภาพยนตร์ วีดีทศั น์เพลง และรายการโทรทัศน์

เกณฑ์
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา

ตัวอย่าง 33 สินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องกับศิลปะที่ได้ มาพร้ อมกับการรวมธุรกิจจะเป็ นไปตามเงื่อนไขในการระบุ
ว่ า เป็ นสิน ทรั พ ย์ ไม่ มีตั ว ตน หากสิน ทรั พ ย์ดั ง กล่ า วได้ ม าจากการทาสัญ ญาหรื อสิท ธิต าม
กฎหมาย เช่ น ลิขสิทธิ์ ลิ ขสิทธิ์สามารถโอนได้ ไม่ ว่าจะเป็ นการโอนทั้งหมดโดยเอกสารการ
โอนสิทธิหรื อโอนบางส่วนโดยข้ อตกลงในการให้ ใบอนุ ญาต ผู้ซ้ ือสามารถรั บรู้ ลิขสิทธิ์และ
เอกสารการโอนสิทธิหรื อข้ อตกลงในการให้ ใบอนุ ญาตที่เกี่ยวข้ องที่มีอายุการให้ ประโยชน์
ที่ใกล้ เคียงกันเป็ นสินทรัพย์รายการเดียวได้

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีอ่ า้ งอิงตามสัญญา (Contract-based intangible assets)
ตัวอย่าง 34 สินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่อ้างอิงตามสัญญาแสดงถึงมู ลค่ าของสิทธิท่ีเกิดขึ้นจากการทาสัญญา
สัญญากับลูกค้ าเป็ นเพียงประเภทหนึ่งของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อ้างอิงตามสัญญา ถ้ าเงื่อนไข
ของสัญญาทาให้ เกิดหนี้สิน เช่น เงื่อนไขของสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญากับลูกค้ าไมให้
ผลประโยชน์เมื่อเทียบกับเงื่อนไขในตลาด ให้ ผ้ ูซ้ ือรับรู้รายการดังกล่าวเป็ นหนี้สินที่รับมาใน
การรวมธุรกิจ
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ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อ้างอิงตามสัญญามีดังนี้
ประเภท

เกณฑ์

ใบอนุญาต, ค่าสิทธิ และ ข้ อตกลงงดเว้ นการใช้ สิทธิ (Standstill agreements)
สัญญาที่เกี่ยวกับการโฆษณา การก่อสร้ าง การจัดการ การให้ บริการ หรือ
สัญญาผู้จาหน่าย การจัดหาวัสดุ
สัญญาเช่า (ไม่ว่าผู้ถูกซื้อเป็ นผู้เช่าหรือผู้ให้ เช่า)
ใบอนุญาตการก่อสร้ าง
ข้ อตกลงในการให้ แฟรนไชส์
สิทธิในการจัดการและการออกอากาศ
สัญญาการให้ บริการ เช่น สัญญาการให้ บริการด้ านการจัดการสินเชื่อ
สัญญาจ้ างงาน
สิทธิในการใช้ ประโยชน์ เช่น การขุดเจาะ นา้ อากาศ แร่ธาตุ การตัดไม้
และอานาจการเดินเส้ นทางคมนาคม
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สัญญาการให้บริการ เช่น สัญญาการให้บริการทีม่ ีหลักประกัน (Mortgage servicing contracts)
ตัวอย่าง 35 สัญญาที่ให้ บริ การเกี่ยวกับสินทรั พย์ทางการเงิน คือประเภทหนึ่ งของสินทรั พย์ไม่ มีตัวตน
ที่อ้ า งอิง ตามสั ญ ญา ถึ งแม้ ว่ า การให้ บ ริ ก ารเป็ นเพี ยงส่ ว นหนึ่ งของสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น
การให้ บริการอาจแยกต่างหากเป็ นสินทรัพย์ (หรือหนี้สนิ ) เมื่อเข้ าข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง 35.1 ตามเงื่อ นไขของสัญ ญาการให้ บ ริ การสามารถแยกต่ า งหากจากสิน ทรั พ ย์
ทางการเงินที่ใช้ อ้างอิงได้ ผ่านการขายหรือการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
โดยที่ยังคงให้ บริการอยู่ หรือ
ตัวอย่าง 35.2 ผ่านการซื้อที่แยกต่างหากและข้ อสมมติฐานของการให้ บริการ
ตัวอย่าง 36 หากเงินกู้ท่มี ีหลักประกัน ลูกหนี้บัตรเครดิต หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่ได้ มาพร้ อมกับ
การรวมธุ ร กิ จ ยั ง มี สั ญ ญาที่ ต้ อ งให้ บ ริ ก ารอยู่ สิ ท ธิ ใ นการให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
สินทรั พย์ทางการเงิน จะไม่สามารถรับรู้แยกต่างหากเป็ นสินทรั พย์ไม่มีตัวตนได้ เนื่องจาก
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการให้ บริการจะถูกรวมอยู่ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินที่ได้ มา

สัญญาจ้างงาน (Employment contracts)
ตัวอย่าง 37 สัญญาจ้ างงานที่เป็ นสัญญาซึ่งให้ ประโยชน์ในมุมมองของผู้ว่าจ้ าง อันเนื่องมาจากการที่ราคา
ตามสัญ ญาเป็ นราคาที่ให้ ผลประโยชน์ เมื่ อ เทียบกับ เงื่อ นไขในตลาดถื อ เป็ นประเภทหนึ่ ง
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อ้างอิงตามสัญญา
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สิทธิในการใช้ประโยชน์ (Use rights)
ตัวอย่าง 38 สิทธิในการใช้ ประโยชน์ เช่น การขุดเจาะ นา้ อากาศ การตัดไม้ และอานาจการเดินเส้ นทาง
คมนาคม สิทธิในการใช้ ประโยชน์บางประเภทถือเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อ้างอิงตามสัญญา
ซึ่ งจะถู กบั นทึก บั ญ ชี แ ยกต่ างหากจากค่ าความนิ ยม ในขณะที่สิทธิในการใช้ ประโยชน์ บาง
ประเภทอาจมีลักษณะของสินทรั พย์ท่มี ีตัวตนมากกว่ าสินทรั พย์ไม่มีตัวตน ผู้ซ้ ือควรบันทึก
บัญชีสทิ ธิในการใช้ ประโยชน์ตามลักษณะของสินทรัพย์เหล่านั้น

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ ป็ นผลมาจากเทคโนโลยี (Technology-based intangible assets)
ตัวอย่าง 39 ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็ นผลมาจากเทคโนโลยี
ประเภท
เทคโนโลยีท่มี ีสทิ ธิบัตร
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และ Mask works
เทคโนโลยีท่ไี ม่มีสทิ ธิบัตร
ฐานข้ อมูลและ Title plants
ความลับทางการค้ า เช่น สูตร กระบวนการ และตารับ

เกณฑ์
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ไม่ได้ ถูกกาหนดโดยสัญญา
ไม่ได้ ถูกกาหนดโดยสัญญา
ตามสัญญา

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และ Mask works
ตัวอย่าง 40 ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดรูปแบบที่ได้ มาพร้ อมกับการรวมธุรกิจที่ได้ รับ
การคุ้ มครองทางกฎหมาย เช่ น สิทธิบัตรหรื อลิขสิทธิ์ ถือว่ าเป็ นไปตามเงื่อนไขตามสัญญา
หรือตามกฎหมายในการระบุเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัวอย่าง 41 Mask works เป็ นซอฟท์แวร์ท่ถี ูกบันทึกอย่างถาวรอยู่ในชิปหน่วยความจาที่ใช้ อ่านอย่างเดียว
ซึ่งถูกจัดเก็บอย่างเป็ นลาดับหรือเป็ นวงจร Mask works อาจได้ รับการคุ้มครองทางกฎหมาย
Mask works ที่ได้ รับการคุ้มครองทางกฎหมายที่ได้ รับมาพร้ อมกับการรวมธุรกิจถือว่าเป็ นไป
ตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฐานข้อมูล และ Title plants
ตัวอย่าง 42 ฐานข้ อมูล คือ การจัดเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่งมักจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์
(เช่ น บน computer disks หรื อ files) ฐานข้ อมู ลที่มีงานต้ นฉบั บของผู้ เขียนอาจได้ รับการ
คุ้ ม ครองโดยลิ ขสิ ทธิ์ ฐานข้ อ มู ล ที่ไ ด้ ม าพร้ อ มกั บ การรวมธุ ร กิ จ ที่ได้ รั บ การคุ้ มครองโดย
ลิขสิทธิ์ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายสาหรับการระบุเป็ นสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน อย่างไรก็ตาม ฐานข้ อมูลมักจะรวมข้ อมูลที่เป็ นผลมาจากการดาเนินงานตามปกติของ
กิจการ เช่น รายชื่อลูกค้ า หรือข้ อมูลที่เกิดจากความรู้หรือความชานาญพิเศษ เช่น ข้ อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ หรือ ข้ อมู ลเกี่ยวกับสินเชื่ อ ฐานข้ อมู ลที่ไม่ ได้ รับการคุ้ มครองลิ ขสิทธิ์สามารถ
แลกเปลี่ ยน ให้ ใบอนุ ญ าต หรื อ ให้ ผ้ ู อ่ ืน เช่ า ได้ ไม่ ว่ าทั้งหมดหรื อ บางส่ วน ดังนั้ น ถึ งแม้ ว่ า
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ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ ในอนาคตจากฐานข้ อ มู ล จะไม่ ไ ด้ เ กิด ขึ้ นจากสิท ธิตามกฎหมาย
ดังกล่าว ฐานข้ อมูลที่ได้ มาพร้ อมกับการรวมธุรกิจถือว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่สามารถแบ่งแยก
เป็ นเอกเทศได้ ในการระบุเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัวอย่าง 43 Title plants เป็ นการบันทึกข้ อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นกับกรรมสิทธิในที่ดินในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ที่เฉพาะเจาะจง Title plants จะถูกซื้อและขายทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อใช้ ในการแลกเปลี่ยน
หรือให้ ใบอนุญาตได้ ดังนั้น Title plants ที่ได้ รับมาในการรวมธุรกิจถือว่าเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่สามารถแบ่งแยกเป็ นเอกเทศได้

ความลับทางการค้า เช่น สูตร กระบวนการ หรือตารับ ทีเ่ ป็ นความลับ
ตัวอย่าง 44 ความลับทางการค้ าเป็ นข้ อมูลซึ่งรวมถึง สูตร รูปแบบ ตารับ คาสั่งงาน โปรแกรม อุปกรณ์
วิธีการ เทคนิค หรือกระบวนการ ที่ ก) ทาให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็ นอิสระ เกิดขึ้นได้
จริ ง โดยไม่ เ ป็ นการรู้ กัน โดยทั่ว ไป และ ข) มี ค วามพยายามอย่ า งสมเหตุ ส มผลภายใต้
สถานการณ์ต่างๆในการรักษาความลับนั้น ถ้ าประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตจากความลับ
ทางการค้ าที่ได้ มาพร้ อมกับการรวมธุรกิจได้ รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ให้ ถือว่าสินทรัพย์น้ ี
เป็ นไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย นอกจากกรณีน้ ี ความลับทางการค้ าที่ได้ มา
พร้ อมกับการรวมธุรกิจจะถือว่าระบุได้ หากสามารถแบ่งแยกเป็ นเอกเทศได้ เท่านั้น ซึ่งมักจะ
เกิดความลับทางการค้ าที่ระบุได้ จากกรณีน้ ี

กาไรจากการต่อรองราคาซื้ อ
ตัว อย่ า งของการรั บรู้ แ ละวั ดมู ลค่ าก าไรจากการต่ อ รองราคาซื้ อ ตามย่ อหน้ าที่ 32-36 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
ตัวอย่าง 45 ตัวอย่างข้ างล่างนี้แสดงวิ ธีการบันทึกบั ญชีสาหรั บการรวมธุรกิจที่มีการบันทึกกาไรจากการ
ต่อรองราคาซื้อ
ตัวอย่าง 46 เมื่อวั นที่ 1 มกราคม 25x0 บริ ษัทผู้ซ้ ือได้ มาซึ่งส่วนได้ เสียของบริ ษัทผู้ถูกซื้อซึ่งเป็ นบริษัท
จากัดเป็ นจานวนร้ อยละ 80 โดยการแลกเปลี่ยนกับเงินสดจานวน 150 บาท เนื่องจากผู้ถือ
หุ้ น เดิ มของผู้ ถู ก ซื้ อต้ อ งการที่จ ะขายเงิ น ลงทุ น ในวั น ที่ร ะบุ ไว้ ดั งนั้ น จึ งไม่ มีเ วลาเพี ยงพอ
ในการหาราคาตลาดของผู้ถูกซื้อโดยเสนอขายกับผู้ซ้ ือรายอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ผู้บริ หารของ
ผู้ ซ้ ื อวั ด มู ล ค่ า เริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ ย์ ท่ี ไ ด้ ม าและหนี้ สิ น ที่รั บ มาที่ ร ะบุ ไ ด้ ณ วั น ที่ ซ้ ื อตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) โดยสินทรัพย์ท่รี ะบุได้ มีมูลค่า
เท่ากับ 250 บาท และหนี้สินที่รับมามีมูลค่าเท่ากับ 50 บาท ทั้งนี้ผ้ ูซ้ ือได้ จ้างที่ปรึ กษาอิสระ
ในการประเมินมูลค่ ายุติธรรมของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อซึ่งมีอยู่ร้อยละ
20 ได้ มูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 42 บาท
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ตัวอย่าง 47 มูลค่ าของสินทรั พย์สุทธิท่รี ะบุได้ ของผู้ ถูกซื้ อ (200 บาท : คานวณจาก 250-50) ซึ่งมากกว่ า
มู ลค่ ายุ ติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ บวกกั บมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอ านาจ
ควบคุมในผู้ ถู กซื้ อ ดั งนั้ นผู้ ซ้ ื อจึ งสอบทานวิ ธีการที่ใช้ เพื่ อระบุ และวั ดมู ลค่ าสินทรั พย์ ท่ีได้ มา
และหนี้ สินที่รับมา และวิ ธีการที่ใช้ วัดมู ลค่ ายุ ติธรรมของทั้งส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุ มใน
ผู้ ถู กซื้ อและสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ภายหลั งการสอบทานผู้ ซ้ ื อพบว่ าวิ ธี การและผลที่ได้ จาก
การวัดมูลค่าเหมาะสมแล้ ว ผู้ซ้ ือคานวณกาไรจากการซื้อส่วนได้ เสียร้ อยละ 80 ดังนี้
จานวนของสินทรัพย์สทุ ธิท่ไี ด้ มาที่ระบุได้ (250-50)
หัก: มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ สาหรับการซื้อส่วนได้ เสีย
ร้ อยละ 80 ในผู้ถูกซื้อ
บวก
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ

บาท
200
150

42
192
8

กาไรจากการต่อรองราคาซื้อในการซื้อส่วนได้ เสียร้ อยละ 80
ตัวอย่าง 48 ผู้ซ้ ือจะบันทึกรายการซื้อผู้ถูกซื้อในงบการเงินรวมดังนี้
เดบิต สินทรัพย์ท่ไี ด้ รับมาที่ระบุได้
เครดิต เงินสด
หนี้สนิ ที่รับมา
กาไรจากการต่อรองราคาซื้อ
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ

บาท
250

บาท
150
50
8
42

ตัวอย่าง 49 ถ้ า ผู้ ซ้ ื อเลื อ กที่จ ะวั ดมู ล ค่ า ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ไ ม่ มี อ านาจควบคุ มในผู้ ถู ก ซื้ อ โดยใช้ วิ ธีสัด ส่ ว น
ของสิน ทรั พ ย์ สุทธิ ท่ีร ะบุ ไ ด้ ของผู้ ถู ก ซื้ อ ส่ ว นได้ เ สี ยที่ไ ม่ มีอ านาจควบคุ ม ที่รั บ รู้ จ ะเท่ า กั บ
40 บาท (200 บาท * 0.20) กาไรจากการต่อรองราคาซื้อจะเท่ากับ 10 บาท [200 บาท (150 บาท + 40 บาท)]

ระยะเวลาในการวัดมูลค่า
ตัวอย่างตามย่อหน้ าที่ 45 - 50 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
ตัวอย่าง 50 ถ้ าหากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสาหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในรอบระยะเวลา
บัญชีท่กี ารรวมธุรกิจเกิดขึ้น ย่อหน้ าที่ 45 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรั บ ปรุ ง 2552) ระบุ ให้ ผ้ ู ซ้ ื อต้ องประมาณการมู ลค่ า ของรายการซึ่ งข้ อมู ลทางบั ญ ชี ยั ง
ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงานในงบการเงิน โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าผู้ซ้ ือต้ อง
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ปรั บปรุงประมาณการดังกล่ าวด้ วยหากได้ รับ ข้ อมู ลเพิ่ มเติมที่เกี่ยวข้ องกับ ข้ อเท็จ จริ งและ
สถานการณ์แวดล้ อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ ือ และถ้ าได้ ทราบในขณะนั้น จะกระทบต่อการวัดมูลค่า
จานวนที่รับรู้ในวันดังกล่ าว ย่ อหน้ าที่ 49 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3
(ปรับปรุง 2552) ระบุให้ ผ้ ูซ้ ือต้ องรับรู้รายการปรับปรุง ดังกล่าว เสมือนว่าการบันทึกบัญชี
สาหรั บการรวมธุรกิจได้ เสร็จสิ้น ณ วันที่ซ้ ือ รายการปรับปรุงในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่า
จะไม่ถูกรวมในกาไรหรือขาดทุน
ตัวอย่าง 51 สมมติว่าผู้ ซ้ ื อได้ มาซึ่ งผู้ ถูกซื้ อเมื่อวั นที่ 30 กันยายน 25x2 ผู้ซ้ ือจัดหาผู้ประเมินอิสระเพื่ อ
ประเมินมูลค่ ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้ รับมาในการรวมธุรกิจและการประเมิน
ดังกล่าวเสร็จสิ้นไม่ทันวันที่ผ้ ูซ้ ือได้ อนุ มัติให้ ออกงบการเงินสาหรั บปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
25x2 ในงบการเงินสาหรั บปี 25x2 ผู้ซ้ ือรับรู้ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์เป็ น
จานวนเงิน 30,000 บาท ณ วันซื้ อกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีอายุ การให้ ประโยชน์
คงเหลือ 5 ปี ในอีก 5 เดือนต่อมาภายหลังจากวันที่ซ้ ือกิจการผู้ซ้ ือได้ รับผลการประเมินราคา
จากผู้ประเมินอิสระ ซึ่งประเมินว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อของสินทรัพย์มีมูลค่า 40,000 บาท
ตัวอย่าง 52 ในงบการเงินสาหรั บปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x3 ผู้ซ้ ือได้ ปรับปรุงรายการของปี 25x2
ย้ อนหลังดังนี้
ตัวอย่าง 52.1 บันทึกมูลค่ าตามบั ญชี ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วั นที่ 31 ธันวาคม
25x2 เพิ่ มขึ้น 9,500 บาท รายการปรั บปรุงดังกล่ าวคานวณจากรายการ
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ 10,000 บาท หักค่าเสื่อมราคาเพิ่มเติมที่
รั บ รู้ เสมื อ นว่ า มู ลค่ า ยุ ติธ รรมของสิน ทรั พ ย์ถู กรั บ รู้ ณ วั น ซื้ อ (500 บาท
สาหรับค่าเสื่อมราคา 3 เดือน)
ตัวอย่าง 52.2 บันทึกมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 ลดลง
10,000 บาท
ตัวอย่าง 52.3 บันทึกค่าเสื่อมราคาสาหรับปี 25x2 เพิ่มขึ้น 500 บาท
ตัวอย่าง 53 ตามแนวปฏิบัติข้อที่ 67 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3
(ปรับปรุง 2552) ผู้ซ้ ือเปิ ดเผยข้ อมูลดังนี้
ตัวอย่าง 53.1 ในงบการเงินปี 25x2 เปิ ดเผยว่าการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสาหรับการรวม
ธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ รับผลการประเมินมูลค่าของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ตัวอย่าง 53.2 ในงบการเงินปี 25x3 เปิ ดเผยจานวนและคาอธิบายรายการปรับปรุงประมาณ
การที่รั บรู้ ระหว่ างงวดที่เสนอรายงานปั จจุ บั น ดั งนั้ น ผู้ ซ้ ื อต้ องเปิ ดเผยว่ า
ข้ อ มู ลเปรี ยบเทีย บส าหรั บ ปี 25x2 ถู กปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั งโดยเพิ่ มมู ลค่ า
ยุ ติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วั นที่ซ้ ื อเป็ นจานวน 9,500 บาท
ซึ่ ง เกิ ด จากผลต่ า งของค่ า ความนิ ย มที่ ล ดลงจ านวน 10,000 บาท และ
ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจานวน 500 บาท
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การพิจารณาว่ารายการใดถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการรวมธุรกิจ
การทาให้ความสัมพันธ์ทีม่ ีอยู่เดิมหมดไป
ตัวอย่ างตามย่ อหน้ าที่ 51, 52 และแนวปฏิบัติข้อ 50-53 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
ตัวอย่าง 54 ผู้ซ้ ือซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ าจากผู้ถูกซื้อภายใต้ สัญญาในการจัดหาสินค้ าซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี และ
ด้ วยอัตราราคาคงที่ ปั จจุ บันอัตราราคาคงที่ดังกล่ าวสูงกว่ าอัตราที่ผ้ ูซ้ ื อสามารถซื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้ าที่คล้ ายคลึงกันจากผู้ขายรายอื่น สัญญาจัดหาสินค้ ายินยอมให้ ผ้ ูซ้ ือบอกเลิกสัญญาได้
ก่อนสิ้นสุดปี ที่ห้า แต่ต้องจ่ายค่าปรับเป็ นจานวนเงิน 6 ล้ านบาท ในขณะที่อายุสญ
ั ญาเหลืออยู่
3 ปี ผู้ซ้ ือจ่ายซื้อผู้ถูกซื้อเป็ นเงินจานวน 50 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นมูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซื้ อที่ผ้ ูซ้ ือ
รายอื่นๆ ในตลาดยอมจ่ายให้
ตัวอย่าง 55 มูลค่ายุติธรรมของผู้ถูกซื้อได้ รวมมูลค่ายุติธรรมของสัญญาจัดหาสินค้ าซึ่งทากับผู้ซ้ ือจานวน
8 ล้ านบาท โดยจานวนเงิน 8 ล้ านบาทประกอบด้ วยส่วนของสัญญาที่เป็ นราคาตลาดจานวน
3 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นส่วนของการกาหนดราคาที่สามารถเปรียบเทียบกับการกาหนดราคาของ
รายการในตลาดปั จจุ บันสาหรับรายการที่เหมือนกันหรือคล้ ายคลึงกัน (ในเรื่องความพยายาม
ในการขาย ความสัมพันธ์กับลูกค้ า และอื่นๆ) และส่วนของสัญญาจานวน 5 ล้ านบาท ซึ่งเป็ น
ส่ วนของราคาที่ไม่ ให้ ผลประโยชน์ สาหรั บผู้ ซ้ ื อ เพราะเป็ นราคาที่สูงกว่ าราคาของรายการ
ในตลาดปั จจุ บันสาหรั บรายการที่คล้ ายคลึงกัน ผู้ถูกซื้อไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ระบุได้ อ่ ืน
ที่เกี่ยวกับสัญญาในการจัดหาสินค้ านี้ และผู้ซ้ ือไม่ได้ รับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับสัญญาในการจัดหาสินค้ าก่อนการรวมกิจการ
ตัวอย่าง 56 ในตั ว อย่ า งนี้ ผู้ ซ้ ื อค านวณผลขาดทุ น จ านวน 5 ล้ า นบาทแยกต่ า งหากจากการรวมธุ ร กิจ
(จานวนที่น้อยกว่ าระหว่ างเงิ นค่ าปรั บที่จ่า ยชาระในการบอกเลิ ก สัญญา 6 ล้ านบาท และ
จ านวนมู ลค่ า ยุ ติธ รรมของสัญ ญาส่ ว นที่ไ ม่ ให้ ผลประโยชน์ สาหรั บ ผู้ ซ้ ื อ) ส่ว นจานวนเงิ น
3 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นส่วนของสัญญาที่เป็ นราคาตลาด ถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าความนิยม
ตัวอย่าง 57 ไม่ ว่ าผู้ ซ้ ื อได้ เคยรั บรู้ รายการเกี่ยวกั บความสัมพั นธ์ท่ีมีอยู่ ก่ อนการรวมธุ รกิ จในงบการเงิ น
หรื อไม่ กจ็ ะมีผลต่ อจานวนผลกาไรหรื อขาดทุ นที่จะรั บรู้ สาหรั บรายการที่ทาให้ ความสัมพั นธ์
ที่มีอยู่ น้ั นหมดไป สมมติว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กาหนดให้ ผ้ ู ซ้ ื อบั นทึกหนี้ สิน
จานวน 6 ล้ านบาทก่อนการรวมธุรกิจสาหรับสัญญาจัดหาสินค้ า ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ซ้ ือจะ
บันทึกกาไรจากการยกเลิกสัญญาเป็ นจานวน 1 ล้ านบาท ในกาไรหรือขาดทุน ณ วันซื้อกิจการ
(ขาดทุนจากสัญญาจานวน 5 ล้ านบาท หักด้ วยขาดทุนที่เคยรับรู้ก่อนหน้ านี้จานวน 6 ล้ านบาท)
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ผู้ซ้ ือได้ รับผลกระทบจากการล้ างบัญชีหนี้สินที่เคยรั บรู้จานวน 6 ล้ านบาท
ในการบันทึกจานวนเงิน 5 ล้ านบาท เป็ นผลทาให้ มีกาไรเกิดขึ้น 1 ล้ านบาท
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การจ่ ายชาระแก่พนักงานทีอ่ าจเกิดขึ้ น
ตัวอย่างตามย่อหน้ าที่ 51 ย่อหน้ าที่ 52 และแนวปฏิบัติข้อ 50 ข้ อ 54 และข้ อ 55 ในภาคผนวก ข ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
ตัวอย่าง 58 ผู้ถูกซื้อแต่งตั้งผู้สมัครรายหนึ่งให้ เป็ น ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารคนใหม่ภายใต้ สัญญาจ้ างงาน
10 ปี สัญญากาหนดให้ ผ้ ูถูกซื้อต้ องจ่ายเงินให้ ผ้ ูสมัคร 5 ล้ านบาท หากผู้ถูกซื้อถูกซื้อกิจการ
ก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ จากนั้ นในอีก 8 ปี ต่อมาผู้ซ้ ือได้ ซ้ ือผู้ถูกซื้อ โดย ณ วันซื้อกิจการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารผู้น้ันยังคงถูกจ้ างและจะได้ รับการจ่ายเงินเพิ่มเติมภายใต้ สัญญาที่มี
อยู่ด้วย
ตัวอย่าง 59 ในตัวอย่างนี้ ผู้ถูกซื้อทาสัญญาจ้ างงานก่อนเริ่มการเจรจาต่อรองสาหรับการรวมธุรกิจ และ
วั ตถุ ประสงค์ของสัญญาคือต้ องการที่จะได้ รับ บริ การจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ดังนั้ น
จึงไม่มีหลักฐานว่าสัญญาได้ จัดเตรียมขึ้นเพื่อให้ ประโยชน์แก่ผ้ ูซ้ ือหรือกิ จการที่เกิดจากการ
รวมกัน ดังนั้นหนี้สนิ ที่จะต้ องจ่ายจานวน 5 ล้ านบาทจึงรวมอยู่ในการปฏิบัติตามวิธซี ้ ือ
ตัวอย่าง 60 ในสถานการณ์อ่นื หากผู้ถูกซื้อจะต้ องเข้ าทาสัญญาที่คล้ ายคลึงกันนี้กับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ตามคาแนะนาของผู้ซ้ ือระหว่างการเจรจาต่อรองในการรวมธุรกิจ ถ้ าเป็ นเช่นนี้วัตถุประสงค์หลัก
ของสัญญาคือเพื่อที่จะจ่ายค่าชดเชยแก่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และสัญญาอาจมุ่งให้ ประโยชน์
แก่ ผ้ ู ซ้ ื อหรื อกิ จการที่เกิดจากการรวมกั นมากกว่ าให้ ประโยชน์ แก่ ผ้ ู ถู กซื้ อหรื อผู้ ถื อหุ้ นเดิ ม
ในสถานการณ์เช่ นนี้ผ้ ูซ้ ือต้ องบั นทึกหนี้ สินที่จ่ายให้ แก่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารในงบการเงิน
หลังการรวมกิจการ โดยแยกต่างหากจากการปฏิบัติตามวิธซี ้ ือ
โครงการทดแทน
ตัวอย่างตามย่อหน้ าที่ 51 ย่อหน้ าที่ 52 และ แนวปฏิบัติข้อ 56 – 62 ในภาคผนวก ข ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
ตัวอย่าง 61 ตัวอย่างข้ างล่างนี้ แสดงโครงการทดแทนที่ผ้ ูซ้ ือจะออกให้ ในสถานการณ์ต่างๆ

โครงการทดแทน
พนักงานจาเป็ นต้ องให้ บริการ
เพิ่มเติมภายหลังวันที่ซ้ ือหรือไม่

ไม่
จาเป็ น
จาเป็ น
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โครงการของผูถ้ ูกซื้ อ
ระยะเวลาการได้ รับสิทธิเสร็จสิ้น
ก่อนการรวมธุรกิจหรือไม่
เสร็จสิ้น
ยังไม่เสร็จสิ้น
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 3
ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 4

ตัวอย่าง 62 ตัวอย่างสมมติว่าโครงการทั้งหมดถูกจัดประเภทเป็ นส่วนของเจ้ าของ
ตัวอย่างที่ 1
โครงการของผู้ถูกซื้อ
โครงการทดแทน

ระยะเวลาการได้ รับสิทธิเสร็จสิ้นก่อนการรวมธุรกิจ
พนักงานไม่จาเป็ นต้ องให้ บริการเพิ่มเติมภายหลังวันที่ซ้ ือ

ตัวอย่าง 63 ผู้ซ้ ือออกโครงการทดแทนมูลค่า 110 บาท ณ วันที่ซ้ ือ (วัดมูลค่าโครงการโดยใช้ ราคาตลาด
เป็ นเกณฑ์) เพื่ อ ทดแทนโครงการของผู้ ถูกซื้ อที่มีมูลค่ า 100 บาท ณ วั นที่ซ้ ื อ (วัดมู ลค่ า
โครงการโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ ) โครงการทดแทนไม่ได้ กาหนดให้ มีบริการภายหลัง
การรวมธุรกิจและ ณ วันที่ซ้ ือ พนักงานของผู้ถูกซื้อได้ ให้ บริการตามที่กาหนดไว้ ในโครงการ
ของผู้ถูกซื้อทั้งหมดแล้ ว
ตัวอย่าง 64 จานวนเงินที่ตอบแทนการบริ การก่อนการรวมธุรกิจถูกวัดค่าโดยใช้ ราคาตลาดของโครงการ
ผลตอบแทนของผู้ถูกซื้ อ ณ วั นที่ซ้ ื อเป็ นเกณฑ์ (100 บาท) จานวนเงินดังกล่ าวถูกรวมใน
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจ ส่วนจานวนเงินที่ตอบแทนการบริ การภายหลังการรวม
ธุรกิจมูลค่า 10 บาท เกิดจากผลแตกต่างระหว่างมูลค่ารวมของโครงการทดแทน (110 บาท)
และสัดส่ วนของบริ ก ารก่ อ นการรวมธุ รกิจ (100 บาท) เนื่ องจากโครงการทดแทนไม่ ได้
ก าหนดให้ มี บ ริ ก ารภายหลั ง การรวมกิ จ การ ดั ง นั้ น ผู้ ซ้ ื อต้ อ งรั บ รู้ จ านวนเงิ น 10 บาท
เป็ นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ
ตัวอย่างที่ 2
โครงการของผู้ถูกซื้อ
โครงการทดแทน

ระยะเวลาการได้ รับสิทธิเสร็จสิ้นก่อนการรวมธุรกิจ
พนักงานจาเป็ นต้ องให้ บริการเพิ่มเติมภายหลังวันที่ซ้ ือ

ตัวอย่าง 65 ผู้ ซ้ ื อ ออกโครงการทดแทนซึ่ ง ต้ องการบริการภายหลังการรวมธุร กิจเป็ น เวลาหนึ่ งปี เพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับโครงการจ่ายผลตอบแทนพนักงานโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ของผู้ถูกซื้อ เงื่อนไข
ดัง กล่า วใช้ ก ับ พนัก งานที่มีร ะยะเวลาการได้ รับ สิท ธิเ สร็จ สิ้ น ก่อ นการรวมธุร กิจ มูล ค่า
โครงการ ณ วันที่ซ้ ื อ โดยใช้ ร าคาตลาดเป็ นเกณฑ์ของทั้งสองโครงการเท่า กับ 100 บาท
เมื่อได้ รับสิทธิในครั้งแรกโครงการของผู้ถูกซื้อมีระยะเวลาการได้ รับสิทธิส่ีปี โดย ณ วันที่ซ้ ือ
พนักงานของผู้ ถูกซื้ อที่มีผลตอบแทนที่ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิได้ ให้ บริการมาเป็ นระยะเวลาเจ็ดปี
นับตั้งแต่วันที่ให้ สิทธิ
ตัวอย่าง 66 แม้ ว่าพนั กงานของผู้ ถู กซื้ อได้ ให้ บริ การทั้งหมดแล้ ว แต่ ผ้ ู ซ้ ื อจั ดสรรส่วนหนึ่ งของโครงการ
ทดแทนเป็ นค่าตอบแทนพนักงานภายหลังการรวมธุรกิจตามแนวปฏิบัติข้อ 59 ในภาคผนวก ข
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เนื่องจากโครงการทดแทน
กาหนดให้ มีบริการภายหลังได้ รับการรวมธุรกิจเป็ นเวลาหนึ่งปี ระยะเวลาการได้ รับสิทธิท้งั หมด
เท่ากับ 5 ปี ซึ่งประกอบด้ วย ระยะเวลาการได้ รับสิทธิของโครงการเดิมของผู้ถูกซื้อที่เสร็จสิ้น
ก่อนวันที่ซ้ ือกิจการ (สี่ปี) บวกด้ วยระยะเวลาการให้ สทิ ธิของโครงการทดแทน (หนึ่งปี )
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ตัวอย่าง 67 สัดส่ วนที่จั ดสรรให้ กั บการบริ การก่ อนการรวมธุ รกิจ เท่ากับมู ลค่ าโครงการของผู้ ถู กซื้ อซึ่ ง
วัดมูลค่าโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ (100 บาท) คูณด้ วยอัตราส่วนของระยะเวลาการได้ รับ
สิทธิก่อนการรวมธุรกิจ (สี่ปี) กับระยะเวลาการได้ รับสิทธิท้ังหมด (ห้ าปี ) ดังนั้น จานวนเงิน
80 บาท (100 บาท x 4/5 ปี ) จะถูกจัดสรรให้ กับช่วงระยะเวลาการให้ สิทธิก่อนการรวมธุรกิจ
และถู กรวมอยู่ ในสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในการรวมธุรกิจ ส่วนที่เหลื อจานวน 20 บาท จะถู ก
จัดสรรให้ กับช่ วงระยะเวลาการได้ รับสิทธิภายหลังการรวมธุรกิจและถูกรั บรู้เป็ นค่าตอบแทน
พนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจของผู้ซ้ ือ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
ตัวอย่างที่ 3
โครงการของผู้ถูกซื้อ
โครงการทดแทน

ระยะเวลาการได้ รับสิทธิไม่เสร็จสิ้นก่อนการรวมธุรกิจ
พนักงานจาเป็ นต้ องให้ บริการเพิ่มเติมภายหลังวันที่ซ้ ือ

ตัวอย่าง 68 ผู้ ซ้ ื อออกโครงการทดแทนซึ่ งต้ องการการบริ การภายหลั ง การรวมธุ ร กิจ เป็ นเวลาหนึ่ ง ปี
เพื่ อ แลกเปลี่ ยนกับ โครงการจ่ า ยผลตอบแทนพนั ก งานโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ข องผู้ ถู ก ซื้ อ
เงื่ อ นไขดั ง กล่ า วใช้ กั บ พนั ก งานที่ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก ารทั้ง หมด ณ วั น ที่ซ้ ื อ มู ล ค่ า โครงการ
ณ วันที่ซ้ ือโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ของทั้งสองโครงการเท่ากับ 100 บาท เมื่อได้ รับสิทธิ
ในครั้งแรกโครงการของผู้ถูกซื้อมีระยะเวลาการได้ รับสิทธิส่ปี ี โดย ณ วันที่ซ้ ือ พนักงานของ
ผู้ถูกซื้อที่มีระยะเวลาการทางานเท่ากับสองปี จะต้ องให้ บริการเพิ่มเติมอีกสองปี ภายหลังจาก
การซื้อธุรกิจเพื่อจะได้ รับสิทธิตามโครงการ ดังนั้น ส่วนของโครงการของผู้ถูกซื้อเท่านั้นที่จะ
ถือเป็ นการให้ บริการก่อนการรวมธุรกิจ
ตัวอย่าง 69 โครงการทดแทนก าหนดให้ มีการบริ การภายหลั งการรวมธุรกิจ อีกเพี ยงหนึ่ งปี เนื่ องจาก
พนักงานได้ ให้ บริการมาเป็ นระยะเวลาสองปี แล้ ว โดยรวมระยะเวลาการได้ รับสิทธิจะเท่ากับ
สามปี สัดส่วนของการให้ บริการก่อนการรวมธุรกิจเท่ากับ มูลค่าของโครงการของผู้ถูกซื้อซึ่ง
วัดมูลค่าโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ (100 บาท) คูณด้ วยอัตราส่วนของระยะเวลาการได้ รับ
สิทธิก่อนการรวมธุรกิจ (สองปี ) กับจานวนที่มากกว่ าระหว่ างระยะเวลาการได้ รับสิทธิรวม
(สามปี ) หรือระยะเวลาการได้ รับสิทธิเดิมของโครงการของผู้ถูกซื้อ (สี่ปี) ดังนั้นจานวนเงิน
50 บาท (100 บาท x 2/4 ปี ) จะถูกจัดสรรให้ กับบริการก่อนการรวมธุรกิจและรวมเป็ นสิ่ ง
ตอบแทนที่โ อนให้ แ ก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อ ส่ ว นที่เ หลื อ จ านวน 50 บาท ถื อ เป็ นส่ ว นของการบริ ก าร
ภายหลังการรวมธุรกิจ จึงรับรู้เป็ นค่าตอบแทนพนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ
ของผู้ซ้ ือ
ตัวอย่างที่ 4
โครงการของผู้ถูกซื้อ
โครงการทดแทน

ระยะเวลาการได้ รับสิทธิไม่เสร็จสิ้นก่อนการรวมธุรกิจ
พนักงานไม่จาเป็ นต้ องให้ บริการเพิ่มเติมภายหลังวันที่ซ้ ือ
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ตัวอย่าง 70 สมมติ ข้อเท็จจริ งตามตัวอย่ างที่ 3 เว้ น แต่ ผู้ซ้ ือออกโครงการทดแทนเพื่ อ แลกเปลี่ ยนกับ
โครงการจ่ ายผลตอบแทนพนักงานโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ ของผู้ถูกซื้อ โดยโครงการทดแทน
ดังกล่าวไม่ได้ กาหนดให้ มีการบริการภายหลังการรวมธุรกิจ เงื่อนไขดังกล่าวใช้ กับ พนักงานที่
ยังไม่ได้ ให้ บริ การทั้งหมด ณ วั นที่ซ้ ือ เงื่อนไขของโครงการของผู้ ถูกซื้ อที่ถูกทดแทนไม่ ได้
กาหนดให้ ยกเลิกระยะเวลาการได้ รับสิทธิท่เี หลืออยู่ ไปตามการเปลี่ ยนแปลงอานาจในการ
ควบคุม (หากโครงการของผู้ถูกซื้อมีเงื่อนไขให้ ยกเลิกระยะเวลาการได้ รับสิทธิท่เี หลืออยู่ไป
ตามการเปลี่ ยนแปลงอานาจในการควบคุ มให้ ป ฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในตัวอย่ างที่ 1)
มูลค่าของโครงการทั้งสองซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์เ ท่ากับ 100 บาท และ
เนื่ อ งจากพนั ก งานได้ ใ ห้ บ ริ ก ารมาเป็ นระยะเวลาสองปี แล้ ว และโครงการทดแทนไม่ ไ ด้
กาหนดให้ พนักงานให้ บริการเพิ่มเติมภายหลังการรวมธุรกิจ ดังนั้น ระยะเวลาการได้ รับสิทธิ
ทั้งหมดจึงเท่ากับสองปี
ตัวอย่าง 71 สัดส่วนของมู ลค่ าโครงการทดแทนที่วั ดค่ าโดยใช้ ราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ สาหรั บการบริ การ
ก่ อนการรวมธุรกิจ เท่ากับมู ลค่ าโครงการของผู้ ถู กซื้ อที่วั ดค่ า โดยใช้ ร าคาตลาดเป็ นเกณฑ์
(100 บาท) คู ณ ด้ วยอัตราส่ วนของระยะเวลาการได้ รั บ สิทธิก่ อนการรวมธุร กิจ (สองปี )
ต่อระยะเวลาที่มากกว่าระหว่างระยะเวลาการได้ รับสิทธิรวม (สองปี ) และระยะเวลาการได้ รับ
สิทธิเดิมของโครงการของผู้ถูกซื้อ (สี่ปี) ดังนั้นจานวนเงิน 50 บาท (100 บาท x 2/4 ปี )
จะถือเป็ นบริการก่อนการรวมธุรกิจ และรวมเป็ นสิ่งตอบแทนที่โอนให้ แก่ผ้ ูถูกซื้อ ส่วนที่เหลือ
จานวน 50 บาท ถือเป็ นบริ การภายหลังการรวมธุรกิจ แต่เนื่องจากโครงการทดแทนไม่ได้
กาหนดให้ มีบริการภายหลังการรวมธุรกิจ ผู้ซ้ ือจึงรั บรู้จานวนเงินทั้ง 50 บาทเป็ นค่าตอบแทน
พนักงานในงบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจ

การเปิ ดเผยข้อมูล
ตัวอย่างการปฏิบัติตามข้ อกาหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 59 – 63 และแนวปฏิบัติข้อ 64 – 67
ในภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)

ตัวอย่าง 72 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการเปิ ดเผยข้ อมูลบางส่วนตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) ซึ่งไม่ได้ อ้างอิงจากรายการที่เกิดขึ้นจริ ง โดยตัวอย่าง
สมมติว่าผู้ ซ้ ื อเป็ นกิจการที่จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ และผู้ ถูกซื้ อ เป็ นกิจการที่ไม่ได้
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ ตัวอย่ างนี้ นาเสนอการเปิ ดเผยข้ อมูล ในรู ป แบบที่จัดเป็ น
ตารางโดยอ้ างอิงกับ ข้ อกาหนดในการเปิ ดเผยข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ อ ง ซึ่ งในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจริงการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนใหญ่จะแสดงในรูปแบบการอธิบายอย่างง่าย
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หมายเหตุ การซื้ อธุรกิจ
การอ้างอิงแนวปฏิบตั ิ
ในภาคผนวก ข
ข64.1-ข64.4
ในวันที่ 30 มิถุนายน 25x0 ผู้ซ้ ือซื้อหุ้นสามัญของผู้ถูกซื้อ จานวนร้ อยละ 15 ของหุ้น
สามั ญ ที่อ อกจ าหน่ า ย ในวั น ที่ 30 มิถุ น ายน 25x2 ผู้ ซ้ ื อซื้อ หุ้ น สามัญ ของผู้ ถูกซื้ อ
จานวนร้ อ ยละ 60 ของหุ้ น สามั ญ ที่อ อกจ าหน่ า ยและได้ รั บ อ านาจในการควบคุ ม
กิจการของผู้ถูกซื้อ ผู้ถูกซื้อเป็ นผู้ขายผลิตภัณฑ์และให้ บริการข้ อมูลระบบเครือข่ายใน
ประเทศแคนาดาและเม็กซิโก จากการซื้อกิจการผู้ซ้ ือคาดว่าจะเป็ นผู้นาในการขาย
ผลิตภัณฑ์และให้ บริการข้ อมูลระบบเครือข่ายในตลาดดังกล่าว นอกจากนี้ยังคาดว่า
จะลดค่าใช้ จ่ายได้ จากการประหยัดจากขนาดด้ วย
ข64.5
ค่าความนิยมจานวน 2,500 บาท ที่เกิดขึ้นจากการซื้อธุรกิจโดยหลัก ประกอบด้ วย
ส่วนของพลังจากการรวมกัน (Synergy) และการประหยัดจากขนาดที่คาดว่าจะเกิด
จากการรวมการดาเนินงานของผู้ซ้ ือและผู้ถูกซื้อเข้ าด้ วยกัน
ข64.11
ไม่มีส่วนของค่าความนิยมที่คาดว่ าจะนาไปใช้ ประโยชน์ทางภาษี ตารางต่อไปนี้ สรุป
สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ ผ้ ู ถูกซื้ อและจานวนของสินทรั พย์ท่ีได้ มาและหนี้ สินที่รับมาซึ่ง
รั บรู้ ณ วันที่ซ้ ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ ือของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ในผู้ถูกซื้อ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x2
สิง่ ตอบแทน
ข64.6, ข64.9 เงินสด
ข64.6.4
ตราสารทุน (หุ้นสามัญของผู้ซ้ ือจานวน 100,000 หุ้น)
ข64.6.3,
ข้ อตกลงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย
ข64.7.1
ข64.6
รวมสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้
ข64.16.1
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในผูถ้ ูกซื้ อซึ่งผูซ้ ื้ อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
ข64.13

ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้ อ (รวมอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการขาย ค่าใช้ จ่ายทั่วไป
และค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของผู้ซ้ ื อสาหรั บ ปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2)
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บาท
5,000
4,000
1,000
10,000
2,000
12,000
1,250

ข64.9

ข64.15,
ข64.16

จานวนเงินทีร่ บั รูข้ องสินทรัพย์ทีไ่ ด้มาทีร่ ะบุได้และหนี้ สินทีร่ บั มา
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินค้ าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้
หนี้สนิ ทางการเงิน
หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น
รวมสินทรัพย์สทุ ธิท่รี ะบุได้
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ

3,500
1,000
10,000
3,300
(4,000)
(1,000)
12,800
(3,300)
2,500
12,000

ค่าความนิยม

ข64.6.4

มูลค่ายุติธรรมของหุ้ นสามัญที่ออกจานวน 100,000 หุ้ นเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่จ่าย
ให้ แ ก่ ผ้ ู ถู ก ซื้ อ (4,000 บาท) ซึ่ งได้ ก าหนดโดยใช้ ร าคาตลาดปิ ดของหุ้ น สามั ญ ของผู้ ซ้ ื อ
ณ วันที่ซ้ ือ

ข64.6.3,

ข้ อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ าจะต้ องจ่ ายกาหนดให้ ผ้ ูซ้ ือจ่ายสิ่งตอบแทนให้ กับเจ้ า ของ
เดิมของผู้ถูกซื้อในอัตราร้ อยละ 5 ของรายได้ ของกิจการที่เกิดจากการรวมกัน (เงินลงทุนใน
ตราสารทุ น ที่ถื อ โดยผู้ ถู ก ซื้ อ) ส่ ว นที่เ กิน กว่ า 7,500 บาท สาหรั บ ปี 25x3 โดยกาหนด
จานวนเงินสูงสุดเท่ากับ 2,500บาท (ไม่ได้ คิดลด)

ข64.7,
ข67.2

จานวนเงินทั้งหมดที่ผ้ ูซ้ ืออาจต้ องจ่ายในอนาคต (ไม่ได้ คิดลด) ซึ่งกาหนดไว้ ภายใต้ ข้อตกลง
ของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายอยู่ในช่วงระหว่าง 0 บาท ถึง 2,500 บาท
มูลค่ า ยุ ติธรรมของข้ อ ตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่ า จะต้ อ งจ่ า ยจานวน 1,000 บาทถู ก
ประมาณขึ้นโดยใช้ วิธีรายได้ (Income Approach) การประมาณมู ลค่า ยุติธรรมดังกล่ าวใช้
อัตราการคิ ดลดที่คาดการณ์ ว่ าจะอยู่ ในช่ ว งร้ อยละ 20 ถึง ร้ อยละ 25 และคาดการณ์ ว่า
รายได้ ของกิจการที่เกิดจากการรวมกันจะอยู่ในช่วง 10,000 บาท ถึง 20,000 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 จานวนเงินที่รับรู้ตามข้ อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้ อง
จ่าย ช่วงของรายได้ และสมมติฐานที่ใช้ ในการประมาณการไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง
ข64.8

มู ลค่ า ยุ ติธรรมของสิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น ที่ได้ มารวมลู กหนี้ ภายใต้ สัญ ญาเช่ า การเงิน ของ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายข้ อมูลซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 2,375 บาท จานวนเงินทั้งหมดที่
ครบกาหนดตามสัญญาเท่ากับ 3,100 บาท ซึ่ งมีจานวน 450 บาท ที่คาดว่าจะไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้
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ข67.1

มูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ ท่ไี ด้ มาจานวน 3,300 บาท เป็ นมูลค่าที่รอ
ผลการประเมินครั้งสุดท้าย

ข64.10,
ข67.3
มาตรฐาน
การบัญชี
ฉบับที่ 37
(ปรับปรุง
2552) ย่อ
หน้ าที่ 84
และย่อ
หน้ าที่ 85

หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นจานวน 1,000 บาท ได้ ถูกบันทึกสาหรับการเรียกร้ องการประกันที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นสาหรับสินค้ าที่ขายโดยผู้ถูกซื้อในช่วงสามปี ที่ผ่านมา บริ ษัทคาดว่าค่าใช้ จ่ายนี้ส่วน
ใหญ่จะเกิดขึ้นในปี 25x3 และเสร็จสิ้นภายในปี 25x4 จานวนเงินทั้งหมดที่อาจต้ องจ่ายใน
อนาคต (ไม่ได้ คิดลด) ซึ่งผู้ซ้ ือถูกกาหนดให้ จ่ายภายใต้ ข้อตกลงเรื่องการประกันสินค้ าโดย
แนวโน้ มของจานวนเงินที่ไม่ได้ คิดลดของการจ่ายเงินทั้งหมดที่ประมาณขึ้นอยู่ในช่วงระหว่าง
500 บาท ถึง 1,500 บาท ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 25x2 ไม่ มีการเปลี่ ยนแปลงในจานวน
หนี้ สิน ที่รั บ รู้ แ ละไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในช่ ว งของผลที่ไ ด้ รั บ หรื อ สมมติ ฐ านที่ใ ช้ ใ นการ
ประมาณการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 25x2

ข64.15

มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของส่ ว นได้ เ สี ย ที่ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม ในผู้ ถู ก ซื้ อ ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ที่ไ ม่ ไ ด้ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ถูกประมาณโดยใช้ วิธีราคาตลาด (Market approach) และวิธี
รายได้ (Income approach) ซึ่งการประมาณมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบั
1. อัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงระหว่างร้ อยละ 20 ถึงร้ อยละ 25
2. มูลค่าที่เหลืออยู่สุดท้ าย (Terminal value) คาดการณ์โดยใช้ ช่วงของกาไรก่อนดอกเบี้ย
จ่าย ก่อนค่าเสื่อมราคาและก่อนภาษีเงินได้ ในปี สุดท้ าย คูณด้ วยมูลค่า ระหว่าง 3 และ
5 เท่า (หรือใช้ อัตราการเติบโตในระยะยาวซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างร้ อยละ 3 ถึง ร้ อยละ 6
ถ้ ามีความเหมาะสม)
3. ข้ อสมมติฐานทางการเงินของบริษัทถือว่าคล้ ายคลึงกับผู้ถูกซื้อ และ
4. รายการปรับปรุงที่อาจมีข้ นึ เนื่องจากขาดการควบคุมหรือขาดความสามารถทางการตลาด
ซึ่งผู้ซ้ ือรายอื่นในตลาดอาจใช้ ในการพิจารณาเมื่อมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของส่วน
ได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ

ข64.16.2

ผู้ซ้ ื อรั บรู้ ผลก าไรจานวน 500 บาท จากการวัด มู ลค่ ายุ ติธรรมของส่วนได้ เสียในผู้ ถู กซื้ อ
จานวนร้ อยละ 15 ซึ่งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ผลกาไรดังกล่าวถูกรวมอยู่ในรายได้ อ่ืนใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของผู้ซ้ ือ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2

ข64.17.1

รายได้ ของผู้ถูกซื้อตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 25x2 ซึ่งรวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เท่ากับ 4,090 บาท โดยมีกาไรในส่วนของผู้ถูกซื้อเท่ากับ 1,710 บาทในงวดเดียวกัน

ข64.17.2

หากผู้ถูกซื้อถูกรวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 25x2 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม จะมีรายได้ เท่ากับ 27,670 บาท และมีกาไรเท่ากับ 12,870 บาท
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