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บทนํา
บทนํา1 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้นํามาใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจ
เหตุผลในการปรับปรุง
บทนํา2 เดิมมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 อนุญาตใหใชวิธีการบัญชีเมื่อมีการรวมธุรกิจ 2 วิธี คือวิธีรวมสวนไดเสียและวิธีซื้อ
แมวามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 จํากัดการใชวิธีรวมสวนไดเสียสําหรับการรวมธุรกิจที่เปนการรวมสวนไดเสียเทานั้นก็
ตาม แตนักวิเคราะหและผูใชงบการเงินเห็นวาการอนุญาตใหใชวิธีการบัญชีทั้ง 2 วิธี สําหรับการรวมธุรกิจที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันจะทําใหลดความสามารถในการเปรียบเทียบกันไดของงบการเงิน นอกจากนี้ยังมีขอสนับสนุนวาการอนุญาตให
ใชวิธีการบัญชีที่มากกวาหนึ่งวิธี จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํารายการเพื่อใหสามารถใชวิธีการบัญชีตามที่ตองการได
โดยเฉพาะเมื่อแตละวิธีใหผลลัพธที่แตกตางกัน
บทนํา3
ปจจัยดังกลาวขางตน ประกอบกับการยกเลิกการใชวิธีสวนไดเสียในบางประเทศ เชน ออสเตรเลีย แคนาดา และ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งปรากฏวามีการรวมธุรกิจเพียงไมกี่ประเภทเทานั้นที่สามารถใชวิธีรวมสวนไดเสียได ปจจัยเหลานี้ทํา
ใหพิจารณาวาจะเปนประโยชนที่จะปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีสากล
โดยการยกเลิกวิธีรวมสวนไดเสีย
บทนํา4
วิธีการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจในแตละประเทศมีความแตกตางกัน การบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจรวมถึงการ
บัญชีสําหรับคาความนิยมและสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ วิธีปฏิบัติสําหรับสวนเกินของสวนไดเสียของผู
ซื้อในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดสุทธิของผูถูกซื้อ ที่สูงกวาตนทุนในการรวมธุรกิจ และการรับรูหนี้สินสําหรับการ
ยกเลิกหรือลดกิจกรรมของผูถูกซื้อ
บทนํา5
เดิมมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 ใหทางเลือกในการปนสวนตนทุนในการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อใหเปนไปตาม
แนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติหรือแนวทางที่เลือกปฏิบัติ โดยแนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติกําหนดใหวัดมูลคาสินทรัพย
และหนี้สินที่ระบุไดที่ไดมาเฉพาะสวนที่เปนของผูซื้อดวยมูลคายุติธรรม และวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดเฉพาะ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยดวยมูลคาตามบัญชีกอนการซื้อกิจการ สําหรับแนวทางที่เลือกปฏิบัติกําหนดใหวัดมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดที่ไดมาทั้งสวนที่เปนของผูซื้อและสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยดวยมูลคายุติธรรม ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นวาการอนุญาตใหใชวิธีการบันทึกบัญชีที่แตกตางกันกับรายการที่มีลักษณะคลายคลึงกันจะทําใหประโยชน
ที่ผูใชงบการเงินไดรับลดลง เนื่องจากความสามารถในการเปรียบเทียบกันไดและความนาเชื่อถือไดของงบการเงินลดลง
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บทนํา6
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มความสอดคลองในระดับสากลของวิธีการ
บัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ ในเรื่อง
6.1 วิธีการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ
6.2 การวัดมูลคาเริ่มแรกสําหรับสินทรัพย หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ที่ระบุไดและไดมาจากการรวมธุรกิจ
6.3 การรับรูหนี้สินจากการยกเลิกหรือลดกิจกรรมของผูถูกซื้อ
6.4 วิธีปฏิบัติสําหรับสวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดสุทธิของผูถูกซื้อที่สูงกวา
ตนทุนในการรวมธุรกิจ
6.5 การบัญชีสําหรับคาความนิยมและสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ
ลักษณะสําคัญของมาตรฐาน (Maบทนํา features of the IFRS)
บทนํา7
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดวา
7.1 การรวมธุรกิจในทุกกรณีที่อยูในขอบเขตมาตรฐานฉบับนี้ตองปฏิบัติตามวิธีซื้อ
7.2 การรวมธุรกิจในทุกกรณีที่อยูในขอบเขตมาตรฐานฉบับนี้ตองระบุวากิจการใดเปนผูซื้อ ผูซื้อคือกิจการที่สามารถ
ควบคุมกิจการหรือธุรกิจอื่นๆ ที่นําเขามารวมธุรกิจ
7.3 ผูซื้อตองวัดคาตนทุนการรวมธุรกิจซึ่งเปนผลรวมของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ใหไป หนี้สินที่เกิดขึ้นหรือรับมา
และตราสารทุนที่ออกไปโดยผูซื้อ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งการควบคุม รวมกับตนทุนอื่นที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการรวมธุรกิจ
7.4 ณ วันที่ซื้อ ผูซื้อตองรับรูสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ ถาเปนไปตามเกณฑตอไปนี้
ณ วันนั้น โดยไมคํานึงวาสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวเคยรับรูในงบการเงินของผูถูกซื้อหรือไม
7.4.1 กรณีสินทรัพยที่มิใชสินทรัพยไมมีตัวตน หากมีความเปนไปไดที่ผูซื้อจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพยนั้นและสามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไดอยางนาเชื่อถือ
7.4.2 กรณี หนี้ สิ นที่ มิ ใ ช ห นี้สิน ที่ อาจเกิ ดขึ้ น หากมี ค วามเป นไปได ค อนข า งแน ที่ ผูซื้ อจะสูญ เสี ยทรั พยากรเชิ ง
เศรษฐกิจเพื่อชําระหนี้สิน และสามารถวัดมูลคายุติธรรมของหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ
7.4.3 กรณีสินทรัพยไมมีตัวตนหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หากสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
7.5 หากสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สิน ที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ เปนไปตามเกณฑขางตน ใหผูซื้อวัดมูลคาเริ่มแรก
ดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ โดยไมคํานึงถึงสวนของผูถือหุนสวนนอย
7.6 ณ วันที่ซื้อ ผูซื้อตองรับรูคาความนิยมจากการรวมธุรกิจเปนสินทรัพย และบันทึกคาความนิยมเริ่มแรกจากสวนตาง
ระหวางตนทุนการรวมธุรกิจที่สูงกวาสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นที่ระบุไดที่รับรูตามยอหนา 7.4
7.7 ไมอนุญาตใหมีการตัดจําหนายคาความนิยมจากการรวมธุรกิจ แตตองทดสอบการดอยคาแทนทุกป หรือทดสอบ
บอยครั้งขึ้นถามีเหตุการณหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณที่บงชี้วาสินทรัพยเกิดการดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช)
7.8 ผูซื้อตองประเมินการระบุและการวัดมูลคาสินทรัพย หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อใหม รวมทั้ง
ตนทุนการรวมธุรกิจใหมดวย ถาสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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ที่ระบุไดของผูถูกซื้อที่รับรูตามยอหนา 7.4 ขางตนสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ และผูซื้อตองรับรูสวนเกินที่คงเหลือจาก
การประเมินใหมดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนทันที
7.9 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการกําหนดใหเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินลักษณะและ
ผลกระทบทางการเงินสําหรับ
7.9.1 การรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นระหวางรอบระยะเวลาบัญชี
7.9.2 การรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ในงบดุลแตกอนการอนุมัติใหออกงบการเงิน และ
7.9.3 การรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในงวดกอนที่ถูกกระทบ
7.10 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงใน
มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมระหวางงวด

การเปลี่ยนแปลงจากขอกําหนดเดิม
บทนํา8
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 เดิม มีดังนี้
การบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ
บทนํา9
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหการรวมธุรกิจทุกกรณีที่อยูในขอบเขตมาตรฐานฉบับนี้ตองปฏิบัติตามวิธีซื้อ
โดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 เดิม อนุญาตใหใชวิธีการบัญชีเมื่อมีการรวมธุรกิจได 2 วิธี คือ วิธีรวมสวนไดเสียสําหรับ
การรวมธุรกิจที่เปนการรวมสวนไดเสีย และวิธีซื้อสําหรับการรวมธุรกิจที่เปนการซื้อธุรกิจ
การรับรูสินทรัพยที่ไดมาที่ระบุได และหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาที่ระบุได
บทนํา10
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดเปลี่ยนแปลงขอกําหนดจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 เดิมสําหรับการรับรู
รายการดังตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ
10.1 หนี้สินจากการยกเลิกหรือลดกิจกรรมของผูถูกซื้อ
10.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของผูถูกซื้อ
นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อธิบายใหชัดเจนขึ้นสําหรับเงื่อนไขในการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนของผูถูกซื้อเปนสวน
หนึ่งของการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ
บทนํา11 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหผูซื้อตองรับรูหนี้สินจากการยกเลิกหรือลดกิจกรรมของผูถูกซื้อเปนสวนหนึ่ง
ของการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจเฉพาะเมื่อผูถูกซื้อมีภาระหนี้สินอยู ณ วันที่ซื้อ สําหรับการปรับโครงสรางที่รับรูตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น แตมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 43 เดิมกําหนดใหผูซื้อรับรูประมาณการหนี้สินจากการยกเลิกหรือลดกิจกรรมของผูถูกซื้อเปนสวนหนึ่งของ
การปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ แมประมาณการหนี้สินดังกลาวไมใชหนี้สินของผูถูกซื้อ ณ วันที่ซื้อ หากผูซื้อดําเนินการ
เขาเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
บทนํา12 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวา ณ วันที่ซื้อ ผูซื้อตองรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ตามนิยามที่ระบุในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น) ของผูถูกซื้อ เปนสวนหนึ่ง
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ของการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ หากสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ แตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43
เดิม หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นถูกรับรูเปนสวนหนึ่งของคาความนิยมหรือคาความนิยมติดลบ
บทนํา13 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 เดิม กําหนดใหรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนเฉพาะกรณีมีความเปนไปไดคอนขางแนที่
กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้นและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ มาตรฐานการบัญชีฉบับ
นี้ไมไดกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความเปนไปไดในการการรับรูรายการ เนื่องจาก สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจเปน
เรื่องที่ยอมรับได นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีแนวทางอธิบายวาโดยปกติมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมา
จากการรวมธุรกิจสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอที่จะรับรูแยกตางหากจากคาความนิยม ถาสินทรัพยไมมีตัวตนที่
ไดมาจากการรวมธุรกิจมีอายุการใหประโยชนที่ทราบไดแนนอน ใหสันนิษฐานไวกอนวามูลคายุติธรรมสามารถวัดมูลคาไดอยาง
นาเชื่อถือ
การวัดมูลคาสินทรัพยที่ไดมาที่ระบุได และหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาที่ระบุได
บทนํา14 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 เดิม ไดกําหนดแนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติและแนวทางที่เลือกปฏิบัติสําหรับการ
วัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ และการวัดมูลคาเริ่มแรกของผูถือหุนสวนนอย
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหผูซื้อตองรับรูสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ เปนสวน
หนึ่งของการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ดังนั้น สวนของผูถือหุนสวนนอยของธุรกิจที่
นํามารวม แสดงตามสัดสวนของมูลคายุติธรรมสุทธิของผูถือหุนสวนนอย ซึ่งการแสดงดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวทางที่
ลือกปฏิบัติของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 เดิม
การบัญชีสําหรับคาความนิยมหลังการรับรูเริ่มแรก
บทนํา15 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหผูซื้อตองวัดมูลคาความนิยมจากการรวมธุรกิจหลังจากรับรูคาความนิยม
เริ่มแรกดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม ดังนั้นผูซื้อไมตองตัดจําหนายคาความนิยมแตตองทดสอบการดอยคา
แทนทุกปหรือทดสอบถี่มากขึ้นถามีเหตุการณหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณที่เปนตัวบงชี้การดอยคา ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 43 เดิมกําหนดใหผูซื้อตองตัดจําหนายคาความนิยมอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของคาความ
นิยมนั้นและผูซื้อตองสันนิษฐานไวกอนวาอายุการใหประโยชนของคาความนิยมจะไมเกิน 20 ป นับจากวันที่เริ่มรับรูคา
ความนิยม
สวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ ที่
สูงกวาราคาทุน
บทนํา16 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหผูซื้อตองประเมินการระบุและการวัดคาสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อใหม รวมทั้งประเมินตนทุนการรวมธุรกิจใหมดวย หากสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรม
สุทธิของรายการดังกลาวสูงกวาราคาทุน ณ วันที่ซื้อ สวนเกินที่คงเหลือหลังจากประเมินใหมใหผูซื้อรับรูในงบกําไรหรือ
ขาดทุนทันที แตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 เดิม กําหนดใหผูซื้อบันทึกสวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคา
ยุติธรรมสุทธิของสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดของผูถูกซื้อที่สูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจเปนคาความนิยมติดลบ ดังนี้
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16.1 หากคาความนิยมติดลบมีความสัมพันธกับความคาดหวังของผลขาดทุนและคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามที่
ผูซื้อระบุอยูในแผนการซึ้อธุรกิจ ผูซื้อตองรับรูคาความนิยมติดลบไวในงบดุลและรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลา
เดียวกันกับคาใชจายหรือผลขาดทุนในอนาคตนั้น
16.2 หากคาความนิยมติดลบไมมีความสัมพันธกับความคาดหวังของผลขาดทุนและคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตามที่ผูซื้อระบุอยูในแผนการซื้อธุรกิจ ผูซื้อตองรับรูคาความนิยมติดลบเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุนดังนี้
16.2.1 รับรูจํานวนคาความนิยมติดลบที่ไมสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่ระบุไดเปนรายได
ตามเกณฑที่เปนระบบตลอดอายุการใชงานและอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เสื่อมสภาพ
ที่ระบุได โดยใชจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอายุการใชงานและอายุการใหประโยชนดังกลาวในการ
คํานวณ
16.2.2 รับรูจํานวนคาความนิยมติดลบที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่ระบุไดเปนรายได
ทันที
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพดวยตัวอักษรหนาดําซึ่งถือเปนหลักการ และขอความที่พิมพ
ดวยตัวอักษรปกติซึ่งถือเปนคําอธิบายและมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการ
บัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด

วัตถุประสงค
1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีการรายงานทางการเงินเมื่อมีการรวมธุรกิจโดยกําหนดใหใชวิธีซื้อ
สําหรับการรวมธุรกิจ ดังนั้นผูซื้อตองรับรูสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรม
ณ วันที่ซื้อ รวมทั้งรับรูคาความนิยมและทดสอบการดอยคาภายหลังวันที่ซื้อ แทนที่การตัดจําหนายคาความนิยม

ขอบเขต
2. กิจการตองบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ยกเวนกรณีที่กลาวในยอหนาที่ 3
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมนํามาใชกับ
3.1 การรวมธุรกิจในลักษณะการรวมคา
3.2 การรวมธุรกิจที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
3.3 การรวมธุรกิจของกิจการหาผลประโยชนรวม
3.4 การรวมธุรกิจที่นํากิจการหรือธุรกิจแยกตางหากจากกันมาจัดตั้ง กิจการที่เสนอรายงานตามสัญญาเพียงอยางเดียวโดย
ไมมีการไดมาซึ่งสวนไดเสียแตอยางใด ตัวอยางเชนการธุรกิจเพื่อเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมากกวา
หนึ่งแหง

การรวมธุรกิจ
4. การรวมธุรกิจคือการนํากิจการหรือธุรกิจที่แยกตางหากจากกันมารวมกันเปนกิจการหรือธุรกิจที่เสนอรายงานเพียงหนวยงาน
เดียว โดยผลจากการรวมธุรกิจสวนใหญทําใหกิจการหนึ่งคือ ผูซื้อ เขาควบคุมธุรกิจอื่นอีกหนึ่งธุรกิจหรือมากกวาเปนผูถูก
ซื้อ หากกิจการหนึ่งเขาควบคุมกิจการแหงหนึ่งหรือมากกวาโดยที่กิจการนั้นไมไดประกอบธุรกิจการรวมกันดังกลาวนั้น ไม
ถือเปนการรวมธุรกิจ เมื่อกิจการหนึ่งซื้อกลุมสินทรัพยหรือสินทรัพยสุทธิที่ไมใชธุรกิจ ผูซื้อตองปนสวนธุรกิจอื่นที่
ตนทุนของกลุมสินทรัพยไปยังสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดแตละรายการตามมูลคายุติธรรมเชิงเปรียบเทียบ ณ วันที่ซื้อ

5. การจัดโครงสรางการรวมธุรกิจมีหลายรูปแบบกับเหตุผลทางกฎหมาย ภาษีอากร หรือเหตุผลอื่น การรวมธุรกิจอาจทําโดย
การซื้อหุนทุนของอีกกิจการหนึ่ง หรือการซื้อสินทรัพยสุทธิทั้งหมดของอีกกิจการหนึ่ง หรือการเขาไปรับภาระหนี้สินของ
อีกกิจการหนึ่ง หรือการซื้อสินทรัพยสุทธิบางสวนของอีกกิจการหนึ่งซึ่งกอใหเกิดอีกหนึ่งธุรกิจหรือมากกวา การชําระการ
ซื้ออาจทําโดยการออกตราสารทุน การโอนเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดหรือสินทรัพยอื่น หรือผสมผสานกัน
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ระหวางรายการดังกลาว การรวมธุรกิจอาจเปนรายการระหวางผูถือหุนของกิจการที่มารวมธุรกิจกัน หรือรายการระหวาง
กิจการหนึ่งกับผูถือหุนอีกกิจการหนึ่ง นอกจากนั้นการรวมธุรกิจอาจมีการตั้งกิจการใหมเพื่อเขาควบคุมกิจการตางๆ ที่มา
รวมธุรกิจหรือเขาควบคุมสินทรัพยสุทธิที่รับโอนมา หรือมีการปรับโครงสรางของหนึ่งกิจการหรือมากกวาที่มารวมธุรกิจกัน

6 การรวมธุรกิจอาจเปนผลใหเกิดความสัมพันธแบบบริษัทใหญกับบริษัทยอย โดยที่ผูซื้อคือบริษัทใหญและผูถูกซื้อคือบริษัท
ยอยของผูซื้อ ในสถานการณเชนนี้ผูซื้อตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เมื่อจัดทํางบการเงินรวม และปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับสวนไดเสียในกิจการที่ซื้อมาเมื่อจัดทํางบ
การเงินเฉพาะกิจการ (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ)

7. การรวมธุรกิจที่เปนการซื้อสินทรัพยสุทธิรวมถึงคาความนิยมของอีกกิจการหนึ่ง โดยไมมีการซื้อหุนทุนของกิจการนั้น การ
ซื้อสินทรัพยสุทธิดังกลาวอาจทําใหเกิดคาความนิยมขึ้น แตการรวมธุรกิจในลักษณะนี้ไมทําใหเกิดความสัมพันธแบบบริษัท
ใหญกับบริษัทยอย

8. นิยามของการรวมธุรกิจภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใหรวมถึงการที่กิจการหนึ่งเขาควบคุมอีกกิจการหนึ่ง
แม ว าวั น ที่เ ข า ควบคุ ม ไม ไ ดต รงกั บ วัน ที่ ไ ด รับ สิ ท ธิ ส ว นได เสี ย ในความเป น เจ า ของในอี ก กิ จ การหนึ่ ง (เช น วัน ที่ มี ก าร
แลกเปลี่ยน) สถานการณดังนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนของบริษัทที่ถูกซื้อมีขอตกลงที่จะซื้อหุนคืนจากผูซื้อที่ทําใหการ
ควบคุมของบริษัทที่ถูกลงทุนเปลี่ยนแปลงไป

9. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสวนไดเสีย ในการรวมคา (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา )

การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
10. การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซึ่งกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดที่มานํามารวมกัน อยูภายใตการ
ควบคุมสูงสุดโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันทั้งกอนและหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไมเปนการควบคุม
ชั่วคราว

11. กลุมบุคคลที่เปนกลุมเดียวกันแลวมีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการหนึ่งจากขอตกลงตามสัญญาในการกําหนดนโยบาย
การเงินและการดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของกิจการ โดยที่อํานาจนั้นไมไดเปนการควบคุมชั่วคราว
ถือวากลุมบุคคลนั้นสามารถควบคุมกิจการได การรวมธุรกิจภายใตกลุมบุคคลลักษณะนี้ไมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้

12. กิจการอาจถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่กระทําการรวมกันภายใตขอตกลงตามสัญญา และบุคคลหรือกลุมบุคคล
นั้นไมตองจัดทํารายงานทางการเงินใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ดังนั้นสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน จึงไมจําเปนตองมีงบการเงินรวมที่รวมกิจการที่ถูกควบคุมทั้งหมดเขาไวเปนสวนหนึ่ง
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13. สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยของแตละกิจการที่มารวมกันทั้งกอนและหลังการรวมธุรกิจ ไมไดเปนปจจัยในการพิจารณา
วาการรวมธุรกิจนั้นเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันหรือไม ในทํานองเดียวกันการที่กิจการหนึ่งที่นํามารวม
ธุ ร กิ จ เปน บริ ษั ท ย อ ยที่ มิไ ด นํ า มารวมในการจั ด ทํ า งบการเงิ น รวมของกลุ ม กิ จ การตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 44
(ปรับปรุง 2550) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ก็ไมเปนปจจัยในการพิจารณาวาเปนการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน เชนเดียวกัน

การบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ
14. การบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจในทุกกรณีใหปฏิบัติตามวิธีซื้อ
15. วิธีซื้อพิจารณาการรวมธุรกิจจากมุมมองของผูซื้อ โดยผูซื้อซื้อสินทรัพยสุทธิ และรับรูสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น ซึ่งผูซื้อไดมาทั้งหมดจากการรวมธุรกิจ รวมทั้งรายการที่ผูถูกซื้อไมไดรับรูมากอน การวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สิน
ของผูซื้อ รวมทั้งสินทรัพยหรือหนี้สินที่ผูซื้อรับรูเพิ่มเติมไมถูกกระทบ เนื่องจากไมเกี่ยวของกับการรวมธุรกิจ

วิธีซื้อ
16. วิธีซื้อมีขั้นตอนในการนํามาปฏิบัติ เปนไปตามทุกขอดังตอไปนี้
16.1 การระบุผูซื้อ
16.2 การวัดตนทุนการรวมธุรกิจ
16.3 การปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซื้อไปยังสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ไดรับมา

การระบุผูซื้อ
17. ในการรวมธุรกิจทุกกรณีตองระบุวา กิจการใดเปนผูซื้อ ผูซื้อคือกิจการที่ไดอํานาจในการควบคุมกิจการหรือธุรกิจอื่นๆ
ที่ถูกนําเขามารวมธุรกิจ

18. เนื่องจากวิธีซื้อพิจารณาการรวมธุรกิจจากมุมมองของผูซื้อ ดังนั้นจึงสันนิษฐานไดวา กิจการใดกิจการหนึ่งเปนผูซื้อ
19. การควบคุมหมายถึงอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของอีกกิจการหรืออีกธุรกิจหนึ่งเพื่อให
ไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของกิจการหรือธุรกิจนั้น ในกรณีที่กิจการหนึ่งมีสิทธิออกเสียงในอีกกิจการหนึ่งเกินกวากึ่ง
หนึ่งใหสันนิษฐานไวกอนวากิจการที่มีสิทธิออกเสียงมีอํานาจควบคุม เวนแตสามารถแสดงไดวาสิทธิในการออกเสียงที่เกิน
กวากึ่งหนึ่งนั้นไมทําใหสามารถควบคุมกิจการอีกแหงได แตในกรณีที่กิจการหนึ่งแมมีสิทธิออกเสียงในอีกกิจการหนึ่งไมถึง
กึ่งหนึ่ง อาจเปนไปไดที่กิจการนั้นสามารถควบคุมอีกกิจการได หากผลของการรวมธุรกิจทําใหกิจการนั้นมีอํานาจตามขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี้
19.1 อํานาจในการออกเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งในกิจการอีกแหงหนึ่งตามขอตกลงกับผูลงทุนอื่น
19.2 อํานาจตามกฎหมายหรือตามขอตกลงในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการอีกแหง
หนึ่ง
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19.3 อํานาจแตงตั้งหรือถอดถอนบุคคลสวนใหญในคณะกรรมการบริษัทของกิจการหรือคณะบุคคลอื่นที่มีหนาที่
เทียบเทาคณะกรรมการบริษัทของกิจการอีกแหงหนึ่ง
19.4 อํานาจในการออกเสียงสวนใหญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะบุคคลอื่นที่มีหนาที่เทียบเทา
คณะกรรมการบริษัทของกิจการอีแหงหนึ่ง

20. แมวาในบางครั้งเปนการยากที่จะระบุวากิจการใดเปนผูซื้อ แตโดยทั่วไปแลวยอมตองมีขอบงชี้วามีกิจการหนึ่งที่เปนผูซื้อ
ตัวอยางเชน
20.1 หากมูลคายุติธรรมของกิจการหนึ่งสูงกวามูลคายุติธรรมของกิจการอื่นที่นํามารวมธุรกิจอยางเปนนัยสําคัญ กิจการ
ที่มีมูลคายุติธรรมสูงกวานาจะเปนผูซื้อ
20.2 หากการรวมธุรกิจเกิดจากการแลกเปลี่ยนหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงกับเงินสดหรือสินทรัพยอื่น กิจการที่จายเงิน
สดหรือสินทรัพยอื่นนาจะเปนผูซื้อ
20.3 หากการรวมธุรกิจเปนผลใหฝายบริหารของกิจการหนึ่งสามารถมีอิทธิพลในการเลือกคณะผูบริหารของกิจการที่
เกิดจากการรวมธุรกิจแลว กิจการที่มีอิทธิพลในการเลือกคณะผูบริหารนาจะเปนผูซื้อ

21. ในการรวมธุรกิจที่มีการแลกเปลี่ยนสวนไดเสียในตราสารทุน กิจการที่ออกตราสารทุนใหมมักเปนผูซื้อ อยางไรก็ตามตอง
คํานึงขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมทั้งหมดประกอบการพิจารณาวากิจการไหนมีอํานาจในการกําหนดนโยบายการเงิน
และการดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของกิจการที่นํามารวมธุรกิจ เชนในกรณีของการรวมธุรกิจที่เรียกวา
การซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ กิจการที่ออกตราสารทุนที่ออกใหมกลายเปนผูถูกซื้อ ตัวอยางเชน บริษัทเอกชนจัดการให
บริษัทมหาชนที่เล็กกวาแตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเขาถือตราสารทุนของกิจการตนเพื่อเปนหนทางในการเขาสูตลาด
หลักทรัพย แมวาในทางกฎหมายบริษัทมหาชนเปนผูออกตราสารทุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิมของกิจการดังกลาวเพื่อ
แลกกับหุนของกิจการนั้น และทําใหบริษัทมหาชนเปนผูถือหุนในกิจการนั้นซึ่งถือวาบริษัทมหาชนเปนบริษัทใหญ แตใน
ความเปนจริงกิจการที่ถือเปนบริษัทยอยทางกฎหมายคือผูซื้อ หากบริษัทยอยทางกฎหมายดังกลาวสามารถควบคุมนโยบาย
การเงินและการดําเนินงานของบริษัทใหญทางกฎหมายเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทใหญทางกฎหมาย
โดยทั่วไปผูซื้อคือกิจการที่ใหญกวา อยางไรก็ตามจากขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมของการรวมธุรกิจกลับชี้ใหเห็นวา
บางกรณีกิจการที่เล็กกวาซื้อกิจการที่ใหญกวา แนวทางปฏิบัติสําหรับการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับอยูในยอหนา 1-15 ของ
ภาคผนวก ข ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

22. เมื่อมีการตั้งกิจการใหมเพื่อออกตราสารทุนสําหรับการรวมธุรกิจ ตองระบุวากิจการใดที่ปรากฏอยูกอนการรวมธุรกิจคือผู
ซื้อตามหลักฐานเทาที่ปรากฏ

23. ในทํานองเดียวกันสําหรับการรวมธุรกิจที่มีกิจการที่เกี่ยวของมากกวาสองกิจการขึ้นไป ตองระบุวากิจการใดที่ปรากฏอยูกอน
การรวมธุรกิจคือผูซื้อตามหลักฐานเทาที่ปรากฏ การพิจารณาระบุผูซื้อในแตละกรณีใหพิจารณาปจจัยตาง ๆ ประกอบกัน
รวมถึงการพิจารณาวากิจการใดเปนผูริเริ่มการรวมธุรกิจ และกิจการใดมีสินทรัพยหรือรายไดที่สูงกวากิจการอื่นที่นํามา
รวมกันอยางเปนนัยสําคัญ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ

ตนทุนการรวมธุรกิจ
24. ผูซื้อตองวัดมูลคาตนทุนการรวมธุรกิจซึ่งเปนผลรวมของ
24.1 มูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนของสินทรัพยที่ใหไป หนี้สินที่เกิดขึ้นหรือรับมาและตราสารทุนที่ออก
โดยผูซื้อ เพื่อใหไดมาซึ่งการควบคุม รวมกับ
24.2 ตนทุนอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับการรวมธุรกิจ

25. วันที่ซื้อคือวันที่เริ่มมีผลใหผูซื้อสามารถควบคุมผูถูกซื้อ หากการควบคุมเกิดขึ้นจากรายการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งการ
ควบคุมรายการเดียว วันที่แลกเปลี่ยนคือวันที่ซื้อ อยางไรก็ตามการรวมธุรกิจอาจเปนผลมาจากรายการแลกเปลี่ยนมากกวา
หนึ่งรายการ ตัวอยางเชน การรวมธุรกิจโดยการทยอยซื้อหุนหากเกิดการรวมธุรกิจเชนนี้
25.1 ตนทุนการรวมธุรกิจเทากับตนทุนรวมของรายการแลกเปลี่ยนแตละรายการ
25.2 วันที่มีการแลกเปลี่ยนคือวันที่ของแตละรายการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น กลาวคือวันที่ผูซื้อรับรูการลงทุนแต
ละครั้งในงบการเงินของผูซื้อ ในขณะที่วันที่ซื้อคือวันที่เริ่มมีผลใหผูซื้อไดรับอํานาจในการควบคุมผูถูกซื้อ

26. ผูซื้อตองวัดมูลคาของสินทรัพยที่ใหไปและหนี้สินที่เกิดขึ้นหรือรับมาเพื่อใหไดมาซึ่งการควบคุม ดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่
มีการแลกเปลี่ยน ตามยอหนาที่ 24 ดังนั้นเมื่อมีการจายชําระตนทุนในการรวมธุรกิจทั้งหมดหรือบางสวนในอนาคต
มูลคายุติธรรม ของสวนที่ชําระในอนาคตใหกําหนดจากมูลคาปจจุบัน ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนซึ่งมีการพิจาณารวมสวนเกิน
หรือสวนลดที่อาจเกิดขึ้นจากการจายชําระ

27. กรณีตราสารทุนมีราคาที่ประกาศในสาธารณะ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยน ราคาดังกลาวเปนหลักฐานที่ดีที่สุดสําหรับใชเปน
มูลคายุติธรรมของตราสารทุน ยกเวนในบางสถานการณที่ยากจะเกิดซึ่งผูซื้อตองแสดงไดวาราคาที่ประกาศในสาธารณะ ณ
วันที่มีการแลกเปลี่ยน ไมสะทอนมูลคายุติธรรมที่นาเชื่อถือ โดยหลักฐานและวิธีประเมินมูลคาอื่นสามารถใชวัดมูลคา
ยุติธรรมของตราสารทุนไดนาเชื่อถือมากกวาราคาที่ประกาศในสาธารณะ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยน อาจไมนาเชื่อถือหาก
ราคาดังกลาวมาจากตลาดที่ไมมีสภาพคลอง กรณีที่ตราสารทุนที่ออกโดยผูซื้อไมมีราคาที่ประกาศในสาธารณะหรือราคาที่
ประกาศในสาธารณะ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนไมนาเชื่อถือ ผูซื้อตองประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารทุนดังกลาว เชน
โดยอางอิงจากสวนไดเสียตามสัดสวนในมูลคายุติธรรมของกิจการผูซื้อหรือโดยอางอิงจากสวนไดเสียตามสัดสวนในมูลคา
ยุติธรรมของผูถูกซื้อ แลวแตวามูลคาใดมีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนกวา มูลคายุติธรรม ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยน ของ
สินทรัพยที่เปนตัวเงินที่ผูซื้อมอบใหผูถือหุนของผูถูกซื้อ แทนการออกตราสารทุนให อาจเปนหลักฐานแสดงถึงมูลคา
ยุติธรรมที่ผูซื้อจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งการควบคุม อยางไรก็ตามใหนําประเด็นทุกแงมุมของการรวมธุรกิจ รวมทั้งปจจัย
สําคัญที่มีอิทธิพลตอการเจรจาตอรองมาพิจารณา นอกจากนั้น แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการพิจารณามูลคายุติธรรม ของ
ตราสารทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)

28. ตนทุนการรวมธุรกิจของผูซื้อรวมถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นหรือรับมาเพื่อแลกกับการไดมาซึ่งการควบคุม แตผลขาดทุนในอนาคต
หรือตนทุนอื่นที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่เปนผลจากการรวมธุรกิจไมถือเปนหนี้สินที่เกิดขึ้นหรือรับมาเพื่อแลกกับการไดมาซึ่งการ
ควบคุม ดังนั้นจึงไมรวมเปนสวนหนึ่งของตนทุนการรวมธุรกิจ

29. ตนทุนการรวมธุรกิจรวมถึงตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการรวมธุรกิจ เชน คาธรรมเนียมวิชาชีพจายใหนักบัญชี ที่
ปรึกษากฎหมาย ผูประเมินมูลคา และที่ปรึกษาอื่นในการรวมธุรกิจ

สวนตนทุนการบริหารทั่วไปซึ่งรวมถึงตนทุนของ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ

แผนกที่ทําหนาที่ซื้อธุรกิจ และตนทุนอื่นใดที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการรวมธุรกิจเปนการเฉพาะไมถือเปนตนทุนการรวม
ธุรกิจแตใหรับรูเปนคาใชจายทันทีที่เกิดขึ้น

30. ตนทุนในการจัดการและออกหนี้สินทางการเงินเปนสวนหนึ่งของรายการกูยืมเงิน ไมใชตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการรวม
ธุรกิจแมวาการกูยืมเงินนั้นเพื่อการรวมธุรกิจก็ตาม ดังนั้นผูซื้อตองไมรวมตนทุนนี้เปนสวนหนึ่งของตนทุนการรวมธุรกิจ
ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องการรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) กิจการตองรวมตนทุน
ดังกลาวอยูในการวัดมูลคาเริ่มแรกของหนี้สิน

31. ในทํานองเดียวกัน ตนทุนในการออกตราสารทุนเปนสวนหนึ่งของรายการออกตราสารทุนไมใชตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
การรวมธุรกิจแมวาตราสารทุนที่ออกนั้นเพื่อการรวมธุรกิจก็ตาม ดังนั้นผูซื้อตองไมรวมตนทุนนี้เปนสวนหนึ่งของตนทุน
การรวมธุรกิจ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48(ปรับปรุง 2550) เรื่องการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการรประกาศใช) กิจการตองนําตนทุนในการออกตราสารทุนไปลดเงินที่ไดจากการออกตรา
สารทุน

การปรับปรุงตนทุนการรวมธุรกิจที่ขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคต
32. กรณีที่ขอตกลงในการรวมธุรกิจมีขอกําหนดใหปรับปรุงตนทุนการรวมธุรกิจโดยขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคต ผูซื้อ
ตองบันทึกมูลคารายการปรับปรุงไวในตนทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซื้อ หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาเหตุการณ
นั้นจะเกิดขึ้นและสามารถวัดมูลคาจํานวนปรับปรุงไดอยางนาเชื่อถือ

33. ขอตกลงในการรวมธุรกิจอาจมีขอกําหนดใหมีการปรับปรุงตนทุนการรวมธุรกิจโดยขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคตหนึ่ง
เหตุการณหรือมากกวา เชน การรักษาระดับกําไรหรือระดับกําไรที่จะทําไดในอนาคต หรือระดับราคาตลาดของตราสารที่ผู
ซื้อออกใหในการรวมธุรกิจ โดยปกติมีความเปนไปไดที่จะประมาณมูลคารายการปรับปรุงตั้งแตวันบันทึกบัญชีเริ่มแรก
ของการรวมธุรกิจ โดยไมกระทบตอความนาเชื่อถือของขอมูลถึงแมวาจะยังมีความไมแนนอนบางประการ หากตอมา
เหตุ ก ารณ ใ นอนาคตไม เ กิ ด ขึ้ น หรื อ จํ า เป น ต อ งมี ก ารแก ไ ขประมาณการให ผู ซื้ อ ต อ งปรั บ ปรุ ง ต น ทุ น การรวมธุ ร กิ จ ให
สอดคลอง

34. แมวาขอตกลงในการรวมธุรกิจมีขอกําหนดใหปรับปรุงตนทุนการรวมธุรกิจโดยขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคต แตผูซื้อไม
ตองบันทึกมูลคารายการปรับปรุงเขาไวในตนทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่เริ่มบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ หากไมมีความเปนไป
ไดคอนขางแนวาเหตุการณนั้นจะเกิดหรือไมสามารถวัดมูลคารายการปรับปรุงไดอยางนาเชื่อถือ แตหากตอมามีความ
เปนไปไดคอนขางแนวาเหตุการณนั้นจะเกิดและสามารถวัดมูลคารายการปรับปรุงไดอยางนาเชื่อถือ ใหผูซื้อพิจารณาบันทึก
รายการปรับปรุงไวในตนทุนการรวมธุรกิจ

35. ในบางกรณีอาจมีขอตกลงใหผูซื้อตองชําระเงินเพิ่มเติมใหแกผูขายในภายหลัง หากมีการลดลงในมูลคาของสินทรัพยที่ใหไป
ตราสารทุนที่ออกให หรือหนี้สินที่เกิดขึ้นหรือรับมาเพื่อใหไดมาซึ่งการควบคุม ตัวอยางเชน กรณีที่ผูซื้อรับประกันราคา
ตลาดของตราสารทุนหรือตราสารหนี้ที่ออกใหเพื่อใหไดมาซึ่งการควบคุม โดยมีขอตกลงวาผูซื้อตองออกตราสารทุนหรือ
ตราสารหนี้เพิ่มเพื่อทําใหตนทุนการรวมธุรกิจที่ตกลงไวเมื่อเริ่มแรกมีจํานวนเทาเดิม ในกรณีดังกลาวไมตองปรับเพิ่ม
ตนทุนการรวมธุรกิจที่บันทึกไวแลว แตใหนํามูลคายุติธรรมของตราสารทุนหรือตราสารหนี้ที่ตองออกเพิ่มไปปรับลดกับ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ

มูลคาตราสารที่ออกเมื่อเริ่มแรกดวยโดยนําไปปรับเพิ่มสวนลดมูลคาหรือปรับลดสวนเกินมูลคาของตราสารที่ออกเมื่อ
เริ่มแรก

การปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจใหกับสินทรัพยที่ไดมา หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมา
36. ณ วันที่ซื้อ ผูซื้อตองปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ โดยรับรูสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูก
ซื้อ ใหเปนไปตามเกณฑการรับรูในยอหนาที่ 37 ดวยมูลคายุติธรรม ณ วันนั้น ยกเวนรายการสินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อ
มีการประกาศใช) ซึ่งตองรับรูดวยมูลคายุติธรรมหักดวยตนทุนในการขาย สวนตางระหวางตนทุนการรวมธุรกิจ
และสวนไดเสียเฉพาะของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูก
ซื้อ ใหปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาที่ 51-57

37. ณ วันที่ซื้อ ผูซื้อตองรับรูสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ ถาเปนไปตามเกณฑตอไปนี้
ณ วันนั้น
37.1 กรณี สิ น ทรั พย ที่ มิ ใชสิ น ทรั พยไ ม มีตั วตน หากมี ความเปน ไปได คอ นข างแนที่ ผู ซื้อ จะไดรั บประโยชน เ ชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้นและสามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไดอยางนาเชื่อถือ
37.2 กรณี ห นี้ สิ น ที่ มิ ใ ช ห นี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น หากมี ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน ที่ ผู ซื้ อ จะสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรเชิ ง
เศรษฐกิจเพื่อชําระหนี้สิน และสามารถวัดมูลคายุติธรรมของหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ
37.3 กรณีสินทรัพยไมมีตัวตนหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หากสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ

38. กําไรขาดทุนของผูซื้อใหรวมกําไรและขาดทุนของผูถูกซื้อหลังวันที่ซื้อโดยรวมรายไดและคาใชจายของผูถูกซื้อโดยคิดจาก
ตนทุนการรวมธุรกิจของผูซื้อ ตัวอยางเชน คาเสื่อมราคาสินทรัพยของผูถูกซื้อหลังวันที่ซื้อในงบกําไรขาดทุนของผูซื้อตอง
คิดจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เสื่อมคาไดเหลานั้น ณ วันที่ซื้อ กลาวคือคิดจากตนทุนทางดานผูซื้อ

39. การใชวิธีซื้อใหเริ่มใชตั้งแตวันที่ซื้อซึ่งคือวันที่เริ่มมีผลใหผูซื้อสามารถควบคุมผูถูกซื้อ เนื่องจากการควบคุมคือการมี
อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของธุรกิจที่ซื้อมาเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนที่ขั้นตอนการซื้อตองเสร็จสิ้นลงตามกฎหมายกอนจึงจะถือวาผูซื้อสามารถควบคุมได ในการ
ประเมินวาผูซื้อสามารถควบคุมไดหรือไม ตองพิจารณาขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมดประกอบการ
พิจารณา

40. เนื่องจาก ณ วันที่ซื้อ ผูซื้อตองรับรูสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อใหเปนไปตามเกณฑการ
รับรูในยอหนาที่ 37 ดวยมูลคายุติธรรม ดังนั้น สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอยในผูถูกซื้อใหแสดงตามสัดสวนของผูถือ
หุนสวนนอยในมูลคายุติธรรมสุทธิของรายการดังกลาว ภาคผนวก ข ยอหนาที่ 16 และ 17 กําหนดแนวปฏิบัติในการ
พิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ เพื่อการปนสวนตนทุนการรวม
ธุรกิจ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ

สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดของผูถูกซื้อ
41. ตามยอหนาที่ 36 ณ วันที่ซื้อ ผูซื้อตองปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ โดยรับรูสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุ
ไดของผูถูกซื้อ ใหเปนไปตามเกณฑการรับรูในยอหนาที่ 37 ดังนั้นผูซื้อตองปฏิบัติตามทุกขอดังตอไปนี้
41.1 ผูซื้อตองรับรูหนี้สิน จากการยกเลิกหรือลดกิจกรรมของผูถูกซื้อเปนสวนหนึ่งของการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ
เมื่อผูถูกซื้อมีภาระหนี้สิน ณ วันที่ซื้อสําหรับการปรับโครงสรางที่รับรูตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
41.2 ในการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ ผูซื้อตองไมรับรูหนี้สินสําหรับผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือตนทุนอื่น
ใดที่คาดวาจะเกิดขึ้นอันเปนผลจากการรวมธุรกิจ

42. การจายชําระที่กิจการตองปฏิบัติตามสัญญา เชน การจายชําระใหพนักงานหรือคูคา ในกรณีที่การจายชําระตามสัญญานั้น
เปนสวนหนึ่งของการรวมธุรกิจและเปนภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการ ที่ถือเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น จนกวามีความ
เปนไปไดคอนขางแนวาการรวมธุรกิจจะเกิดขึ้น และสามารถวัดมูลคาหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ ใหกิจการรับรูเปนหนี้สิน
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อการ
รวมธุรกิจเกิดขึ้น ใหผูซื้อรับรูหนี้สินดังกลาวของผูถูกซื้อเปนสวนหนึ่งของการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ

43. กรณีที่แผนการปรับโครงสรางของผูถูกซื้อมีเงื่อนไขการเริ่มดําเนินการโดยขึ้นอยูกับการรวมธุรกิจ แผนการปรับโครงสราง
เนื่องจากแผนการปรับ
ดังกลาวไมถือเปนภาระผูกพันในปจจุบันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของผูถูกซื้อกอนการรวมธุรกิจ
โครงสรางดังกลาวไมใชภาระผูกพันที่อาจมีอยูเนื่องจากเหตุการณในอดีต แตการจะทราบวาภาระผูกพันดังกลาวมีอยูหรือไม
นั้นตองไดรับการยืนยันจากเหตุการณอยางนอยหนึ่งเหตุการณที่จะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งยังมีความไมแนนอน
ในขณะนั้นและไมอยูในความควบคุมทั้งหมดของผูถูกซื้อ ดังนั้นผูซื้อตองไมรับรูหนี้สินจากแผนการปรับโครงสราง
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ
44. ผูซื้อตองรับรูสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดทั้งหมดของผูถูกซื้อตามยอหนาที่ 36 ซึ่งรวมถึงสินทรัพยและหนี้สินของผูซื้อ ซึ่ง
ผูซื้อจายซื้อหรือยอมรับภาระรวมถึงสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินทั้งหมด สินทรัพยและหนี้สินซึ่งไมเคยรับรูในงบ
การเงินของผูถูกซื้อมากอนเนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวไมเปนไปตามเงื่อนไขการรับรูรายการกอนการซื้อกิจการ
ตัวอยางเชน ผลประโยชนทางภาษีที่เกิดจากผลขาดทุนของผูถูกซื้อซึ่งยังไมเคยรับรูในงบการเงินของผูถูกซื้อมากอนการรวม
ธุรกิจ แตผลประโยชนดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขการรับรูเปนสินทรัพยที่ระบุไดตามยอหนาที่ 36 หากมีความเปนไปได
คอนขางแนวาผูซื้อมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะไดรับผลประโยชนทางภาษีนั้น

สินทรัพยไมมีตัวตนของผูถูกซื้อ
45. ตามยอหนาที่ 37 ณ วันที่ซื้อ ผูซื้อตองรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนของผูถูกซื้อหากสินทรัพยดังกลาวเปนไปตามนิยามของ
สินทรัพยไมมีตัวตนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยาง
นาเชื่อถือ ดังนั้น ผูซื้อตองรับรูโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางดําเนินการของผูถูกซื้อเปนสินทรัพยแยกตางหากจาก
คา ความนิ ยม หากโครงการดัง กลา วเปนไปตามนิ ย ามของสิน ทรัพ ยไ ม มีตั วตนและสามารถวั ดมู ล คา ยุติ ธรรมไดอยา ง
นาเชื่อถือ มาตรฐานฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน ไดใหแนวทางในการพิจารณาความนาเชื่อถือของการวัดมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ

46. กรณีสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินและไมมีรูปรางทางกายภาพ ตองระบุใหไดวาสินทรัพยดังกลาวเปนไปตามนิยามของสินทรัพย
ไมมีตัวตนหรือไม ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน สินทรัพยถือเปนสินทรัพยที่ไมมีตัวตน
เมื่อเปนไปตามเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
46.1 สามารถแยกเปนเอกเทศได กลาวคือ สามารถแยกหรือแบงจากกิจการและสามารถขายโอน ใหสิทธิ์ ใหเชา หรือ
แลกเปลี่ยนไดอยางเปนเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญาสินทรัพยหรือหนี้สินที่เกี่ยวของ
46.2 ไดมาจากการทําสัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอื่น โดยไมคํานึงวาสิทธิเหลานั้นจะสามารถโอนหรือสามารถ
แบงแยกจากกิจการหรือจากสิทธิและขอผูกพันอื่นๆไดหรือไมก็ตาม

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของผูถูกซื้อ
47. ยอหนาที่ 37 ระบุวา ผูซื้อตองรับรูหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของผูถูกซื้อแยกตางหาก เปนสวนหนึ่งของการปนสวนตนทุนการ
รวมธุรกิจ หากสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ ถาหากไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือจะเปนไป
ตามทุกขอดังตอไปนี้
47.1 จะมีผลกระทบตอจํานวนที่รับรูเปนคาความนิยมหรือจํานวนที่บันทึกจํานวนที่บันทึกตามยอหนาที่ 56
47.2 ผูซื้อตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณ
การหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
ในยอหนาที่ 16.12 ของภาคผนวก ข ใหแนวทางในการกําหนดมูลคายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

48. หลังจากการรับรูเริ่มแรก ผูซื้อตองวัดมูลคาหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับรูไวแยกตางหากตามยอหนาที่ 36 ดวยจํานวนที่
สูงกวาของจํานวนในทุกขอดังตอไปนี้
48.1 จํานวนที่จะตองรับรูตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
48.2 จํานวนที่รับรูเริ่มแรกหักดวยคาตัดจําหนายสะสมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง รายได

49. ขอกําหนดตามยอหนาที่ 48 ไมใชกับสัญญาที่บันทึกตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรับรูและการวัดคาเครื่องมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) อยางไรก็ตามภาระผูกพันในการกูยืมเงินที่ไมรวมในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง
การรับรูและการวัดคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งไมใชภาระผูกพันในการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ย
ที่ต่ํากวาอัตราในทองตลาดใหถือเปนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของผูถูกซื้อ ถา ณ วันที่ซื้อไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะ
สูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพื่อชําระภาระผูกผัน หรือไมสามารถวัดมูลคาภาระผูกผันไดอยางนาเชื่อถือ ภาระผูกพันเงิน
กูยืมดังกลาวใหรับรูตามยอหนาที่ 37 เปนสวนหนึ่งในการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจตอเมื่อสามารถวัดมูลคายุติธรรมได
อยางนาเชื่อถือ

50. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรับรูเปนสวนหนึ่งในการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจไมรวมในขอบเขตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม ผูซื้อตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเหลานั้นตามขอกําหนดมาตรฐานการบัญชีดังกลาวสําหรับหนี้สินแตละประเภท
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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คาความนิยม
51. ณ วันที่ซื้อ ผูซื้อตองปฏิบัติตามทุกขอดังตอปนี้
51.1 รับรูคาความนิยมจากการรวมธุรกิจเปนสินทรัพย
51.2 วัดมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมดวยราคาทุน ซึ่งคือสวนตางของตนทุนการรวมธุรกิจที่สูงกวาสวนไดเสีย
ของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดตามยอหนาที่ 36
52. คาความนิยมจากการรวมธุรกิจแสดงถึงจํานวนเงินที่ผูซื้อจายโดยคาดหวังประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะไดรับจาก
สินทรัพยซึ่งไมสามารถระบุและรับรูเปนรายการแยกเฉพาะเจาะจงได

53. กรณีที่ ณ วันที่ซื้อ ไมสามารถรับรูสินทรัพย หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ เนื่องจากไมเปนไปตามเกณฑ
ในยอหนาที่ 37 กรณีนี้จะมีผลกระทบตอจํานวนที่รับรูเปนคาความนิยม หรือจํานวนที่บันทึกตามยอหนาที่ 56 เนื่องจาก
คาความนิยมคือมูลคาเหลืออยูของตนทุนการรวมธุรกิจหลังจากรับรูสินทรัพย หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูก
ซื้อแลว

54. หลังจากรับรูคาความนิยมเริ่มแรกแลว ผูซื้อตองวัดคาความนิยมดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม
55. ผูซื้อตองไมตัดจําหนายคาความนิยมจากการรวมธุรกิจ แตตองทดสอบการดอยคาแทนทุกป หรือทดสอบถี่ครั้งขึ้นถามี
เหตุการณหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณที่เปนตัวบงชี้การดอยคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36(ปรับปรุงป 2550)
เรื่องการดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช)

สวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่
ระบุไดของผูถูกซื้อ ที่สูงกวาตนทุน
56. ถาสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อที่รับรู
ตามยอหนาที่ 36 สูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ ผูซื้อตองปฏิบัติตามทุกขอดังตอไปนี้
56.1 ประเมินการระบุและการวัดมูลคาสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อใหม รวมทั้ง
ประเมินตนทุนในการรวมธุรกิจใหมดวย และ
56.2 รับรูสวนเกินที่คงเหลือหลังจากประเมินใหมในกําไรหรือขาดทุนทันที

57. ผลกําไรที่รับรูตามยอหนาที่ 56 อาจประกอบดวยสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
57.1 ความผิดพลาดในการวัดมูลคายุติธรรมของตนทุนการรวมธุรกิจ หรือ สินทรัพย หนี้สิน หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่
ระบุไดของผูถูกซื้อ ตนทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่เกิดจากการที่ผูถูกซื้อไมไดแสดงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
หนี้สิน หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได ก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งของความผิดพลาดดังกลาว
57.2 ขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีที่ใหวัดมูลคาสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซื้อดวยมูลคาที่ไมใชมูลคายุติธรรม
แตใหถือเสมือนเปนมูลคายุติธรรมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ ตัวอยางเชน
ในแนวทางของภาคผนวก ข เกี่ยวกับการกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดของผูถูกซื้อโดย
จัดสรรสวนที่กระจายไปยังสินทรัพยและหนี้สินทางภาษีโดยไมตองคิดลด
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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57.3 การตอรองราคาในการซื้อ

การรวมธุรกิจที่ดําเนินการเปนขั้นๆ
58. ในการรวมธุรกิจอาจเกิดจากรายการแลกเปลี่ยนมากกวาหนึ่งรายการ ตัวอยางเชน การทยอยซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูซื้อตอง
พิจารณารายการแลกเปลี่ยนแตละรายการแยกจากกัน โดยใชตนทุนของรายการและขอมูลมูลคายุติธรรม ณ วันที่เกิด
รายการแลกเปลี่ยนแตละครั้ง เพื่อกําหนดคาความนิยมที่เกี่ยวของแตละครั้งที่เกิดรายการ ซึ่งมีผลใหตองเปรียบเทียบ
ตนทุนการลงทุนแตละครั้งกับสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได
ของผูถูกซื้อ
59. เมื่อการรวมธุรกิจเกิดจากรายการแลกเปลี่ยนมากกวาหนึ่งรายการ มูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้ออาจแตกตางกันไปในแตละครั้งที่มีรายการแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
59.1 มีการปรับตัวเลขมูลคาสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อใหเปนมูลคายุติธรรม ณ วันที่
เกิดรายการแลกเปลี่ยนแตละครั้ง เพื่อคํานวณคาความนิยมแตละครั้งที่เกิดรายการ
59.2 การรับรูมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ ณ วันที่ซื้อ
การปรับมูลคายุติธรรมของสวนไดเสียที่บันทึกไวแลวของผูซื้อที่มีอยูกอนหนาถือเปนการตีราคาใหม เพื่อใหมูลคายุติธรรม
ดังกลาวเปนมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อลาสุด อยางไรก็ตามการปรับมูลคาที่เปนการรับรูเริ่มแรกของสินทรัพย หนี้สิน
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อนี้ ไมถือวาผูซื้อเลือกนโยบายบัญชีในการปรับมูลคารายการเหลานั้นหลังจาก
การรั บรู เริ่ม แรกตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บับ ที่ 32 (ปรั บ ปรุ ง 2550) เรื่ อ ง ที่ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช)
60. กอนที่จะเขาเงื่อนไขการรวมธุรกิจ รายการแลกเปลี่ยนอาจเขาเงื่อนไขเปนการลงทุนในบริษัทรวมซึ่งตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550)เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม โดยใชวิธีสวนไดเสีย ในกรณีนี้จะตองนํา
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของบริษัทรวม ณ วันที่มีรายการแลกเปลี่ยนกอนหนาแตละครั้งมาใชในการบันทึก
เงินลงทุน ตามวิธีสวนไดเสีย

การบัญชีเริ่มแรกจากประมาณการ
61. การบัญชีเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจ ตองมีการระบุและกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ รวมทั้งมูลคาตนทุนการรวมธุรกิจ
62. ถาการบัญชีเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจตองใชการประมาณการในวันสิ้นงวดที่มีการรวมธุรกิจ เนื่องจากมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพย หนี้สิน หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ หรือตนทุนการรวมธุรกิจยังตองมีการประมาณการ ผูซื้อ
ตองใชมูลคาที่ประมาณการนั้นในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ และตองปรับปรุงมูคาของการประมาณการเมื่อรายการบัญชี
เริ่มแรกสมบูรณ โดยตองปฏิบัติตามทุกขอดังตอไปนี้
62.1 การปรับปรุงดังกลาวตองทําภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
62.2 ใหรับรูการปรับปรุงดังกลาวเสมือนรับรูมาตั้งแตวันที่ซื้อ ดังนั้น
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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62.2.1 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดที่เกิดจากการรับรูหรือปรับปรุงเพื่อให
การบัญชีเริ่มแรกสมบูรณตองถูกคํานวณใหม เสมือนวาไดรับรูมูลคายุติธรรมของรายการดังกลาวตั้งแตวันที่
ซื้อ
62.2.2 ใหปรับปรุงคาความนิยมหรือกําไรที่รับรูตามยอหนาที่ 56 นับแตวันที่ซื้อดวยจํานวนเทากับการปรับปรุง
มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย หนี้สิน หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได ซึ่งไดรับรูหรือปรับปรุง
62.2.3 ขอมูลเปรียบเทียบที่นําเสนอในงวดกอนงวดที่การบัญชีเริ่มแรกสมบูรณ ใหกิจการนําเสนอเสมือนวาการ
บัญชีเริ่มแรกสมบูรณตั้งแตวันที่ซื้อ ทั้งนี้ รวมถึงคาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย หรือกําไรหรือขาดทุนอื่นที่
ตองรับรูเพิ่มเติมจากการปรับปรุงใหการบัญชีเริ่มแรกสมบูรณ

การปรับปรุงหลังการบัญชีเริ่มแรกสมบูรณ
63. ยกเวนที่กลาวในยอหนาที่ 33 34 และ 65 การปรับปรุงการการบัญชีเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจหลังจากที่การบัญชี
เริ่มแรกสมบูรณแลว ใหทําไดเฉพาะการแกไขขอผิดพลาดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุงป 2550) เรื่อง
นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณทางการบัญชีและขอผิดพลาด การปรับปรุงการบัญชีเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจ
หลังจากที่การบัญชีเริ่มแรกเสร็จ สมบูรณแลวตองไมถือเปนการรับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 3 9 (ปรั บ ปรุง ป 2550 ) เรื่ อ ง นโยบายบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณทางการบั ญ ชี แ ละ
ขอผิดพลาด ที่กําหนดวาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตองรับรูในงวดปจจุบันและงวดอนาคต
64. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุงป 2550) เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณทางการบัญชีและ
ขอผิดพลาด กําหนดใหกิจการบันทึกการแกไขขอผิดพลาดโดยปรับยอนหลังและใหนําเสนองบการเงินเปรียบเทียบ
เสมือนวาไมเคยมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น โดยปรับงบการเงินเปรียบเทียบในอดีตยอนหลังสําหรับงวดที่มีขอผิดพลาด ดังนั้น
ใหคํานวณมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อซึ่งตองรับรูหรือปรับปรุงจาก
การแกไขขอผิดพลาด เสมือนวาไดรับรูมูลคายุติธรรมหรือมูลคายุติธรรมที่ปรับแลว ตั้งแต วันที่ซื้อ ใหปรับปรุงคาความ
นิยมหรือผลกําไรที่รับรูในงวดกอนตามยอหนาที่ 56 ยอนหลังดวยจํานวนเทากับมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ (หรือการ
ปรับปรุงมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ) ของสินทรัพย หนี้สิน หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดซึ่งไดรับรู (หรือปรับปรุง)

การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีหลังการบัญชีเริ่มแรกสมบูรณ
65. หากประโยชนที่อาจไดรับจากผลขาดทุนทางภาษียกไป หรือ สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีอื่นของผูถูกซื้อไมเปนไปตาม
เกณฑในการรับรูตามยอหนาที่ 37 ที่กําหนดใหรับรูแยกตางหากเมื่อมีการกําหนดรายการบัญชีการรวมธุรกิจเริ่มแรก แตมา
รับรูไดในภายหลัง ผูซื้อตองรับรูประโยชนดังกลาวเปนรายไดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่องภาษีเงินได (เมื่อมี
การประกาศใช) นอกจากนี้ ผูซื้อตองปฏิบัติทุกขอดังตอไปนี้
65.1 ลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมใหเทากับจํานวนที่ควรรับรูถาสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการรับรูเปน
สินทรัพยที่ระบุได นับแตวันที่ซื้อ
65.2 รับรูการลดลงของมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมเปนคาใชจาย

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
19
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อยางไรก็ตาม กระบวนการปฏิบัตินี้ตองไมมีผลใหเกิดสวนเกินตามที่กลาวในยอหนาที่ 56 หรือไมมีผลทําใหเพิ่มผลกําไร
ที่รับรูกอนหนาตามยอหนาที่ 56 ที่ไดรับรูไวแลว

การเปดเผยขอมูล
66. ผูซื้อตองเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจที่
เกิดขึ้น
66.1 ระหวางรอบระยะเวลาบัญชี
66.2 หลังจากวันที่ในงบดุลแตกอนการอนุมัติใหออกงบการเงิน
67. เพื่อใหเปนไปตามหลักการในยอหนาที่ 66.1 ผูซื้อตองเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการรวมธุรกิจแตละรายการระหวางรอบ
ระยะเวลาบัญชี ดังนี้
67.1 ชื่อและรายละเอียดของแตละกิจการหรือธุรกิจที่มารวมกัน
67.2 วันที่ซื้อ
67.3 รอยละสัดสวนของตราสารทุนที่มีสิทธิออกเสียงที่ไดมา
67.4 ตนทุนการรวมธุรกิจและคําอธิบายสวนประกอบของตนทุนการรวมธุรกิจ รวมทั้งตนทุนอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
การรวมธุรกิจ หากตนทุนการรวมธุรกิจตราสารทุนที่ออกหรือตราสารทุนที่อาจออกเปนสวนหนึ่งของตนทุน การ
รวมธุรกิจใหเปดเผยรายการทุกขอดังตอไปนี้ดวย
67.4.1 จํานวนตราสารทุนที่ออกหรือตราสารทุนที่สามารถออก
67.4.2 มูลคายุติธรรมของตราสารเหลานั้นและเกณฑในการกําหนดมูลคายุติธรรมถาตราสารดังกลาวไมมีราคา
ประกาศ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยน ใหเปดเผยขอสมมติสําคัญทีใ่ ชในการกําหนดมูลคายุติธรรม ถาตราสาร
ดังกลาวมีราคาที่ประกาศในสาธารณะ (published price)ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยน แตไมไดนํามาใชเปน
เกณฑในการกําหนดมูลคายุติธรรมใหเปดเผย ณ วันซื้อและจํานวนที่รับรูถึงเหตุผลที่ไมใชราคาที่ประกาศใน
สาธารณะ วิธีการและขอสมมติสําคัญทีใ่ ชในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารทุน พรอมทั้งแสดงยอด
รวมของผลตางระหวางมูลคายุติธรรมที่ใชและมูลคาตามราคาที่ประกาศในสาธารณะของตราสารทุนนั้น
67.5 รายละเอียดของการดําเนินงานบางสวนที่ยกเลิกเนื่องจากการรวมธุรกิจ
67.6 จํานวนที่รับรู ณ วันซื้อสําหรับสินทรัพย หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแตละประเภทของผูถูกซื้อ และมูลคาตามบัญชี
ของแตละรายการดังกลาวกอนการรวมธุรกิจ หากการเปดเผยมูลคาตามบัญชีดังกลาวไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ
ใหเปดเผยเหตุผลที่ไมสามารถทําได
67.7 จํานวนของสวนเกินที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนตามยอหนาที่ 56 และรายการบัญชีที่จํานวนนี้แสดงรวมอยูในงบกําไร
ขาดทุน
67.8 คําอธิบายถึงปจจัยที่สงผลตอตนทุนการรวมธุรกิจที่ทําใหเกิดการรับรูคาความนิยม โดยอธิบายสินทรัพยไมมีตัวตน
แตละรายการที่รวมอยูในคาความนิยม และเหตุผลที่ไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวได
อยางนาเชื่อถือ หรือคําอธิบายลักษณะของสวนเกินที่รับรูในงบกําไรขาดทุนตามยอหนาที่ 56
67.9 กําไรหรือขาดทุนของผูถูกซื้อนับแตวันที่ซื้อที่รับรูในงบกําไรหรือขาดทุนของผูซื้อสําหรับงวด หากการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวไมสามารถกระทําไดในทางปฏิบัติ ใหเปดเผยเหตุผลที่ไมสามารถทําได
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
20
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68. หากการรวมธุรกิจแตละรายการระหวางรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงานไมมีสาระสําคัญ ใหเปดเผยขอมูลตามยอหนาที่ 67
เปนยอดรวมของการรวมธุรกิจหลายรายการ
69. ถาการบัญชีเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจระหวางรอบระยะเวลาบัญชีที่รายงานยังตองใชการประมาณการ ตามยอหนาที่ 62
ใหเปดเผยเหตุผลที่ยังตองใชการประมาณการ
70. เพื่อใหเปนไปตามหลักการในยอหนาที่ 66.1 ผูซื้อตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ เวนแตไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ
70.1 รายไดสําหรับงวดของกิจการที่นํามารวมกัน เสมือนวาการรวมธุรกิจทั้งหมดในระหวางงวดเกิดขึ้นตั้งแตวันเริ่มตน
งวด
70.2 กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดของกิจการที่นํามารวมกัน เสมือนวาการรวมธุรกิจทั้งหมดในระหวางงวดเกิดขึ้นตั้งแตวัน
เริ่มตนงวด
ถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ ใหเปดเผยเหตุผลที่ไมสามารถทําได
71. เพื่อใหเปนไปตามหลักการในยอหนาที่ 66.2 ผูซื้อตองเปดเผยขอมูลตามยอหนาที่ 67 สําหรับการรวมธุรกิจแตละรายการ
ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ในงบดุลแตกอนวันที่อนุมัติใหออกงบการเงิน หากการเปดเผยดังกลาวไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ ให
เปดเผยเหตุผลวาไมสามารถทําได พรอมทั้งระบุเหตุผล
72. ผูซื้อตองเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลกระทบทางการเงินจาก กําไร ขาดทุน การแกไข
ขอผิดพลาด และการปรับปรุงรายการอื่นที่รับรูในงวดปจจุบัน ที่เกี่ยวของกับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในงวดปจจุบันหรือ
งวดกอนหนา
73. เพื่อใหเปนไปตามหลักการในยอหนาที่ 72 ผูซื้อตองเปดเผยขอมูลทุกขอดังตอไปนี้
73.1 จํานวนเงินและคําอธิบายรายการกําไรหรือขาดทุนที่รับรูในรอบระยะเวลาปจจุบัน
73.1.1 ที่เกี่ยวของกับจํานวนสินทรัพย หนี้สิน หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดซึ่งไดมาจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นใน
งวดนี้ หรืองวดกอนหนา
73.1.2 ที่มีขนาด ลักษณะ หรือเหตุการณ ที่ทําใหขอมูลที่เปดเผยมีความเกี่ยวของกับการทําความเขาใจผลการ
ดําเนินงานของกิจการที่นํามารวมกัน
73.2 หากการบัญชีเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในงวดกอนหนายังตองใชการประมาณการ ณ วันสิ้นงวดที่มีการ
รวมธุรกิจ ใหเปดเผยจํานวนเงินและคําอธิบายรายการปรับปรุงที่รับรูระหวางงวดปจจุบัน
73.3 ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขขอผิดพลาดตามที่กําหนดใหเปดเผยในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุงป 2550)
เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณทางการบัญชีและขอผิดพลาดทางบัญชี สําหรับสินทรัพย หนี้สิน หรือ
หนี้สินที่อาจที่ระบุไดของผูถูกซื้อ หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของรายการเหลานั้นที่ผูซื้อรับรูระหวางงวดปจจุบัน
ตามที่กลาวในยอหนาที่ 63 และ 64
74. กิจการตองเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลคาตามบัญชีของคาความ
นิยมระหวางงวด
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75. เพื่อใหเปนไปตามหลักการในยอหนาที่ 74 ผูซื้อตองเปดเผยการกระทบยอดของมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมระหวาง
ตนงวดกับสิ้นงวด โดยแสดงแตละรายการดังตอไปนี้แยกจากกัน
75.1 คาความนิยมและคาเผื่อการดอยคาสะสม ณ วันตนงวด
75.2 คาความนิยมที่รับรูเพิ่มระหวางงวด ยกเวนคาความนิยมของกลุมธุรกิจที่จะยกเลิกและเขาเกณฑจําแนกประเภทเปน
สินทรัพยมีไวเพื่อขายตาม มาตรตฐานการบัญชี เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินการ

ที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช)
75.3 รายการปรับปรุงระหวางงวดจากการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในภายหลังตามยอหนาที่ 65
75.4 คาความนิยมของกลุมธุรกิจที่จะยกเลิกและจัดประเภทเปนสินทรัพยมีไวเพื่อขายตาม มาตตรฐานการบัญชี เรื่อง
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินการที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช) รวมถึง คาความ
นิยมที่ตัดออกระหวางงวดซึ่งเดิมไมใชคาความนิยมของธุรกิจที่จะยกเลิกและจัดประเภทเปนสินทรัพยมีไวเพื่อขาย
75.5 ขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูระหวางงวดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการดอยคาของ
สินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช)
75.6 ผลแตกตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดขึ้นระหวางงวดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 30 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช)
75.7 การเปลี่ยนแปลงอื่นในมูลคาตามบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางงวด
75.8 คาความนิยมและคาเผื่อการดอยคาสะสม ณ วันสิ้นงวด
76. ใหกิจการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและการดอยคาของคาความนิยมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
36 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) เพิ่มเติมจากขอมูลที่กําหนดใหเปดเผยตาม
ยอหนาที่ 75.5
77. ถามีสถานการณที่การเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดในยอหนาที่ 66 72
และ 74 กิจการตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามความจําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในยอหนาเหลานั้น

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงและวันที่มีผลบังคับใช
78. ยกเวนที่ระบุในยอหนาที่ 85 มาตรฐานฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ ซึ่งวันที่ตกลงตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2551 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชกับการบันทึกบัญชีรายการดังตอไปนี้ดวย
78.1 คาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจซึ่งขอตกลงลงวันที่ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 หรือ
78.2 สวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่ระบุไดของผูถูกซื้อที่สูงกวา
ตนทุนการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ตกลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551

คาความนิยมที่รับรูกอนหนา
79. กิจการตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มใน
หรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2551 สําหรับคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ตกลงกอนวันที่ 1 มกราคม 2551
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และสําหรับคาความนิยมที่เกิดจากสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันที่ไดมากอนวันที่ 1 มกราคม 2551 และใชวิธีรวม
ตามสัดสวน โดย กิจการตอง
79.1 หยุดการตัดจําหนายคาความนิยม ตั้งแตงวดปบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551
79.2 ลางบัญชีคาตัดจําหนายคาความนิยมสะสม หรือ ลางบัญชีคาความนิยมตัดจําหนายสะสม ณ วันตนงวดของรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 และ
79.3 ทดสอบการดอยคาของคาความนิยมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของ
สินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551

80. กรณีที่กอนหนานั้นกิจการรับรูคาความนิยมเปนยอดหักจากสวนของเจาของ หากตอมามีการจําหนายธุรกิจทั้งหมดหรือ
บางสวนที่เกี่ยวของกับคาความนิยม หรือเมื่อหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่เกี่ยวของกับคาความนิยมเกิดการดอยคา
กิจการตองไมตัดจําหนายคาความนิยมดังกลาวเขางบกําไรขาดทุน

คาความนิยมติดลบที่รับรูกอนหนา
81 มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมติดลบ ณ วันตนงวดของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551
ซึ่งเกิดจากขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
81.1 การรวมธุรกิจซึ่งวันที่ตกลงกอนวันที่ 1 มกราคม 2551
81.2 สวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันที่ไดมากอนวันที่ 1 มกราคม 2551 และใชวิธีรวมตามสัดสวน
กิจการตองตัดรายการคาความนิยม ณ วันตนงวดดังกลาวโดยปรับปรุงยอดกําไรสะสมตนงวด

สินทรัพยไมมีตัวตนที่รับรูกอนหนา
82 มูลคาตามบัญชีของรายการที่จัดประเภทเปนสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งเกิดจากขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
82.1 ไดมาจากการรวมธุรกิจซึ่งวันที่ตกลงกอนวันที่ 1 มกราคม 2551
82.2 เกิดขึ้นจากสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันที่ไดมากอนวันที่ 1 มกราคม 2551 และใชวิธีรวมตามสัดสวน
กิจการตองจัดประเภทรายการใหมเปนคาความนิยม ณ วันตนงวดของรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2551 หากสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นไมเขาเกณฑการระบุไดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 เรื่อง
สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันนั้น

เงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
83 สําหรับเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสียและไดมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 กิจการตองใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
สําหรับการบันทึกบัญชี
83.1 คาความนิยมที่ไดมาซึ่งรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน ดังนั้น การตัดจําหนายคาความนิยมดังกลาวตองไม
รวมอยูในการคํานวณสวนแบงกําไรหรือขาดทุนจากกิจการที่ไปลงทุน
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83.2 สวนเกินที่รวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนของสวนไดเสียของกิจการในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย
หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูซื้อ ซึ่งสูงกวาตนทุนของเงินลงทุน ดังนั้นกิจการตองรวมสวนเกินนั้น
เปนรายไดในการคํานวณสวนแบงกําไรหรือขาดทุนจากกิจการที่ไปลงทุนในงวดที่ไดเงินลงทุนนั้นมา

84 สําหรับเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสียและไดมากอนวันที่ 1 มกราคม 2551
84.1 กิจการตองใชมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 สําหรับคาความนิยมที่ไดมาและรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น ดังนั้น
กิจการตองหยุดการตัดจําหนายคาความนิยมในการคํานวณสวนแบงกําไรหรือขาดทุนจากผูซื้อนับตั้งแตวันนั้น
84.2 กิจการตองตัดบัญชีคาความนิยมติดลบที่รวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น ณ วันตนงวดของรอบระยะเวลา
บัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 โดยปรับปรุงยอดกําไรสะสมตนงวด

ขอจํากัดในการปรับปรุงยอนหลัง
85 กิจการสามารถใชขอกําหนดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สําหรับคาความนิยมที่มีอยู หรือที่ไดมาหลังจากวันที่มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใชที่กําหนดในยอหนา 78-84 และสําหรับการรวมธุรกิจซึ่งเกิดขึ้นกอนวันที่มีผลบังคับใช
ดังกลาว หากเปนไปตามทุกขอ ดังตอไปนี้
85.1 มีการประเมินคาและเก็บขอมูลอื่นที่จําเปน ณ วันที่มีการกําหนดรายการบัญชีเริ่มแรกของการรวมธุรกิจในอดีต ที่
สามารถนํามาใชในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
85.2 กิจการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบัญ ชีฉบั บที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมี การ
ประกาศใช) และฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน มาตั้งแตวันที่มีการกําหนดรายการบัญชีเริ่มแรกของการรวมธุรกิจ
ขางตน รวมทั้งมีการประเมินคาและเก็บขอมูลอื่นที่จําเปนตั้งแตวันดังกลาว ที่สามารถนํามาใชในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีเหลานี้ซึ่งทําใหกิจการไมตองประมาณการขอมูลดังกลาวในอดีต

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชี
86. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวมธุรกิจ ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ฉบับเดิม) เรื่อง
การรรวมธุรกิจ
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ภาคผนวก ก.
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี
หมายถึง วันที่เริ่มมีผลใหผูซื้อสามารถควบคุมผูถูกซื้อ
วันที่ซื้อ
หมายถึง วั น ที่ข อ ตกลงที่ สํ า คั ญ ระหว างกิ จ การที่ ร วมธุร กิ จ กั น บรรลุ ผ ล สํ า หรั บ บริ ษั ท จด
วันที่ตกลง
ทะเบียนตองมีการประกาศตอสาธารณะชนดวย สําหรับกรณีที่เปนการครอบงํา
รวมธุรกิจ
กิ จ การแบบปรป ก ษ วั น แรกที่ ข อ ตกลงที่ สํ า คั ญ ระหว า งกิ จ การที่ ร วมธุ ร กิ จ กั น
บรรลุผล คือวันที่จํานวนหุนของผูถือหุนในธุรกิจที่ถูกซื้อซึ่งยอมรับคําเสนอซื้อของ
ผูซื้อมีมากเพียงพอที่จะทําใหผซู ้อื สามารถควบคุมผูถูกซื้อ
หมายถึง กลุมของกิจกรรมและสินทรัพยที่นํามาบริหารและดําเนินงานเพื่อใหได
ธุรกิจ
(ก) ผลตอบแทนตอผูลงทุน หรือ
(ข) ตนทุนที่ต่ําลง หรือผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจอื่นใหแกผูถือสัญญา หรือผูมี
สวนรวม โดยตรงตามสัดสวน
โดยทั่วไป ธุรกิจประกอบดวย วัตถุดิบนําเขา ผานกระบวนการและไดผลลัพธหรือ
ผลผลิตซึ่งกอใหเกิดรายได ถาในกลุมของกิจกรรมและสินทรัพยที่โอนมีคาความ
นิยมรวมอยูดวยใหถือวากลุมกิจกรรมและสินทรัพยดังกลาวเปนธุรกิจ
การรวมธุรกิจ หมายถึง การนํากิจการหรือธุรกิจที่แยกตางหากจากกันมารวมกันเปนกิจการหรือธุรกิจที่
เสนอรายงานเพียงหนวยเดียว
การรวมธุรกิจ หมายถึง การรวมธุรกิจ ซึ่งกิจ การหรือธุรกิ จทั้งหมดที่นํ ามารวมกันอยูภายใตการควบคุม
สูงสุดโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันทั้งกอนและหลังการรวมธุรกิจ และการ
ภายใตการ
ควบคุมนั้นไมเปนการควบคุมชั่วคราว
ควบคุม
เดียวกัน
หนี้สินทีอ่ าจ หมายถึง ตามคํานิยามในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
เกิดขึ้น
1. ภาระผู ก พั น ที่ อ าจมี อ ยู เ นื่ อ งจากเหตุ ก ารณ ใ นอดี ต แต ก ารจะทราบว า ภาระ
ผูกพันดังกลาวมีอยูหรือไมนั้นตองไดรับการยืนยันจากเหตุการณอยางนอย
หนึ่งเหตุการณที่จะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งยังมีความไมแนนอนใน
ขณะนั้นและไมอยูในความควบคุมทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเปนไปตามขอใดขอ
หนึ่งดังตอไปนี้
2. ภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีต แตไมสามารถรับรูเปน
หนี้สินไดเนื่องจากเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
2.1
ความนาจะเป นที่กิ จ การจะสู ญเสี ยทรั พยากรที่มี ประโยชนเชิง
เศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันอยูในระดับไมถึงความเปนไป
ไดคอนขางแน
2.2
กิจการไมสามารถวัดมูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือเพียงพอ
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การควบคุม

หมายถึง

วันที่มีการ
แลกเปลี่ยน

หมายถึง

มูลคา
ยุติธรรม

หมายถึง

คาความนิยม

หมายถึง

สินทรัพยไมมี หมายถึง
ตัวตน
การรวมคา

หมายถึง

สวนไดเสีย
ของผูถือ
หุนสวนนอย
กิจการหา
ผลประโยชน
รวม

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง
บริษัทใหญ
ความเปนไป หมายถึง
ไดคอนขาง
แน
กิจการที่เสนอ หมายถึง
รายงาน
บริษัทยอย

หมายถึง

อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของอีกกิจการหรืออีก
ธุรกิจหนึ่งเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของกิจการหรือธุรกิจนั้น
ถ า การรวมธุ ร กิ จ สํ า เร็ จ ได จ ากรายการแลกเปลี่ ย นรายการเดี ย ว วั น ที่ มี ก าร
แลกเปลี่ยนคือวันที่ซื้อ ถาการรวมธุรกิจเปนผลมาจากรายการแลกเปลี่ยนมากกวา
หนึ่งรายการ เชน การรวมธุรกิจโดยการทยอยซื้อหุน กรณีนี้วันที่มีการแลกเปลี่ยน
คือวันที่ผูซื้อรับรูการลงทุนแตละครั้งในงบการเงิน
จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้กันในขณะที่ทั้ง
สองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
ผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะไดรับจากสินทรัพยซึ่งยังไมสามารถระบุ
และรับรูเปนรายการแยกออกมาใหชัดเจนได
สินทรัพยไมมีตัวตนมีความหมายตามคํานิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน คือ สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่สามารถระบุไดและไมมี
รูปราง
การรวมคามีความหมายตามคํานิยามในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุงป
2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา คือ การประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของ
บุคคลหรือกิจการตั้งแตสองรายขึ้นไปโดยใหมีการควบคุมรวมกันตามที่ตกลงใน
สัญญา
สัดสวนของกําไรหรือขาดทุน และสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยทั้งทางตรงและ
ทางออมสวนที่เปนของผูถือหุนอื่นที่ไมใชของบริษัทใหญ
กิจการที่ไมไดมีผูลงทุนเปนเจาของ เชน บริษัทประกันภัยรวม (mutual insurance
company) หรือ สหกรณรวม (mutual cooperative entity) เพื่อทําใหตนทุน
ต่ําลงหรือใหผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจอื่นๆ โดยตรงตามสัดสวน แกผูถือสัญญา
ประกันภัยหรือสมาชิกสหกรณรวม
กิจการซึ่งมีบริษัทยอยอยางนอยหนึ่งแหง
โอกาสที่จะเกิดมากกวาที่จะไมเกิด

กิจการที่มีผูใชงบการเงินที่จัดทําขึ้นโดยมีวัถุประสงคทั่วไปเพื่อเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร กิจการที่เสนอรายงานอาจเปนกิจการเดียว
หรือกลุมกิจการที่ประกอบไปดวยบริษัทใหญและบริษัทยอย
กิจการซึ่งรวมถึงกิจการที่ไมไดจัดตั้งในรูปบริษัท เชน หางหุนสวน โดยกิจการ
ดังกลาวอยูภายใตการควบคุมของกิจการอื่นซึ่งเปนบริษัทใหญ
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ภาคผนวก ข
ภาคผนวกจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
ภาคผนวกนี้ถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี
การซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ
1. ยอหนาที่ 21 กําหนดวาในกรณีของการรวมธุรกิจที่เรียกวาการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ ซึ่งกิจการที่ออกตราสารทุนที่ออกใหม
กลายเปนผูถูกซื้อ ตัวอยางเชน กิจการแหงหนึ่งจัดการใหบริษัทมหาชนที่เล็กกวาแตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเขาถือ
ตราสารทุนของกิจการตนเพื่อเปนหนทางในการเขาสูตลาดหลักทรัพยทางออม แมวาในทางกฎหมายบริษัทมหาชนเปนผู
ออกตราสารทุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิมของกิจการดังกลาวเพื่อแลกกับหุนของกิจการนั้น และทําใหบริษัทมหาชนเปนผู
ถือหุนในกิจการนั้นซึ่งถือเปนบริษัทใหญ แตในความเปนจริงกิจการที่ถือเปนบริษัทยอยทางกฎหมายคือผูซื้อ หากบริษัทยอย
ทางกฎหมายดั ง กลา วสามารถควบคุ ม นโยบายการเงิน และการดํ าเนิ นงานของบริ ษัท ใหญ ท างกฎหมายเพื่อ ให ไ ด ม าซึ่ ง
ประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทใหญทางกฎหมาย
2. ธุรกิจจะตองประยุกตใชตามแนวทางในยอหนาที่ 3 ถึง 15 ของภาคผนวก ข เกี่ยวกับการบัญชีสําหรับการซื้อธุรกิจแบบ
ยอนกลับ
3. การบัญชีสําหรับการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับกําหนดใหปนสวนตนทุนของการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซื้อแตไมรวมถึงรายการที่
เกิดขึ้นหลังจากการรวมธุรกิจ

ตนทุนการรวมธุรกิจ
4. เมื่อมีการออกตราสารทุนจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนในการรวมธุรกิจ ตามยอหนาที่ 24 ซึ่งกําหนดวาตนทุนการรวมธุรกิจ
จะรวมถึงมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออก ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยน ตามยอหนาที่ 27 ซึ่งกําหนดวา หากไมมีราคาที่
ประกาศตอสาธารณะที่เชื่อถือได ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยน จะตองประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกโดยอางอิง
จากมูลคายุติธรรมของกิจการผูซื้อ หรือจากมูลคายุติธรรมของกิจการผูถูกซื้อแลวแตวามูลคาใดมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจน
มากกวา
5. การซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ ตนทุนการรวมธุรกิจมักเกิดจากการที่บริษัทยอยตามกฎหมาย (ทางบัญชีหมายถึงผูซื้อ) ออก
ตราสารทุนใหแกผูถือหุนของบริษัทแมตามกฎหมาย (ทางบัญชีหมายถึงผูถูกซื้อ) ถาราคาของตราสารทุนที่ประกาศตอ
สาธารณะของบริษัทยอยตามกฎหมายถูกใชเพื่อกําหนดตนทุนการรวมธุรกิจ จะตองมีการคํานวณเพื่อระบุจํานวนตราสารทุนที่
บริษัทยอยตามกฎหมายตองออกใหแกผูถือหุนของบริษัทแมตามกฎหมายเพื่อใหสัดสวนการถือหุนในกิจการที่นํามารวมกันมี
สัดสวนเทาเดิมจากผลการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ มูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่คํานวณไดดังกลาวจะถือเปนตนทุนการรวม
ธุรกิจ
6. หากมูลคายุติธรรมของตราสารทุนของบริษัทยอยตามกฎหมายไมมีหลักฐานที่ชัดเจน จะใชมูลคายุติธรรมรวมของตราสารทุน
ของบริษัทแมตามกฎหมายกอนการรวมธุรกิจเปนฐานในการคํานวณตนทุนการรวมธุรกิจแทน
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การจัดทําและการเปดเผยงบการเงินรวม
7. งบการเงินรวมที่จัดทําสําหรับการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับจะตองจัดทําภายใตชื่อของบริษัทแมตามกฎหมาย แตตองอธิบาย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินถึงบทบาทของบริษัทยอยตามกฎหมาย (ทางบัญชีหมายถึงผูซื้อ) ตอเนื่องจากงบการเงิน
รวมบริษัทยอยตามกฎหมาย ดังตอไปนี้
7.1 สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยตามกฎหมายตองถูกรับรูและวัดมูลคาในงบการเงินรวมตามมูลคาบัญชีกอนการ
รวมกิจการ
7.2 กําไรสะสมและยอดคงเหลือของสวนทุนอื่นที่รับรูในงบการเงินรวมตองเทากับยอดสุดทายของกําไรสะสมและยอด
คงเหลือของสวนทุนอื่นของบริษัทยอยตามกฎหมายกอนการรวมกิจการ
7.3 มูลคาตราสารทุนที่ออกและรับรูในงบการเงินรวมจะตองรวมตราสารทุนที่บริษัทยอยตามกฎหมายออกกอนการรวม
กิจการตามที่ระบุในตนทุนการรวมธุรกิจยอหนาที่ 4-6 ขางตน อยางไรก็ตาม โครงสรางของสวนทุนในงบการเงินรวม
(เชน จํานวนและประเภทของตราสารทุนที่ออก) ตองแสดงถึงโครงสรางของสวนทุนของบริษัทแมตามกฎหมายรวมถึง
ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทแมตามกฎหมายในการรวมกิจการ
7.4 งบการเงินรวมตองแสดงการเปรียบเทียบขอมูลของบริษัทยอยตามกฎหมาย

8. การบัญชีสําหรับการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับใชกับงบการเงินรวมเทานั้น ดังนั้น หากมีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามกฎหมายใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทแมยังคงตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
9. งบการเงินรวมของการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับตองแสดงถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ของบริษัทแมตามกฎหมาย (ทางบัญชีหมายถึงผูถูกซื้อ) ดังนั้น ตนทุนการรวมธุรกิจตองปนสวนใหกับสินทรัพย หนี้สิน
และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่ระบุไดของบริษัทแมตามกฎหมาย หากเปนไปตามเงื่อนไขการรับรูที่ระบุในยอหนาที่ 37 ตาม
มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ สวนเกินของราคาทุนในการรวมธุรกิจที่มากกวาสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิของ
รายการที่ระบุไ ดดังกล าวของผู ถูกซื้อต องปฏิบั ติตามยอหนาที่ 51-55 และสว นเกินของสวนไดเสียของผูซื้อ ในมูลค า
ยุติธรรมสุทธิของรายการที่ระบุไดดังกลาวของผูถูกซื้อที่สูงกวาราคาทุนตองปฏิบัติตาม ยอหนาที่ 56

สวนของผูถือหุนสวนนอย
10. การซื้อธุรกิจแบบยอนกลับบางประเภท ผูถือหุนของบริษัทยอยตามกฎหมายบางรายไมไดแลกเปลี่ยนตราสารทุนกับบริษัท
แมตามกฎหมาย ทั้งที่กิจการที่ผูถือหุนเหลานั้นเปนผูถือตราสารทุนอยู (บริษัทยอยตามกฎหมาย) เปนผูไดมาซึ่งอีกกิจการ
หนึ่ง (บริษัทแมตามกฎหมาย) สวนของผูถือหุนเหลานั้นถือเสมือนเปนสวนของผูถือหุนสวนนอยในงบการเงินรวมที่จัดทํา
หลังจากการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ เนื่องจากผูถือหุนของบริษัทยอยตามกฎหมายไมไดแลกเปลี่ยนตราสารทุนของบริษัท
ยอยตามกฎหมายกับตราสารทุนของบริษัทแมตามกฎหมายจึงมีสวนไดเสียเพียงผลการดําเนินงานและสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทยอยตามกฎหมายเทานั้น โดยไมมีสวนไดเสียในผลการดําเนินงานและสินทรัพยสุทธิของกิจการที่นํามารวม ในทาง
กลับกัน แมวาบริษัทแมตามกฎหมายถือเสมือนเปนผูถูกซื้อ ผูถือหุนทั้งหมดของบริษัทแมตามกฎหมายก็ยังคงมีสวนไดเสีย
ในผลการดําเนินงานและสินทรัพยสุทธิของกิจการที่นํามารวมดวย
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11. เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยตามกฎหมายตองถูกรับรูและวัดมูลคาในงบการเงินรวมตามมูลคาบัญชีกอน
การรวมกิจการ สวนของผูถือหุนสวนนอยจึงตองแสดงตามสัดสวนของสวนไดเสียในมูลคาบัญชีกอนการรวมกิจการของ
สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย

กําไรตอหุน
12. ตามยอหนาที่ 7.3 ของภาคผนวก ข โครงสรางสวนทุนที่แสดงในงบการเงินรวมของการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับตองแสดงถึง
โครงสรางสวนทุนของบริษัทแมตามกฎหมาย รวมถึงตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทแมตามกฎหมายในการรวมกิจการ
13. สําหรับการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่คงเหลือ (ตัวหาร) ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวางงวดที่มีการซื้อธุรกิจแบบ
ยอนกลับ มีดังตอไปนี้
13.1 จํานวนหุนของหุนสามัญที่คงเหลือตั้งแตตนงวดถึงวันที่ซื้อตองแสดงดวยจํานวนหุนที่ออกโดยบริษัทแมตามกฎหมาย
ใหแกผูถือหุนของบริษัทยอยตามกฎหมาย และ
13.2 จํานวนหุนของหุนสามัญที่คงเหลือตั้งแตวันที่ซื้อถึงวันสิ้นงวดตองใชจํานวนหุนสามัญที่คงเหลือที่มีอยูจริงของบริษัท
แมตามกฎหมายในระหวางงวด
14. งบการเงินรวมสําหรับการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับตองแสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานตองเปดเผยเปรียบเทียบในแตละงวดกอน
วันที่ซื้อ และคํานวณโดยหารกําไรหรือขาดทุนของบริษัทยอยตามกฎหมายดวยจํานวนหุนที่บริษัทแมตามกฎหมายออก
ใหแกผูถือหุนของบริษัทยอยตามกฎหมายในการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ
15. ในการคํานวณตาม ยอหนาที่ 13 และ 14 นั้น อยูภายใตสมมติฐานวาไมมีการเปลี่ยนจํานวนหุนสามัญที่ออกของบริษัทยอย
ตามกฎหมายระหวางงวดที่เปรียบเทียบ และระหวางงวดตั้งแตตนงวดที่เกิดการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับจนถึงวันที่ซื้อ การ
คํานวณกําไรตอหุนตองปรับปรุงใหเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของจํานวนหุนสามัญที่ออกของบริษัทยอยตามกฎหมาย
ระหวางงวดเหลานั้น

การปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ
16. มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหผูซื้อตองรับรูสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได ซึ่งเขาเงื่อนไขที่เกี่ยวของในการ
รับรูตามมูลคายุติธรรม ดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ สําหรับการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจ ผูซื้อจะตองปฏิบัติตาม
วิธีการเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมดังนี้
16.1 สําหรับตราสารทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลอง ผูซื้อตองใชมูลคาตลาดปจจุบัน
16.2 สําหรับตราสารทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลอง ผูซื้อตองใชมูลคาที่ประมาณมูลคาโดยพิจารณา
จากลักษณะ เชน อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน อัตราเงินปนผลตอบแทน อัตราการเจริญเติบโตที่คาดหวังของ
ตราสารที่เปรียบเทียบกันไดของกิจการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
16.3 สําหรับลูกหนี้ สัญญาที่มีสิทธิพิเศษ หรือสินทรัพยอื่นที่ระบุได ผูซื้อตองใชมูลคาปจจุบันที่จะไดรับ ซึ่งกําหนดโดย
อัตราดอกเบี้ยปจจุบันที่เหมาะสมโดยหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและตนทุนการเก็บเงินหากจําเปน อยางไรก็ตาม การ
คิดลดไมจําเปนสําหรับสัญญาที่มีสิทธิพิเศษ หรือสินทรัพยอื่นที่มีระยะสั้นหากความแตกตางระหวางจํานวนเงินกอน
และหลังการคิดลดไมมีสาระสําคัญ
16.4 สินคาคงเหลือ
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16.4.1.

สําหรับสินคาสําเร็จรูปและสินคาที่มีไวขาย ผูซื้อตองใชราคาขายหักดวยผลรวมของ 1) ตนทุนของการ
ขาย และ 2) คาเผื่อผลกําไรอันสมควรที่ผูซื้อพึงไดรับจากความพยายามในการขายสินคาโดยคิดจากฐาน
กําไรของสินคาสําเร็จรูปและสินคาที่มีไวขายที่คลายคลึงกัน
16.4.2. งานระหวางทํา ผูซื้อตองใชราคาขายของสินคาสําเร็จรูปหักดวยผลรวมของ 1) ตนทุนที่จะทําใหงาน
เสร็จสมบูรณ 2) ตนทุนของการขาย และ 3) คาเผื่อผลกําไรอันสมควรเพื่อใหงานสําเร็จและเพื่อตอบแทน
ความพยายามในการขาย โดยคิดจากฐานกําไรของสินคาสําเร็จรูปที่คลายคลึงกัน
16.4.3. สําหรับวัตถุดิบ ผูซื้อตองใชตนทุนเปลี่ยนแทน
16.5 สําหรับที่ดินและอาคาร ผูซื้อตองใชราคาตลาด
16.6 สําหรับโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ ผูซื้อตองใชราคาตลาดซึ่งโดยปกติจะใชราคาประเมิน หากไมมีหลักฐานราคา
ตลาดของมูลคายุติธรรมเนื่องจากโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณมีลักษณะเฉพาะและยากที่จะมีการขายแยกชิ้น
นอกเหนือจากการขายทั้งสวนธุรกิจที่ยังดําเนินงานอยู ผูซื้ออาจตองประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชวิธีรายรับหรือ
วิธีการเสื่อมคาของตนทุนในการเปลี่ยนแทน ( a depreciate replacement cost approach)
16.7 สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน ผูซื้อตองวัดมูลคายุติธรรมโดย
16.7.1 อางอิงจากตลาดที่มีสภาพคลองตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน
16.7.2 หากไมมีตลาดซื้อขายคลองสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน มูลคายุติธรรมของสินทรัพยนั้นก็คือ จํานวนเงินที่
กิจการจะตองจายเพื่อสินทรัพยนั้น ณ วันที่ซื้อ โดยที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
ภายใตพื้นฐานที่วาขอมูลที่ดีที่สุดสามารถหาได (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน
สําหรับแนวทางการวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ)
16.8 สําหรับสินทรัพยผลประโยชนพนักงานสุทธิ หรือ หนี้สินผลประโยชนพนักงานสุทธิ ผูซื้อตองใชมูลคาปจจุบันของ
ภาระผูกพันของผลประโยชนที่กําหนดแนนอนไดหักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยกองทุนผลประโยชนพนักงาน
อยางไรก็ตาม สินทรัพยจะถูกรับรูตอเมื่อมีความเปนไปไดที่จะเกิดประโยชนตอผูซื้อในรูปของการไดรับชําระคืนจาก
แผนงานหรือการลดการจายเงินในอนาคต
16.9 สําหรับสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ผูซื้อตองใชจํานวนผลประโยชนทาง
ภาษีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีหรือภาษีนิติบุคคลคางจายจากกําไรหรือขาดทุน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56
เรื่อง ภาษีเงินได (เมื่อมีการประกาศใช) โดยประเมินจากมุมมองของกิจการที่นํามารวม สินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัด บั ญชี แ ละหนี้สิ น ภาษี เงินรอการตัด บั ญชี ถูก กํ าหนดหลัง จากอนุญ าตให มีผ ลกระทบของภาษี เงิ น ได จากการ
ปรับปรุงสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดยอนหลังใหเปนมูลคายุติธรรมและไมตองมีการคิดลด
16.10 สําหรับเจาหนี้และตั๋วเงินจาย เงินกูยืมระยะยาว หนี้สิน คาใชจายคางจาย และเจาหนี้สิทธิเรียกรองอื่นๆ ผูซื้อตองใช
มูลคาปจจุบันของจํานวนที่ตองจายชําระเมื่อถึงกําหนดชําระหนี้สินนั้น โดยใชอัตราดอกเบี้ยปจจุบันที่เหมาะสม
อยางไรก็ตาม การคิดลดไมใชกับหนี้สินระยะสั้นหากผลตางของตัวกอนและหลังการคิดลดไมมีสาระสําคัญ
16.11 สําหรับภาระผูกพันตามสัญญา และ หนี้สินที่ระบุไดอื่นๆของผูถูกซื้อ ผูซื้อตองใชมูลคาปจจุบันของจํานวนที่จะจาย
ชําระเมื่อภาระผูกพันนั้นถึงกําหนดชําระ โดยใชอัตราดอกเบี้ยปจจุบันที่เหมาะสม
16.12 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของผูถูกซื้อ ผูซื้อตองใชจํานวนเงินที่บุคคลที่สามคิดราคาตามขอสมมติของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหลานั้น จํานวนเงินดังกลาวตองสะทอนถึงกระแสเงินสดทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้นไมใชเจาะจงเฉพาะกระแสเงินสด
ที่มีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด หรือมีมูลคามากที่สุดหรือนอยที่สุด
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17. แนวปฏิบัติในบางยอหนาขางตนกําหนดใหใชในวิธีประมาณการมูลคาปจจุบันเพื่อประเมินมูลคายุติธรรม ถาแนวทางปฏิบัติ
ไมไดกําหนดวารายการเหลานั้นตองใชวิธีมูลคาปจจุบัน อาจใชวิธีประมาณการมูลคาปจจุบันในการหามูลคายุติธรรมของ
รายการเหลานั้นได
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ตัวอยางแสดง
ตัวอยางแสดงนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้นและไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ตัวอยางรายการที่ไดมาจากการรวมธุรกิจที่เปนไปตามนิยามของสินทรัพยไมมีตัวตน
แนวทางนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อแสดงตัวอยางรายการที่ไดมาจากการรวมธุรกิจที่เปนไปตามนิยามของสินทรัพยไมมีตัวตนที่รับรูแยก
ตางหากจากคาความนิยมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ หากสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ เพื่อใหเปนไปตามนิยาม
สินทรัพยไมมีตัวตนที่กําหนดวาเปนสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่สามารถระบุไดและไมมีรูปราง ตัวอยางเชน สินทรัพยไมมีตัวตนที่
เกิดขึ้นจากสัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ หรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่สามารถแยกเปนเอกเทศได
ตัวอยางที่นําเสนอไมไดแสดงทุกรายการที่ไดมาจากการรวมธุรกิจที่เปนไปตามนิยามสินทรัพยไมมีตัวตน สินทรัพยที่ไมเปนตัว
เงินที่สามารถระบุไดและไมมีรูปรางที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจอาจเปนไปตามเงื่อนไขที่สามารถระบุไดแตไมไดแสดงอยูใน
แนวทางนี้
สินทรัพยที่มีสัญลักษณ # แสดงวาเปนไปตามนิยามสินทรัพยไมมีตัวตนเพราะเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นจากสัญญาหรือ
สิทธิตามกฎหมายอื่นๆ สินทรัพย ที่มีสัญลักษณ * แสดงวาเปนสินทรัพยไมมี ตัวตนที่ไมไ ดเกิดขึ้นจากสัญญาหรือสิทธิตาม
กฎหมายอื่นๆ แตเปนไปตามนิยามสินทรัพยไมมีตัวตนเพราะสามารถแบงแยกเปนเอกเทศได สินทรัพยที่มีสัญลักษณ # อาจ
สามารถแบงแยกเปนเอกเทศได แตอยางไรก็ตาม ความสามารถในการแบงแยกเปนเอกเทศไดนั้นไมไดเปนเงื่อนไขที่จําเปน
สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกิดขึ้นจากสัญญาหรือสิทธิตามกฎหมาย
ก) สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของกับการตลาด (Marketบทนําg-related บทนําtangible assets)
1. เครื่องหมายการคา (trademark), ชื่อทางการคา (trade name), เครื่องหมายบริการ (service marks), เครื่องหมาย
รวม(collective marks) และ เครื่องหมายรับรอง(certification marks) #
เครื่องหมายการคา (trademark) คือ คํา ชื่อ สัญลักษณ หรือตราเครื่องหมายอื่นๆ ที่ใชในทางการคาเพื่อระบุถึงแหลงที่มา
ของผลิตภัณฑและเพื่อทําใหคนทั่วไปสามารถแยกแยะไดวาผลิตภัณฑนั้นมีความแตกตางจากผลิตภัณฑของผูอื่น
เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ สิ่งที่ใชระบุและใชแยกความแตกตางแหลงที่มาของบริการเครื่องหมายที่ใชกับ
ธุรกิจบริการ ใชในการระบุและแยกแหลงที่มาของบริการออกจากสินคา
เครื่องหมายรวม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายที่ใชกับสินคาหรือบริการจากกลุมบริษัทหรือบริษัทในเครือเดียวกัน
เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่ใชในการรับรองแหลงที่มาทางภูมิศาสตรหรือคุณลักษณะอื่น
ของสินคาหรือบริการเครื่องหมายที่ใชรับรองคุณภาพสินคาหรือบริการของผูอื่น
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เครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรวม และ เครื่องหมายรับรองอาจไดรับความคุมครอง
ทางกฎหมายผานการจดทะเบียนกับหนวยงานของรัฐ หรือการใชอยางตอเนื่องในทางการคา หรือโดยวิธีอื่น ถาไดรับการ
คุมครองทางกฎหมายผานการจดทะเบียนหรือโดยวิธีอื่น เครื่องหมายการคาและเครื่องหมายอื่นๆที่ไดมาพรอมกับการรวม
ธุรกิจจะเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนไปตามนิยามสินทรัพยไมมีตัวตนที่เขาเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย อีกนัย
หนึ่งเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายอื่นๆที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจสามารถเปนไปตามนิยามสินทรัพยไมมีตัวตนได
หากเปนไปตามเงื่อนไขความสามารถแบงแยกเปนเอกเทศได ซึ่งโดยปกติจะเปนไปตามกรณีนี้
ตราสินคา . และชื่อตราสินคามักถูกนํามาใชในความหมายเดียวกันกับเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายอื่นๆ อยางไรก็
ตาม ตราสินคาและชื่อตราสินคาเปนคําศัพททางการตลาดที่ใชกันทั่วไปเพื่ออางอิงถึงกลุมของสินทรัพยที่ประกอบกัน
(complementary assets) เชน เครื่องหมายการคา (หรือเครื่องหมายบริการ) และชื่อทางการคา สูตร ตํารา และความ
เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

2. ชื่อโดเมนอินเตอรเน็ต (internet domain names) #
ชื่อโดเมนอินเตอรเน็ต (internet Domain Name) คือชื่อที่เปนตัวอักษรเลขที่มีอยูเพียงชื่อเดียวที่จะสามารถระบุเลขที่อยู
อินเตอรเน็ตโดยเฉพาะเจาะจง การจดทะเบียนชื่อโดเมนทําใหเกิดความสัมพันธระหวางชื่อและคอมพิวเตอรที่ถูกระบุไวใน
อินเตอรเน็ตสําหรับชวงเวลาที่จดทะเบียน ซึ่งการจดทะเบียนสามารถตอสัญญาไดใหม ชื่อโดเมนที่จดทะเบียนที่ไดมาพรอม
กับการรวมธุรกิจคือสินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือสิทธิตามกฎหมาย

3. รูปลักษณ (Trade dress) (สีที่เปนเอกลักษณunique colour, การออกแบบรูปรางหรือหีบหอshape or package
design) #
4. ชื่อหัวหนังสือพิมพ (Newspaper mastheads) #
5. ขอตกลงในการไมแขงขัน(Non-competition agreements) #
ข) สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของกับลูกคา (Customer-related บทนําtangible assets)
1. รายชื่อลูกคา (Customer lists) *
รายชื่อลูกคาประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับลูกคา เชน ชื่อและขอมูลที่ใชในการติดตอ ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของฐานขอมูล
ที่มีขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับลูกคา เชน ประวัติการสั่งซื้อในอดีต และขอมูลทางประชากรศาสตร โดยปกติ รายชื่อลูกคา
ไมไดเปนผลมาจากสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ อยางไรก็ตาม รายชื่อลูกคาเปนสิ่งที่มีคา ตีราคาไดและมักจะนํามาถูก
นํามาใหเชาหรือแลกเปลี่ยน ดังนั้น รายชื่อลูกคาที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจ โดยปกติจะเขาเงื่อนไขสามารถแบงแยกเปน
เอกเทศไดสําหรับการระบุสินทรัพยไมมีตัวตน อยางไรก็ตาม รายชื่อลูกคาที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจจะไมเขาเงื่อนไขใน
การแบงแยกเปนเอกเทศได หากมีทําสัญญาในการรักษาความลับ(terms of confidentiality) และขอตกลงอื่นๆ ที่ไม
อนุญาตใหกิจการจําหนาย ใหเชาหรือแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของกับลูกคา
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2. คําสั่งซื้อหรือการผลิตที่ยังคงคางอยู (Order or production backlog) #
คําสั่งซื้อหรือการผลิตที่ยังคงคางอยูที่เกิดขึ้นจากสัญญา เชน คําสั่งซื้อหรือขาย ดังนั้น จึงถือวาคําสั่งซื้อหรือขาย หรือการ
ผลิต ที่ยั งคงค างสง อยู ที่ไ ดม าพรอ มกั บการรวมธุ รกิ จเปนไปตามเงื่อ นไขตามสัญ ญาหรื อตามกฎหมายในการระบุ เป น
สินทรัพยไมมีตัวตน แมวาคําสั่งซื้อหรือขายดังกลาวจะสามารถบอกเลิกได

3. สัญญาที่ทํากับลูกคาและความสัมพันธที่เกี่ยวของกับลูกคา(Customer contracts and the related customer
relationships) #
หากกิจการมีแนวทางปฎิบัติในการสรางความสัมพันธกับลูกคาผานการทําสัญญา ความสัมพันธกับลูกคาเกิดจากสิทธิตาม
สัญญา ดังนั้น สัญญาที่ทํากับลูกคาและความสัมพันธที่เกี่ยวของกับลูกคาที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจเปนไปตามเงื่อนไข
ตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน แมวาการรักษาความลับหรือขอกําหนดอื่นๆ ของสัญญาจะ
ไมอนุญาตใหจําหนายหรือโอนสัญญาแยกตางหากจากกิจการหรือธุรกิจที่ไดมา สัญญานี้จึงถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่เขา
เงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ความสัมพันธกับลูกคาจะเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อ
กิจการมีแนวทางปฏิบัติในการทําสัญญากับลูกคา โดยไมจําเปนตองคํานึงวามีสัญญานั้นอยู ณ วันที่ซื้อหรือไม
ตามที่กลาวในภาคผนวก ข ยอหนาที่ 2 คําสั่งหรือการผลิตที่ยังคงคางอยูที่เกิดขึ้นจากสัญญา เชน คําสั่งซื้อ หรือขาย ถือเปน
สิทธิตามสัญญาดวย ดังนั้น หากกิจการมีความสัมพันธกับลูกคาผานการทําสัญญา ความสัมพันธกับลูกคาก็ถือวาเกิดขึ้นจาก
สิทธิตามสัญญาดวยเชนกัน จึงถือวาเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาและตามกฎหมาย ในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน

4. ความสัมพันธกับลูกคาที่ไมไดไดมาจากการทําสัญญา (Non-contractual customer relationships) #
ถาความสัมพันธกับลูกคาที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจที่ไมไดไดมาจากการทําสัญญา ความสัมพันธดังกลาวเปนสินทรัพย
ไมมีตัวตนหากเปนไปตามเงื่อนไขความสามารถแบงแยกเปนเอกเทศได รายการแลกเปลี่ยนสําหรับสินทรัพยที่เหมือนกัน
หรือคลายคลึงกันเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการแบงแยกเปนเอกเทศไดของความสัมพันธกับลูกคาที่
ไมไดเกิดจากสัญญา (non-contractual customer relationship) และยังใหขอมูลเกี่ยวกับราคาที่ใชในแลกเปลี่ยนที่จะ
นํามาพิจารณาเมื่อประมาณมูลคายุติธรรมดวย
ค) สินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของกับศิลปะ (Artistic-related บทนําtangible assets)
สินทรัพยที่เกี่ยวของกับศิลปะที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจจะเปนไปตามเงื่อนไขในการระบุวาเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
หากสินทรัพยดังกลาวไดมาจากการทําสัญญาหรือสิทธิตามกฎหมาย เชน ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์สามารถโอนไดไมวาจะเปนการโอน
ทั้งหมดโดยเอกสารการโอนสิทธิ์หรือโอนบางสวนโดยขอตกลงในการใหใบอนุญาต การที่ลิขสิทธิ์และเอกสารการโอนสิทธิ์
หรือขอตกลงในการใหใบอนุญาตที่เกี่ยวของมีอายุการใหประโยชนที่ใกลเคียงกัน ไมไดทําใหกิจการไมสามารถรับรูลิขสิทธิ์
และเอกสารการโอนสิทธิ์หรือขอตกลงในการใหใบอนุญาตที่เกี่ยวของเปนสินทรัพยแยกตางหาก(single asset)
1. ละคร อุปรากร และนาฏศิลปการฟอนรํา #
2. หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ และงานประพันธอื่นๆ #
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3. งานทางดานดนตรี เชน เพลงที่แตง เนื้อเพลง และเพลงประกอบโฆษณา #
4. ภาพวาดและรูปถาย #
5. วีดีทัศน และสื่อโสตทัศน (Video and audiovisual material) รวมถึง ภาพยนตร(films) วีดีทัศนเพลง (music video)
และรายการโทรทัศน (television programmes)#

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ง) สินทรัพยไมมีตัวตนที่อางอิงตามสัญญา (Contract-based บทนําtangible assets)
ใบอนุญาต(licensing) คาสิทธิ(royalty) และ standstill agreement รอถามคุณสมบุญอีกที#
สัญญาที่เกี่ยวกับการโฆษณา การกอสราง การจัดการ การใหบริการ หรือสัญญาผูจําหนายการจัดหาวัสดุ #
สัญญาเชา#
ใบอนุญาตการกอสราง#
ขอตกลงในการใหแฟรนไชส#
สิทธิในการจัดการและการออกอากาศ#
สิทธิในการใชสิทธิประโยชน เชน การขุดเจาะ น้ํา อากาศ แรธาตุ ปาไมการตัดไม และอํานาจการเดินเสนทางคมนาคมการมี
อํานาจในเสนทาง # (Use rights such as drillบทนําg, water, air, mineral, timber-cutting and route authorities)
สัญญาการใหบริการ เชน สัญญาการใหบริการดานการจัดการสินเชื่อ #
สัญญาที่ใหบริการสินทรัพยทางการเงินคือประเภทหนึ่งของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อางอิงตามสัญญา (contract-based บท
นําtangible assets) ในขณะที่การใหบริการเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยทางการเงิน การใหบริการจะแยกตางหากเปน
สินทรัพย (หรือหนี้สิน) เมื่อเขาขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
8.1 เมื่อการใหบริการสามารถแยกตางหากจากสินทรัพยทางการเงินที่ใชอางอิงหลักได (underlying financial assets)
โดยการขายหรือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยโดยที่ยังคงใหบริการอยู หรือ
8.2ผานการซื้อที่แยกตางหากและขอสมมติฐานการใหบริการ
เงินกูที่มีหลักประกัน ลูกหนี้บัตรเครดิต หรือสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจซึ่งยังมีสัญญาที่ตอง
ใหบริการอยู สิทธิในการใหบริการที่เปนสวนหนึ่งของสินทรัพยทางการเงิน ไมสามารถรับรูแยกตางหากเปนสินทรัพยไมมี
ตัวตนได เนื่องจากมูลคายุติธรรมของสิทธิในการใหบริการจะถูกรวมอยูในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินที่
ไดมา

9. สัญญาจางงานที่เปนประโยชนในมุมมองของผูวาจาง เนื่องจากมูลคาของสัญญาต่ํากวามูลคาของราคาตลาดในปจจุบัน#
จ) สินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนผลมาจากเทคโนโลยี (Technology-based บทนําtangible assets)
1. เทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตร (Patented technology) #
2. คอมพิวเตอรซอฟทแวรและ mask works # ถาคอมพิวเตอรซอฟทแวรและโปรแกรมการจัดรูปแบบที่ไดมาพรอมกับการ
รวมธุรกิจที่ไดรับการคุมครองทางกฎหมาย เชน สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ จะเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
ในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
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Mask works เปนซอฟทแวรที่ถูกบันทึกอยูในชิปหนวยความจําอานอยางเดียวอยางถาวรที่จัดเก็บอยางเปนลําดับหรือเปน
วงจร Mask works อาจไดรับการคุมครองทางกฎหมาย Mask works ที่ไดรับการคุมครองทางกฎหมายที่ไดรับมาพรอม
กับการรวมธุรกิจจะเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน

3. เทคโนโลยีที่ไมมีสิทธิบัตร (Unpatented technology) *
4. ฐานขอมูล * (Databases )
คือการจัดเก็บรวบรวมขอมูล มักจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส (เชน computer disks หรือ files) ฐานขอมูลที่
มีงานตนฉบับของผูเขียนอาจไดรับการคุมครองลิขสิทธิ์ ถาฐานขอมูลที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจไดรับการคุมครอง
ลิขสิทธิ์ ฐานขอมูลนี้จะเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายสําหรับการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน อยางไรก็
ตาม ฐานขอมูลมักจะรวมขอมูลที่เปนผลมาจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ เชน รายชื่อลูกคา หรือ ขอมูลที่เกิดจาก
ความรูหรือความชํานาญพิเศษ เชน ขอมูลทางวิทยาศาสตร หรือ ขอมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ ฐานขอมูลที่ไมไดรับการคุมครอง
ลิขสิทธิ์สามารถแลกเปลี่ยน ใหใบอนุญาต หรือใหผูอื่นเชาไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ดังนั้น แมวาประโยชนทางเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากฐานขอมูลไมไดเกิดขึ้นจากสิทธิตามกฎหมายดังกลาว ฐานขอมูลที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจจะเปนไปตาม
เงื่อนไขความสามารถแบงแยกเปนเอกเทศไดในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
5. ความลับทางการคา เชน สูตร กระบวนการ หรือ ตํารา # (Trade secrets such as secret formulas, processes or

recipes)
ถาประโยชนทางเศรษฐกิจในอนาคตจากความลับทางการคาที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจไดรับการคุมครองทางกฎหมาย
ให ถื อ วา สิน ทรัพ ย นี้ เป น ไปตามเงื่อ นไขตามสั ญ ญาหรื อ ตามกฎหมายในการระบุเ ปน สิน ทรั พ ย ไ มมี ตั วตน นอกจากนี้
ความลับทางการคาที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจจะเเปนไปตามนิยามของสินทรัพยไมมีตัวตน หากสามารถแบงแยกเปน
เอกเทศได ซึ่งกรณีนี้มักเกิดขึ้นบอย
สินทรัพยไมมีตัวตนประเภทความสัมพันธกับลูกคาที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจ
ตัวอยางตอไปนี้แสดงถึงการรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทความสัมพันธกับลูกคาที่ไดมาพรอมกับการรวมธุรกิจตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
ตัวอยางที่ 1
ขอมูลเบื้องตน
ในการรวมธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 25X4 บริษัทใหญมีอํานาจควบคุมในบริษัทผูจัดจําหนาย โดยบริษัทผูจัดจําหนายมี
ขอตกลงในการจัดหาสินคาใหกับผูซื้อสินคาเปนเวลา 5 ป ทั้งบริษัทใหญและบริษัทผูจัดจําหนาย เชื่อวาผูซื้อสินคาจะตออายุ
สัญญาเมื่อสัญญาปจจุบันสิ้นสุดลง โดยที่ขอตกลงในการจัดหาสินคานี้ไมสามารถแบงแยกเปนเอกเทศได
การวิเคราะห
ขอตกลงในการจัดหาสินคา (ไมวาจะสามารถบอกเลิกไดหรือไม) เปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายสําหรับ
การระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ดังนั้น ขอตกลงในการจัดหาสินคาจะตองรับรูแยกตางหากออกมาจากคาความนิยม หาก
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ขอตกลงดังกลาวสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ นอกจากนี้ ความสัมพันธกับลูกคาของบริษัทผูจัดจําหนายกับผู
ซื้อสินคาเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุสินทรัพยไมมีตัวตน เนื่องจากบริษัทผูจัดจําหนายสราง
ความสัมพันธกับผูซื้อสินคาผานการทําสัญญา ดังนั้น สินทรัพยไมมีตัวตนประเภทความสัมพันธกับลูกคาจะถูกรับรูแยก
ตางหากจากคาความนิยมหากมูลคายุติธรรมของรายการดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ ในการกําหนดมูลคา
ยุติธรรมของความสัมพันธกับลูกคา บริษัทใหญ จะตองพิจารณาขอสมมติตางๆ เชน การตออายุขอตกลงในการจัดหาสินคา
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ตัวอยางที่ 2
ขอมูลเบื้องตน
ในการรวมธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 25X4 บริษัทใหญมีอํานาจในการควบคุม บริษัทยอย บริษัทยอยมีการผลิตสินคา 2 สาย
งานธุรกิจแยกตางหากจากกัน คือ สินคาประเภทเครื่องกีฬาและเครื่องใชไฟฟา ลูกคาจะซื้อสินคาทั้งเครื่องกีฬาและ
เครื่องใชไฟฟาจากบริษัทยอย โดยบริษัทยอยมีสัญญากับลูกคาในการผูจัดหาสินคาประเภทเครื่องกีฬาใหกับลูกคาแตเพียง
ผูเดียว อยางไรก็ตามบริษัทยอยไมมีสัญญาในการจัดหาเครื่องใชไฟฟาใหกับลูกคา ซึ่งทั้งบริษัทยอยและบริษัทใหญเชื่อวา
บริษัทยอยมีความสัมพันธกับลูกคาโดยรวมเพียงความสัมพันธเดียว
การวิเคราะห
สัญญาในการเปนผูจัดหาสินคาประเภทเครื่องกีฬาแตเพียงผูเดียวใหกับลูกคา (ไมวาจะสามารถบอกเลิกไดหรือไม) เปนไป
ตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายสําหรับในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ดังนั้น สัญญาดังกลาวจะตองรับรูแยก
ตางหากออกมาจากคาความนิยม หากสัญญานี้สามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ เนื่องจากความสัมพันธกับลูกคา
ของบริษัทยอยกับลูกคาเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน เนื่องจากบริษัท
ยอยสรางความสัมพันธกับผูซื้อสินคาผานการทําสัญญา ดังนั้น สินทรัพยไมมีตัวตนประเภทความสัมพันธกับลูกคาจะถูกรับรู
แยกตางหากจากคาความนิยมหากมูลคายุติธรรมของรายการดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ ดวยเหตุที่มี
ความสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า เพี ย งความสั ม พั น ธ เ ดี ย ว มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของความสั ม พั น ธ ดั ง กล า วจะรวมข อ สมมติ ฐ านของ
ความสัมพันธกับลูกคาของบริษัทยอย ทั้งสินคาประเภทเครื่องกีฬาและเครื่องใชไฟฟาเขาไวดวยกัน
อยางไรก็ตาม ถาทั้งบริษัทใหญและบริษัทผูจัดจําหนาย
เชื่อวามีความสัมพันธกับลูกคาที่แยกตางหากจากกัน คือ
ความสัมพันธกับลูกคาสําหรับสินคาประเภทเครื่องกีฬา และความสัมพันธกับลูกคาสําหรับสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา
โดยบริ ษั ท ใหญ จ ะต อ งประเมิ น ว า ความสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า สํ า หรั บ สิ น ค า ประเภทเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า เป น ไปตามเงื่ อ นไข
ความสามารถแยกเปนเอกเทศไดในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตนหรือไม
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ตัวอยางที่ 3
ขอมูลเบื้องตน
ในการรวมธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 25X4 กิจการ ก มีอํานาจควบคุม กิจการ ข โดยกิจการ ข ดําเนินธุรกิจกับลูกคาโดยผาน
ใชคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายแตเพียงอยางเดียว ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 25X4 กิจการ ข มีคําสั่งซื้อของลูกคารอยละ 60 ของลูกคา
ทั้งหมด เปนคําสั่งซื้อที่ยังไมไดดําเนินการ ซึ่งลูกคากลุมนี้เปนลูกคาที่ติดตอซื้อขายกันเปนประจํา ลูกคาสวนที่เหลืออีกรอย
ละ 40 ก็เปนลูกคาที่ติดตอซื้อขายกันเปนประจําเชนกัน อยางไรก็ตาม ณ 31 ธันวาคม 25X4 กิจการ ข ไมมีคําสั่งซื้อที่ยัง
ไมไดดําเนินการหรือสัญญาอื่นใดกับลูกคากลุมรอยละ 40 นี้
การวิเคราะห
คําสั่งซื้อจํานวนรอยละ 60 ของลูกคาของกิจการ ข (ไมวาจะสามารถบอกเลิกไดหรือไม) เปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือ
ตามกฎหมายในการระบุสินเปนทรัพยไมมีตัวตน ดังนั้น คําสั่งซื้อดังกลาวจะตองรับรูแยกตางหากออกมาจากคาความนิยม
หากคําสั่งซื้อเหลานี้สามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ นอกจากนี้เนื่องจากกิจการ ข สรางความสัมพันธกับลูกคา
ผานการทําสัญญา ดังนั้น ความสัมพันธกับลูกคาจึงเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเปนสินทรัพย
ไมมีตัวตน และความสัมพันธกับลูกคาดังกลาวจะถูกรับรูแยกตางหากจากคาความนิยมหากมูลคายุติธรรมของความสัมพันธ
กับลูกคานี้สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
เนื่องจากกิจการ ข มีแนวปฎิบัติในการทําสัญญากับลูกคากลุมที่เหลือ (รอยละ 40 ของลูกคาทั้งหมด) ซึ่งความสัมพันธกับ
ลูกคากลุมนี้จะเกิดขึ้นจากสิทธิตามสัญญา และเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุสินทรัพยไมมี
ตัวตน ดังนั้น กิจการ ก จะรับรูความสัมพันธกับลูกคารายการนี้แยกตางหากจากคาความนิยม หากมูลคายุติธรรมของ
ความสัมพันธกับลูกคาสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ ถึงแมวา ณ 31 ธันวาคม 25X4 กิจการ ข จะไมมีสัญญากับลูกคา
กลุมนี้เลยก็ตาม
ตัวอยางที่ 4
ขอมูลเบื้องตน
ในการรวมธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 25X4 บริษัทใหญมีอํานาจควบคุมในผูรับประกันภัย (Insurer) ซึ่งผูรับประกันภัยมีกลุม
สัญญาประกันภัยรถยนตสําหรับสัญญาระยะเวลาในระยะเวลา 1 ป ที่ผูถือกรมธรรมสามารถบอกเลิกได ในแตละปจํานวน
ของผูถือกรมธรรมในการตออายุสัญญาประกันภัยสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ
การวิเคราะห
เนื่องจากผูรับประกันภัยสรางความสัมพันธกับผูถือกรมธรรมโดยการทําสัญญาประกันภัย ความสัมพันธกับลูกคาของผูถือ
กรมธรรมจึงเปนไปตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือตามกฎหมายในการระบุเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ดังนั้นความสัมพันธกับ
ลูกคานี้จะรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนแยกตางหากจากคาความนิยม หากมูลคายุติธรรมของความสัมพันธกับลูกคาดังกลาว
สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ ในการกําหนดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทความสัมพันธกับลูกคานี้
บริ ษั ท ใหญ ต อ งพิ จ ารณาประมาณการของการต อ อายุ สั ญ ญาและการทํ า ประกั น ภั ย อื่ น ๆ ต อ เนื่ อ ง (cross-selling)
นอกจากนี้ ตองนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุงป 2550)เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช)
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน มาถือปฏิบัติกับสินทรัพยไมมีตัวตนประเภทความสัมพันธกับ
ลูกคา
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ในการกําหนดมูลคายุติธรรมของหนี้สินที่เกี่ยวของกับกลุมสัญญาประกันภัย บริษัทใหญตองพิจารณาประมาณการของการ
บอกเลิกกรมธรรมของผูถือกรมธรรมดวย มาตรฐานการบัญชี เรื่อง สัญญาประกันภัย อนุญาตใหแยกแสดงมูลคายุติธรรม
ของสัญญาประกันภัยที่ไดมา (แตไมไดเปนขอกําหนด) ออกเปน 2 องคประกอบดังนี้
1. หนี้สินซึ่งวัดมูลคาตามนโยบายการบัญชีของผูรับประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยที่ออก และ
2. สินทรัพยไมมีตัวตนที่แสดงมูลคายุติธรรมของสิทธิตามสัญญาและภาระผูกพันที่ไดมา ซึ่งมูลคาของหนี้สินไมไดสะทอน
ถึงมูลคายุติธรรม โดยสินทรัพยไมมีตัวตนนี้จะไมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
เรื่องการดอยคาของสินทรัพย (เมื่อมีการประกาศใช) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน
หลังจากการรวมธุรกิจ Parent จะตองวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนนี้ดวยเกณฑที่สอดคลองกับการวัดมูลคาของหนี้สิน
จากการประกันภัยที่เกี่ยวของ
การซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ
ตั ว อย า งต อ ไปนี้ แ สดงแนวปฏิ บั ติ ข องวิ ธี ก ารบั ญ ชี สํ า หรั บ การซื้ อ ธุ ร กิ จ แบบย อ นกลั บ ตามแนวปฎิ บั ติ ข อ 1-15 ใน
ภาคผนวก ข ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวมธุรกิจ
ตัวอยางที่ 5
ตัวอยางนี้แสดงถึงวิธีการบัญชีสําหรับการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ ซึ่งบริษัท ก ซึ่งเปนบริษัทที่ออกตราสารทุนที่ออกใหมและ
ถือเปนบริษัทแมตามกฎหมายกลายเปนผูถูกซื้อจากผลการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ โดยบริษัท ข ที่ถือวาเปนบริษัทยอยตาม
กฎหมายไดเขาซื้อบริษัท ก ในลักษณะการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1 ตัวอยางนี้ไมคํานึงถึงการ
บัญชีเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีเงินได
งบดุล ของบริษัท ก และ บริษัท ข ณ เวลาสุดทายกอนการรวมธุรกิจ
บริษัท ก
บริษัท ข
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

(บาท)
500
1,300
1,800

(บาท)
700
3,000
3,700

300
400
700

600
1,100
1,700

800

1,400

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
กําไรสะสม
ทุนที่ออก
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หุนสามัญ 100 หุน

300

หุนสามัญ 60 หุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

1,100
1,800

600
2,000
3,700

ขอมูลอื่น
(1) วันที่ 30 กันยายน 25x1 บริษัท ก ไดออกหุนจํานวน 2.5 หุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญแตละหุนของบริษัท ข ผู
ถือหุนของบริษัท ข แลกเปลี่ยนหุนทั้งหมดของบริษัท ข ดังนั้น บริษัท ก ออกหุนสามัญ 150 หุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
หุนสามัญของบริษัท ข ทั้งหมด 60 หุน
(2) มูลคายุติธรรมของหุนสามัญบริษัท ข ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1 มูลคาหุนละราคา 40 บาท สวนมูลคายุติธรรมของ
หุนสามัญ บริษัท ก ณ วันเดียวกันมีมูลคาหุนละ 12 บาท
(3) มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดและหนี้สินที่ระบุได ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1 เทากับมูลคาตามบัญชี ยกเวน
สินทรัพยไมหมุนเวีย น ซึ่งมู ลคายุติธรรมของสินทรัพย ไมหมุน เวียนของบริ ษัท ก ณ 30 กันยายน 25x1มีมูลค า
1,500 บาท
การคํานวณตนทุนการรวมธุรกิจ
ผลจากการออกหุนสามัญของบริษัท ก 150 หุน ทําใหผูถือหุนบริษัท ข ถือหุน 60% ของกิจการที่นํามารวมกัน (150 หุน
จาก 250 หุนที่ออก) สวนที่เหลืออีก 40% เปนของผูถือหุนบริษัท ก ถาการรวมธุรกิจเกิดขึ้นในรูปแบบที่บริษัท ข ออกหุน
สามัญเพิ่มเติมใหแกผูถือหุนบริษัท ก เพื่อแลกเปลี่ยนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท ก บริษัท ข ตองออกหุนสามัญเพิ่มเดิม
อีก 40 หุนเพื่อใหสัดสวนการถือหุนในกิจการืที่นํามารวมกันคงเดิม ผูถือหุนบริษัท ข จึงจะถือหุนของบริษัท ข จํานวน 60
หุนจากหุนทั้งหมด 100 หุน และยังคงสัดสวนการถือหุน 60% ในกิจการที่นํามารวมกัน
ดังนั้น ตนทุนการรวมธุรกิจกิจการเทากับ 1,600 บาท (40 หุน มูลคายุติธรรมหุนละ 40 บาท)
การวัดมูลคาความนิยม
คาความนิยมจะเกิดขึ้นเมื่อตนทุนการรวมธุรกิจสูงกวามูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย และหนี้สินที่ระบุไดของบริษัท ก
ดังนั้น คาความนิยมจะวัดไดดังนี้

(บาท)
ตนทุนการรวมธุรกิจ

(บาท)
1,600

มูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน

500
1,500

หนี้สินหมุนเวียน

(300)
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หนี้สินไมหมุนเวียน

(400)

คาความนิยม

1,300
300

งบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1
สินทรัพยหมุนเวียน [700 บาท + 500 บาท]
สินทรัพยไมหมุนเวียน[3,000 บาท + 1,500 บาท]
คาความนิยม

(บาท)
1,200
4,500
300

รวมสินทรัพย

6,000

หนี้สินหมุนเวียน [600 บาท + 300 บาท]

900
1,500
2,400

หนี้สินไมหมุนเวียน [1,100 บาท + 400 บาท]
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
กําไรสะสม

1,400

ทุนที่ออก
หุนสามัญ 250 หุน [600 บาท + 1,600 บาท] (1)
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
(1)

2,200
3,600
6,000

ตามที่กลาวในภาคผนวก ข ยอหนาที่ 7.3 ของมาตรฐานฉบับนี้ จํานวนตราสารทุนที่รับรูในงบการเงินรวมจะแสดงดวย
มูลคาหุนทุนที่ออกของบริษัทยอยตามกฎหมายกอนการรวมกิจการนั่นคือ 600 บาท รวมกับตนทุนการรวมกิจการจํานวน
1,600 บาท อยางไรก็ตาม โครงสรางสวนทุนที่ปรากฏในงบการเงินรวม (จํานวนและชนิดของตราสารทุนที่ออก) ตอง
สะทอนถึงโครงสรางสวนทุนของบริษัทแมตามกฎหมาย รวมถึงตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทแมตามกฎหมายในการรวม
ธุรกิจ
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กําไรตอหุน
สมมุติวากําไรของบริษัท ข สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 เทากับ 600 บาท และกําไรของงบการเงินรวมสําหรับ
ปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 เทากับ 800 บาท และสมมุติวาไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่ออกของบริษัท ข
ในระหวางปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 และในระหวางงวดนับจากวันที่ 1 มกราคม 25x1 จนถึงวันที่การไดมาซึ่ง
ธุรกิจแบบยอนกลับเกิดขึ้น (30 กันยายน 25X1)
การคํานวณกําไรตอหุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1
จํานวนหุนที่คงเหลืออยูในงวดนับจากวันที่ 1 มกราคม25x1 จนถึงวันที่ซื้อ
(จํานวนหุนสามัญที่ออกโดยบริษัท ก ในการซื้อธุรกิจแบบยอนกลับ)
150
จํานวนหุนสามัญที่คงเหลือนับจากวันที่ซื้อถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25x1
250
จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักคงเหลือ [(150x9/12)+(250x3/12)]
175
กําไรตอหุน [800/175]
4.57 บาท
กําไรตอหุนปรับปรุงสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x0 เทากับ 4.00 บาท (กําไรของบริษัท ข จํานวน 600 บาทหาร
ดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกโดยบริษัท ก ในการไดมาซึ่งธุรกิจแบบยอนกลับจํานวน 150 หุน)
สวนของผูถือหุนสวนนอย
จากตัวอยางขางตน สมมุติวามีการแลกเปลี่ยนหุนสามัญของบริษัท ข จํานวน 56 หุนแทนการแลกเปลี่ยน 60 หุน หาก
บริษัท ก จะออกหุนสามัญ 2.5 หุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญแตละหุนของบริษัท ข บริษัท ก จะออกหุนสามัญ 140 หุน
(แทนการออก 150 หุน) ผลที่ตามมาคือ ผูถือหุนบริษัท ข จะถือหุน 58.3% ของหุนที่ออกในกิจการที่นํามารวม (จากหุนที่
ออกทั้งหมด 240 หุน)
ตนทุนการรวมธุรกิจจะคํานวณโดยสมมุติวาการรวมธุรกิจนั้นเกิดจากการที่บริษัท ข ออกหุนสามัญเพิ่มใหกับผูถือหุนของ
บริษัท ก ในการแลกเปลี่ยนหุนสามัญของบริษัท ก สําหรับการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่จะตองออกเพิ่มโดยบริษัท ข นั้น
จะไมคํานึงถึงสวนของผูถือหุนสวนนอย ดังนั้น ผูถือหุนสวนใหญของบริษัท ข ยังคงถือหุนสามัญจํานวน 56 หุน และเพื่อที่
ใหบริษัท ข ยังคงสัดสวนการถือหุน 58.3% บริษัท ข ตองออกหุนสามัญเพิ่มจํานวน 40 หุน โดยผูถือหุนสวนใหญจะถือหุน
จํานวน 56 หุนจากหุนสามัญที่บริษัท ข ออกทั้งหมด 96 หุน และยังคงสัดสวนการถือหุน 58.3 % ในการรวมกิจการ
ผลสุดทายตนทุนการรวมธุรกิจเทากับ 1,600 บาท (จํานวนหุน 40 หุนซึ่งมีมูลคายุติธรรมหุนละ 40 บาท) ซึ่งมูลคานี้จะ
เทากับการที่บริษัท ข ออกหุนแลกเปลี่ยนจํานวน 60 หุน ตนทุนการรวมกิจการไมเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผูถือหุนเพียง
บางสวนที่ไมเขารวมในการแลกเปลี่ยน
สวนของผูถือหุนสวนนอยมีจํานวนหุนสามัญ 4 หุนจากที่บริษัท ข ออกหุนสามัญไปทั้งหมดจํานวน 60 หุน ซึ่งหุนจํานวน
ดังกลาวไมไดแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของบริษัท ก ดังนั้น สวนของผูถือหุนสวนนอยคิดเปน 6.7% ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัท ข ซึ่งสวนของผูถือหุนสวนนอยแสดงสัดสวนของผูถือหุนสวนนอยดวยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิกอนการ
รวมธุรกิจของบริษัทยอยตามกฎหมาย ดังนั้น งบดุลรวมจะถูกปรับปรุงเพื่อใหสวนเพื่อใหสวนของผูถือหุนสวนนอยแสดง
ดวยสัดสวน 6.7% ของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิกอนการรวมธุรกิจของบริษัท ข (เทากับ 134 บาทหรือ 6.7%
ของ 2,000 บาท)
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งบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 25x1 แสดงสวนของผูถือหุนสวนนอย ดังนี้
(บาท)
สินทรัพยหมุนเวียน [700 บาท + 500 บาท]

1,200

สินทรัพยไมหมุนเวียน[3,000 บาท + 1,500 บาท]
คาความนิยม

4,500
300

รวมสินทรัพย

6,000

หนี้สินหมุนเวียน [600 บาท + 300 บาท]

900
1,500
2,400

หนี้สินไมหมุนเวียน [1,100 บาท + 400 บาท]
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
กําไรสะสม [ 1,400 บาท x 93.3% ]
ทุนที่ออก

1,306

หุนสามัญ 240 หุน[560 บาท + 1,600 บาท]
สวนของผูถือหุนสวนนอย

2,160

รวมสวนของผูถือหุน

3,600
6,000

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

134

การรวมธุรกิจที่ดําเนินเปนขั้นๆ
ตัวอยางที่แสดงเปนแนวปฏิบัติของการดําเนินธุรกิจที่ดําเนินเปนขั้นๆ ตามยอหนาที่ 58-60 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทยอยซื้อหุนที่มีผลทําใหผูถูกลงทุนซึ่งกิจการเคยรับรูดวย
มูลคายุติธรรมในงวดกอน ถูกรวมเปนบริษัทยอยในงบการเงินรวม
ตัวอยางที่แสดงเปนผลจากการใชแนวทางปฏิบัติตาม ยอหนาที่ 58-60 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง
2550) ตัวอยางสมมุติวากิจการรับรูผูถูกลงทุนในงวดกอนดวยราคาทุนหรือใชการรวมสวนไดเสียแทนการใชมูลคายุติธรรม
ตัวอยางที่ 6
ผูลงทุนไดมาซึ่งสวนไดเสีย 20% ของผูถูกลงทุน (บริษัทที่รับบริการ) ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 โดยจายเงินสด
3,500,000 บาท ณ วันดังกลาว มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดของผูถูกลงทุนเทากับ 10,000,000 บาท และ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเหลานั้นเทากับ 8,000,000 บาท ผูถูกลงทุนไมมีหนี้สินหรือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ณ วันนั้น
งบดุลของผูถูกลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 และมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดมีดังนี้
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มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
เงินสดและลูกหนี้
ที่ดิน
รวม
หุนสามัญที่ออกจํานวน 1,000,000 หุน
กําไรสะสม
รวม

(บาท)
2,000,000
6,000,000
8,000,000
5,000,000
3,000,000
8,000,000

(บาท)
2,000,000
8,000,000
10,000,000

ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ผลการดําเนินงานของผูถูกลงทุนมีกําไรจํานวน 6,000,000 บาท โดยไมมี
การจายปนผล นอกจากนี้ มูลคายุติธรรมของที่ดินของผูถูกลงทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 3,000,000 บาท เปน 11,000,000
บาท อยางไรก็ตาม มูลคาตามบัญชีของที่ดินที่รับรูโดยผูถูกลงทุนยังคงเปน 6,000,000 บาท ตามที่แสดงในงบดุลของผู
ถูกลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 และมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุมีดังนี้
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
เงินสดและลูกหนี้
ที่ดิน
รวม
หุนสามัญที่ออกจํานวน 1,000,000 หุน
กําไรสะสม
รวม

(บาท)
8,000,000
6,000,000
14,000,000
5,000,000
9,000,000
14,000,000

(บาท)
8,000,000
11,000,000
19,000,000

ณ วันที่ 1 มกราคม 25x2 ผูลงทุนไดมาซึ่งสวนไดเสียของผูถูกลงทุนเพิ่มเติมจํานวน 60% โดยจายเงินไป 22,000,000 บาท
ดังนั้นผูสามารถควบคุมผูถูกลงทุนได โดยที่กอนหนานั้นผูลงทุนไมมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในผูถูกลงทุน และผู
ลงทุนรับรูเงินลงทุนเริ่มแรกจํานวน 20% ดวยมูลคายุติธรรมซึ่งการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมไดถูกรับรูในงบกําไรหรือ
ขาดทุนแลว หุนสามัญของผูถูกลงทุนมีราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 เทากับ 30 บาทตอหุน
ในระหวางงวดวันที่ 1 มกราคม 25x1 ถึง 1 มกราคม 25x2 สวนของผูถือหุนของผูลงทุนเทากับ 30,000,000 บาท โดยที่
สินทรัพยอื่นของผูลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในผูถูกลงทุนคือ เงินสด
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การบันทึกบัญชีของเงินลงทุนเริ่มแรกกอนมีอํานาจควบคุม
เงินลงทุนของผูลงทุนเริ่มแรกที่ 20% เทากับ 3,500,000 บาท อยางไรก็ตาม หุนสามัญของผูถูกลงทุนจํานวน
1,000,000 หุน มีราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 เทากับหุนละ 30 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 มูลคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนเริ่มแรกที่ 20% ซึ่งถูกวัดมูลคาใหมในงบการเงินของผูลงทุนเทากับ 6,000,000 บาท พรอมกับรับรูเพิ่มขึ้นในงบ
กําไรหรือขาดทุนเทากับ 2,500,000 บาท ดังนั้น งบดุลของผูลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 กอนที่จะมีการไดมาซึ่งสวนได
เสียของผูถูกลงทุนเพิ่มขึ้น 60% เปนดังนี้

เงินสด
เงินลงทุนในกิจการผูถูกลงทุน
รวม
หุนสามัญที่ออก
กําไรสะสม
รวม

(บาท)
26,500,000
6,000,000
32,500,000
30,000,000
2,500,000
32,500,000

ดังนั้น ราคาตลาดของผูถูกลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 เทากับ 30,000,000 บาท อยางไรก็ตาม ผูลงทุนจายเงิน
22,000,000 บาท ในการไดมาซึ่งสวนไดเสียในผูถูกลงทุนเพิ่มเติมจํานวน 60%ของหุนที่ออก โดยผูซื้อสามารถควบคุมผูถูก
ลงทุนตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 25x2 ซึ่งแสดงวาผูลงทุนตองจายเงินสวนเพิ่มอยางเปนสาระสําคัญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ควบคุมผูถูกลงทุน
การบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) ยอหนาที่ 25 กําหนดวาเมื่อการรวมธุรกิจมีความเกี่ยวของมากกวา
หนึ่งรายการ ตนทุนการรวมธุรกิจเทากับตนทุนรวมของรายการแลกเปลี่ยนแตละรายการ ซึ่งตนทุนแตละรายการนั้นกําหนด ณ
วันที่รายการแลกเปลี่ยนแตละรายการเกิดขึ้น (เชน วันที่ผูลงทุนรับรูเงินลงทุนแตละรายการในงบการเงินของผูซื้อ) ตามตัวอยาง
หมายความวา ตนทุนของผูซื้อในการรวมกิจการจะรวมตนทุนเริ่มแรกของสวนไดเสียในผูถูกลงทุน 20 % (3,500,000 บาท)
และตนทุนครั้งหลังที่ลงทุนเพิ่มของสวนไดเสียในผูถูกลงทุน 60% (22,000,000 บาท) โดยไมคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใน
มูลคาตามบัญชีของตนทุนรับรูเริ่มแรกที่ 20%
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นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) ยอหนาที่ 58 กําหนดวา รายการแลกเปลี่ยนแตละครั้ง
ตองคํานวณคาความนิยมแยกจากกันในแตละครั้งที่มีรายการ โดยใชขอมูลราคาทุนและราคามูลคายุติธรรม ณ วันที่มีรายการ
แลกเปลี่ยนแตละครั้ง ดังนั้น ผูลงทุนตองรับรูสวนตางเปนคาความนิยมในงบการเงินรวม
สําหรับสวนไดเสีย 20% มีราคาทุน 3,500,000:
คาความนิยม = 3,500,000-[20% x 10,000,000] = 1,500,000 บาท
สําหรับสวนไดเสีย 60% มีราคาทุน 22,000,000:
คาความนิยม = 22,000,000-[60% x 19,000,000] = 10,600,000 บาท
กระดาษทําการของงบการเงินรวมของผูลงทุน (ทุกจํานวนหนวยเปนพันบาท) หลังจากไดมาซึ่งสวนไดเสียในผูถูกลงทุน
60% รวมทั้งรายการปรับปรุงในงบการเงินรวมและคําอธิบาย เปนดังนี้

ผูลงทุน ผูถูกลงทุน

รายการปรับปรุง
ในงบการเงินรวม

Dr.

งบการเงินรวม

Cr.

สินทรัพยสุทธิ
เงินสดและลูกหนี้
เงินลงทุนในผูถูกลงทุน

4,500 8,000
28,000

ที่ดิน
คาความนิยม

-

รวม

32,500 14,000

หุนสามัญที่ออก

30,000 5,000

สวนเกินมูลคาสินทรัพย -

กําไรสะสม

2,500

12,500
2,500
3,500
22,000

6,000

5,000 (1)
1,500 (3)
10,600 (4)

-

-

9,000

(2)
(3)
(4)
11,000
12,100

ดูหมายเหตุ (ก)
ดูหมายเหตุ (ข)

35,600

1,000
3,000
1,000
400

3,000
1,000
2,500
600

(3)
(4)
(5)
(3) 5,000
(4)
(5)
(2)
(3)

(1)

30,000

ดูหมายเหตุ (ค)

600

ดูหมายเหตุ (ง)

1,200

ดูหมายเหตุ (จ)
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5,400
1,800
สวนของผูถือหุนสวนนอย รวม

(4)
(5)

-

3,800

(5)

32,500 14,000

3,800
35,600

ดูหมายเหตุ (ก)

รายการปรับปรุงในงบการเงินรวม

Dr.
5,000

(1) ที่ดิน
สวนเกินมูลคาสินทรัพย

Cr.
5,000

รับรูสินทรัพยที่ระบุไดที่มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ

(2) กําไรสะสม

2,500

เงินลงทุนในผูถูกลงทุน

2,500

ปรับยอนหลังเงินลงทุนในผูถูกลงทุนเริ่มแรก 20% ใหเปนราคาทุน

(3) หุนสามัญที่ออก [20%x5,000]
ก

สวนเกินมูลคาสินทรัพย [20%x 2,000 ( ) ]
กําไรสะสม[20%x3,000]
คาความนิยม

1,000
400
600
1,500

เงินลงทุนในผูถูกลงทุน

3,500

รับรูคาความนิยมของเงินลงทุนในผูถูกลงทุนเริ่มแรก 20% และบันทึกการตัดรายการเงินลงทุน
กับสวนของผูถือหุนคงเหลือที่มีความสัมพันธกัน
(4) หุนสามัญที่ออก [60%x5,000]
3,000
สวนเกินมูลคาสินทรัพย [60%x 5,000]
3,000
กําไรสะสม[60%x9,000]
คาความนิยม

5,400

10,600

เงินลงทุนในผูถูกลงทุน

22,000

รับรูคาความนิยมของเงินลงทุนในผูถูกลงทุน 60% และบันทึกการตัดรายการเงินลงทุนกับสวน
ของผูถือหุนคงเหลือที่มีความสัมพันธกัน
(5) หุนสามัญที่ออก [20%x5,000]
1,000
สวนเกินมูลคาสินทรัพย [20%x 5,000 ]

1,000
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กําไรสะสม [20%x9,000]
สวนของผูถือหุนสวนนอย (หุนสามัญที่ออก)
สวนของผูถือหุนสวนนอย (สวนเกินมูลคาสินทรัพย)
สวนของผูถือหุนสวนนอย (กําไรสะสม)

1,800
1,000

1,000
1,800

รับรูสวนของผูถือหุนสวนนอยในเงินลงทุนในผูถูกลงทุน
(ก )

สวนเกินมูลคาสินทรัพย 2,000,000 บาท แสดงดวยมูลคายุติธรรมของที่ดินของผูถูกลงทุน ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยน
ครั้งแรกที่สูงกวามูลคาตามบัญชี มูลคาตามบัญชีของที่ดิน ณ วันที่ผูลงทุนไดมาเริ่มแรกเทากับ 6,000,000 บาท แต
มูลคายุติธรรมเทากับ 8,000,000 บาท มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 3ยอหนา 58 กําหนดวา รายการแลกเปลี่ยนแตละ
รายการตองคํานวณคาความนิยมแยกจากกันในแตละครั้งที่มีรายการ โดยใชขอมูลราคาทุนและราคามูลคายุติธรรม ณ วันที่
มีรายการแลกเปลี่ยนแตละรายการ
คําอธิบาย
รายการปรับปรุงงบการเงินรวมขางตนเปนผลให
(ก) สินทรัพยสุทธิที่ระบุไดแสดงมูลคายุติธรรมเต็มจํานวน ณ วันที่ผูลงทุนมีอํานาจควบคุมผูถูกลงทุน ซึ่งหมายความวา
สวนของผูถือหุนสวนนอย 20%ในผูถูกลงทุนคือ สวนของผูถือหุนสวนนอย 20% ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
สุทธิที่ระบุไดของผูถูกลงทุน
(ข) คาความนิยมจะถูกรับรูนับจากวันที่ซื้อแยกกันในแตละครั้งที่มีรายการ โดยใชขอมูลราคาทุนและราคามูลคายุติธรรม ณ
วันที่มีรายการแลกเปลี่ยนแตละรายการ
(ค) หุนสามัญที่ออก 30,000,000 เปนหุนสามัญที่ออกของผูลงทุน 30,000,000 บาท
(ง) สวนเกินมูลคาสินทรัพยจํานวน 600,000 บาท มาจากการเพิ่มขึ้นในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผู
ถูกลงทุนหลังจากไดมาซึ่งสวนไดเสียเริ่มแรก 20% [20%x3,000,000]
(จ) กําไรสะสมจํานวน 1,200,000 บาท มากจากการเปลี่ยนแปลงในกําไรสะสมของหลังจากไดมาซึ่งสวนไดเสียเริ่มแรก
20% [20%x6,000,000]
ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ที่เกี่ยวของกับการทยอยซื้อหุนในการลงทุน
ซึ่งรับรูดวยมูลคายุติธรรมซึ่งเปลี่ยนแปลงตามมูลคาในงบกําไรหรือขาดทุน จะทําใหเกิด
• การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสวนไดเสียจะถูกกลับรายการ (ดังนั้นมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียตอง
ปรับปรุงใหมเปนราคาทุน)
• การเปลี่ยนแปลงในกําไรสะสมของผูถูกลงทุน และยอดคงเหลือในสวนของทุนอื่นหลังจากมีรายการแลกเปลี่ยนแต
ละรายการจะถูกรวมในงบการเงินรวมหลังการรวมธุรกิจ เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียที่ผูลงทุนถืออยูกอน
หนานี้
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การประยุกตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) ถาผูถูกลงทุนเคยใชวิธีราคาทุนหรือวิธีสวนไดเสียงวดกอน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) ยอหนาที่ 25 กําหนดวา เมื่อการรวมธุรกิจมีความเกี่ยวของมากกวา
หนึ่งรายการ ตนทุนการรวมธุรกิจเทากับตนทุนรวมของรายการแลกเปลี่ยนแตละรายการ ซึ่งตนทุนแตละรายการนั้นกําหนด ณ
วันที่รายการแลกเปลี่ยนแตละรายการเกิดขึ้น (เชน วันที่ผูลงทุนรับรูเงินลงทุนแตละรายการในงบการเงินของผูซื้อ) ดังนั้น
ตนทุนของผูลงทุนในการรวมกิจการจะรวมตนทุนเริ่มแรกของสวนไดเสียในผูถูกลงทุน20 % (3,500,000 บาท) และตนทุน
ครั้งหลังที่ลงทุนเพิ่มของสวนไดเสียในผูถูกลงทุน 60% (22,000,000 บาท) ดวยวิธีสวนไดเสียหรือมูลคายุติธรรมโดยไม
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลคาตามบัญชีของตนทุนรับรูเริ่มแรกที่ 20%
นอกจากนี้ การใชวิธีสวนไดเสียหรือมูลคายุติธรรม ณ วันที่เกิดรายการแลกเปลี่ยน แตละรายการจะตองถูกพิจารณาแยก
จากกันเพื่อกําหนดจํานวนคาความนิยมในแตละครั้ง โดยไมคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลคาตามบัญชีของตนทุนรับรูเริ่มแรกที่
20% ดังนั้น ผลกระทบจากการประยุกตใช มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ทยอยซื้อหุน จะทําใหเกิด
• การเปลี่ยนแปลงในมูลคาตามบัญชีของสวนของผูถือหุนกอนจะถูกกลับรายการ ( ดังนั้น มูลคาตามบัญชีของสวน
ของผูถือหุนดังกลาวจะถูกปรับยอนกลับเปนราคาทุน)
• การเปลี่ยนแปลงในกําไรสะสมของผูถูกลงทุนและยอดคงเหลือในสวนของทุนอื่นหลังจากมีรายการแลกเปลี่ยนแต
ละรายการจะถูกรวมในงบการเงินรวมหลังการรวมธุรกิจ เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียที่ผูลงทุนถืออยูกอน
หนานี้
ผลที่ตามมา คือ งบการเงินรวม หลังจากผูลงทุนไดมาซึ่งสวนไดเสียเพิ่มขึ้น 60 % และมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อจะ
เหมือนกัน ไมวาจะใชวิธีที่ใดในการรับรูเงินลงทุนในผูถูกลงทุนเริ่มแรก 20 % กอนที่ผูลงทุนจะมีอํานาจควบคุม
การเปลี่ยนแปลงมูลคาที่รับรูของสินทรัพยที่ระบุไดของธุรกิจที่ถูกซื้อ
การบันทึกบัญชีเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจใหเสร็จสมบูรณ
ตัวอยางตอไปนี้เปนแนวทางในการบันทึกบัญชีเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจเมื่อผูซื้อใชมูลคาที่กําหนดขึ้นชั่วคราวในการ
บันทึกบัญชีการรวมธุรกิจในงวดแรกหลังจากการรวมธุรกิจตามยอหนาที่ 62 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ตัวอยางนี้ไมไดแสดง
ถึงวิธีการบัญชีสําหรับภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงรายการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหผูซื้อตองใชมูลคาที่กําหนดชั่วคราว ถาการบันทึกบัญชีเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจ
สามารถกําหนดเปนการชั่วคราวเทานั้น ในวันสิ้นงวดที่มีการรวมธุรกิจเกิดขึ้นผูซื้อตองรับรูรายการปรับปรุงเพื่อใหการ
บันทึกบัญชีเริ่มแรกสมบูรณ ดังนี้
62.1)
การปรับปรุงดังกลาวตองทําภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ และ
62.2)
ใหรับรูการปรับปรุงดังกลาวเสมือนรับรูมาตั้งแตวันที่ซื้อ ดังนั้น
62.2.1) ใหคํานวณมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดซึ่งตองรับรูหรือ
ปรับปรุงเพื่อใหการบันทึกบัญชีเริ่มแรกสมบูรณ เสมือนวาไดรับรูมูลคายุติธรรมของรายการดังกลาวตั้งแตวันที่
ซื้อ
62.2.2) ใหปรับปรุงคาความนิยมหรือกําไรที่รับรูตามยอหนาที่ 56 ดวยจํานวนเทากับการปรับปรุงมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย หนี้สิน หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได
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62.2.3) ขอมูลเปรียบเทียบที่นําเสนอในงวดกอนงวดที่การบันทึกบัญชีเริ่มแรกสมบูรณ ใหนําเสนอเสมือนวา
การบันทึกบัญชีเริ่มแรกสมบูรณตั้งแตวันที่ซื้อ ทั้งนี้ รวมถึงคาเสื่อมราคา คาตัดบัญชี หรือกําไรหรือขาดทุนอื่นที่
ตองรับรูเพิ่มเติมจากการปรับปรุงใหการบัญชีเริ่มแรกสมบูรณ
ตัวอยางที่ 7
กิจการจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม และไมมีการจัดทํางบการเงินระหวางกาล กิจการเปนผูซื้อจาก
การรวมธุรกิจ ณ 30 กันยายน 25X4 กิจการตองการการประเมินอิสระสําหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาจากการรวม
ธุรกิจ อยางไรก็ตาม การประเมินราคาไมสามารถทําใหเสร็จทันภายในงบการเงินป 25X4 กิจการจึงรับรูรายการในงบการเงินป
25X4 ดวยมูลคายุติธรรมที่กําหนดชั่วคราวสําหรับสินทรัพย 30,000 บาท และมูลคายุติธรรมที่กําหนดชั่วคราวของคาความนิยม
ที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 100,000 บาท โดย ณ วันที่ซื้อ รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณมีอายุการใชงานเหลืออยู 5 ป
หลังจากวันที่ซื้อ 4 เดือน กิจการไดรับรายงานการประเมินจากผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ณ วันที่ซื้อ เปน 40,000 บาท
ตามยอหนาที่ 62 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ผูซื้อตองรับรูรายการปรับปรุงมูลคาที่กําหนดชั่วคราวเสมือนรับรูมาตั้งแต
วันที่ซื้อเพื่อใหการบันทึกบัญชีเริ่มแรกสมบูรณ
ดังนั้น ผูซื้อตองปรับปรุงมูลคาตามบัญชี ณ วันตนงวดของงบการเงินป 25X5 สําหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ดวย
มูลคายุติธรรมที่ตองปรับปรุง ณ วันที่ซื้อ คือ 10,000 บาทหักดวยคาเสื่อมราคาที่ตองรับรูเพิ่มเติมเสมือนวาไดรับรูมูลคา
ยุติธรรมตั้งแตวันที่ซื้อ (คาเสื่อมราคาสําหรับชวง 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 25X4 จํานวน 500 บาท) นอกจากนี้ ตองปรับปรุง
โดยการลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมดวยจํานวนที่เทากับการปรับปรุงมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ดวยจํานวน 10,000
บาท และขอมูลของงบการเงินป 25X4 ที่แสดงเปรียบเทียบใหปรับปรุงเสมือนวาการปรับปรุงรายการขางตนไดเกิดขึ้นตั้งแตวันที่
ซื้อและรับรูคาเสื่อมราคาเพิ่มเติม 500 บาทในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25X4 ดวย
ตามยอหนาที่ 69 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการตองเปดเผยถึงการบันทึกบัญชีเริ่มแรกที่กําหนดไวเปนการชั่วคราว
และอธิบายถึงเหตุผลของความไมชัดเจนที่ทําใหตองกําหนดมูลคาเปนการชั่วคราวนั้นในงบการเงินป 25X4 ตามยอหนาที่ 73.2
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการจะตองเปดเผยรายการปรับปรุงที่รับรูระหวางงวดปจจุบันและคําอธิบายที่เกี่ยวของในงบ
การเงินป 25X5 ดังนั้น กิจการตองเปดเผยขอมูลดังนี้
• มูลคายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ซื้อเพิ่มขึ้น 10,000 บาท ซึ่งทําใหคาความนิยมลดลงดวยจํานวนที่
เทากัน และ
• ขอมูลของป 25X4 ที่นําเสนอเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงรายการมูลคายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณและรับรู
คาเสื่อมราคาเพิ่มเติม 500 บาท ที่เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลคายุติธรรมของรายการดังกลาว ณ วันที่ซื้อ ในงบ
การเงินสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25X4
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การแกไขขอผิดพลาด
ตัวอยางตอไปนี้แสดงเปนแนวทางสําหรับการบันทึกบัญชีการแกไขขอผิดพลาดที่เกี่ยวของกับการบันทึกบัญชีเริ่มแรก
สําหรับการรวมธุรกิจ ตามยอหนาที่ 63 และ 64 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ตัวอยางนี้ไมไดแสดงถึงวิธีการบัญชีสําหรับภาษี
เงินไดที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงรายการ
โดยที่ไมรวมขอยกเวน 3 ขอตามที่กลาวไวในยอหนาที่ 63∗ การปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวา
การปรับ ปรุ งการบั น ทึก บัญ ชี เริ่ม แรกสํ าหรั บการรวมธุ รกิ จหลั ง จากที่ บันทึ กเริ่ มแรกสมบูร ณ แ ลว ใหทํา ได เฉพาะการแก ไ ข
ขอผิดพลาดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และขอผิดพลาด การปรับปรุงการบันทึกบัญชีเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจหลังจากที่การบันทึกบัญชีเริ่มแรกสมบูรณตอง
ไมใชการรับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด กําหนดวาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตองรับรูในงวดปจจุบันและอนาคต ซึ่งในมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 39 (ปรั บ ปรุ ง 2550) มี แ นวทางในการแบ ง แยกการปรั บ ปรุ ง รายการที่ เ กิ ด จากการแก ไ ขข อ ผิ ด พลาดและการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการ
ตัวอยางที่ 8
กิจการจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม และไมมีการจัดทํางบการเงินระหวางกาล กิจการเปนผูซื้อจาก
การรวมธุรกิจ ณ 30 กันยายน 25X1 และจากการรวมธุรกิจกิจการรับรูคาความนิยม 100,000 บาท ณ 31 ธันวาคม 25X1
มูลคาตามบัญชีของคาความนิยม เทากับ 100,000 บาท
ในระหวางป 25X2 กิจการพบวามีขอผิดพลาดในการปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจเมื่อเริ่มแรกสําหรับรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ โดยที่จะตองปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจจํานวน 20,000 บาท จาก 100,000 บาทที่รับรู
ในคาความนิยม ใหกับที่ดิน อาคารและอุปกรณซึ่งมีอายุการใชงานเหลืออยู 5 ป ณ วันที่ซื้อ
ตามที่กลาวในยอหนาที่ 64 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด กําหนดใหการบันทึกการแกไขขอผิดพลาดโดยการปรับ
ยอนหลังและใหนําเสนองบการเงินเปรียบเทียบเสมือนวาไมเคยมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นโดยปรับปรุงขอมูลงบการเงินเปรียบเทียบ
ในอดีตยอนหลังสําหรับงวดที่มีขอผิดพลาด
∗

ขอยกเวนทั้ง 3 ขอประกอบดวย
1. การปรับปรุงตนทุนการรวมธุรกิจที่ขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคตตามที่กลาวในยอหนาที่ 33
2. การปรับปรุงตนทุนการรวมธุรกิจที่ขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคตตามที่กลาวในยอหนาที่ 34
3. การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของธุรกิจที่ไดมาที่ไมเปนไปตามเกณฑในการรับรู ณ วันที่ซื้อ แตมารับรูไดในภายหลังการ
บันทึกบัญชีเริ่มแรกตามที่กลาวในยอหนาที่ 65
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ดังนั้น ผูไดมาตองปรับปรุงมูลคาตามบัญชี ณ วันตนงวดของงบการเงินป 25X2 สําหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ดวยมูลคายุติธรรมที่ตองปรับปรุง ณ วันที่ซื้อ คือ 20,000 บาทหักดวยคาเสื่อมราคาที่ตองรับรูเพิ่มเติมเสมือนวาไดรับรูมูลคา
ยุติธรรมตั้งแตวันที่ซื้อ (คาเสื่อมราคาสําหรับชวง 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 25X1 จํานวน 1,000 บาท) นอกจากนี้ ตอง
ปรับปรุงโดยการลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมดวยจํานวนที่เทากับการปรับปรุงมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ดวยจํานวน
20,000 บาท และขอมูลของงบการเงินป 25X1 ที่แสดงเปรียบเทียบใหปรับปรุงเสมือนวาการปรับปรุงรายการขางตนไดเกิดขึ้น
ตั้งแตวันที่ซื้อ และรับรูคาเสื่อมราคาเพิ่มเติม 1,000 บาทในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ดวย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด กิจการตอง
เปดเผยถึงลักษณะของขอผิดพลาดและการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เปนผลมาจากการแกไข
ขอผิดพลาดนั้นในงบการเงินป 25X2 มีกิจการตองเปดเผยขอมูลดังนี้
• มูลคายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ซื้อ เพิ่มขึ้น 20,000 บาทซึ่งทําใหคาความนิยมลดลงดวยจํานวนที่
เทากัน และ
• ขอมูลของป 25X1 ที่นําเสนอเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงรายการมูลคายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณและรับรู
คาเสื่อมราคาเพิ่มเติม 1,000 บาทที่เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลคายุติธรรมของรายการดังกลาว ณ วันที่ซื้อในงบ
การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1
ตัวอยางที่ 9
จากขอมูลในตัวอยางที่ 8 ยกเวนจํานวนที่ปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจเมื่อเริ่มแรกสําหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที่
ไดมาจากการรวมธุรกิจ โดยที่จะตองปนสวนตนทุนการรวมธุรกิจลดลงจํานวน 20,000 บาท เพื่อแกไขขอผิดพลาด ในขณะที่
ตัวอยางที่ 8 จะเปนการปนสวนเพิ่มขึ้นจํานวน 20,000 บาท นอกจากนี้ ตัวอยางนี้สมมติวากิจการกําหนดวามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของคาความนิยมเพิ่มเติมเปนจํานวน 17,000 บาท ณ 31 ธันวาคม 25X1
สําหรับงบการเงินป 25X2 มูลคาตามบัญชี ณ วันตนงวด ของที่ดิน อาคารและอุปกรณจะลดลงจํานวน 19,000 บาท ซึ่ง
เปนผลมาจากการปรับปรุงมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ จํานวน 20,000 บาท หักดวยคาเสื่อมราคา 1,000 บาทที่รับรูในชวง 1
ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 25X1 มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมจะเพิ่มขึ้นจํานวน 17,000 บาท ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของคาความนิยม ณ วันที่ซื้อ จํานวน 20,000 บาท หักดวยขาดทุนจากการดอยคาที่เปนผลมาจากมูลคาตามบัญชีหลังจาก
ปรับปรุงแลวสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขอมูลของงบการเงินป 25X1 ที่แสดงเปรียบเทียบใหปรับปรุงยอนหลังเสมือนวา
การปรับปรุงรายการขางตนไดเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ซื้อ ซึ่งตองไมรวมคาเสื่อมราคา 1,000 บาทแตตองรับรูขาดทุนจากการดอยคา
3,000 บาทในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 ดวย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด กิจการตองเปดเผยถึงลักษณะของขอผิดพลาดและการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เปน
ผลมาจากการแกไขขอผิดพลาดนั้นในงบการเงินป 25X2 กิจการตองเปดเผยขอมูลดังนี้
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ

• มูลคายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ซื้อลดลง 20,000 บาทซึ่งทําใหคาความนิยมเพิ่มขึ้นดวยจํานวนที่
เทากัน และ
• ขอมูลของงบการเงินป 25X1 ที่แสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงยอนหลังรายการมูลคายุติธรรมของ ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ และไมรวมคาเสื่อมราคา 1,000 บาทที่รับรูชวง ต.ค. – ธ.ค. 25X1เปนผลมาจากการลดลงของมูลคา
ยุติธรรมของรายการดังกลาว ณ วันที่ซื้อ นอกจากนี้ ไดมีการปรับปรุงโดยรับรูแตใหรวมขาดทุนจากการดอยคาของคา
ความนิยม 3,000 บาทในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 25X1
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