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แนวปฏบิัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคมุเดยีวกนั 

 

หลักการและเหตุผล 

 แนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดวิธีการรายงานทางการเงินเม่ือมีการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน เนื่องจากในปจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 

การรวมธุรกิจ และมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (“IFRS”) ซ่ึงมีการแกไขปรับปรุงจนถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2551 ยังไมมีขอกําหนดหรือแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจภายใต

การควบคุมเดียวกัน ทําใหกิจการท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันมีการบันทึกบัญชีในลักษณะ

ท่ีแตกตางกัน  แนวปฏิบัติมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 

ความหมายของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน  

ยอหนาท่ี 10-13 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การ

รวมธุรกิจ กลาวถึงการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ดังตอไปนี้  

การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซ่ึงกิจการหรือธุรกิจท้ังหมดท่ีนํามารวมกันอยู

ภายใตการควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กลุมบุคคล กิจการ หรือกลุมกิจการเดียวกัน ท้ังกอนและหลังการรวม

ธุรกิจ และการควบคุมนั้นไมเปนการควบคุมช่ัวคราว
1
 

 

กลุมบุคคลท่ีเปนกลุมเดียวกันแลวมีอํานาจควบคุมสูงสุดในกิจการหนึ่งจากขอตกลงตามสัญญาใน

การกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมของกิจการ โดยท่ี

อํานาจนั้นไมไดเปนการควบคุมช่ัวคราว ถือวากลุมบุคคลนั้นสามารถควบคุมกิจการได การรวมธุรกิจ

ภายใตกลุมบุคคลลักษณะนี้ไมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 

2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ  กิจการอาจถูกควบคุมโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีกระทําการรวมกันภายใต

ขอตกลงตามสัญญา และบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นไมตองจัดทํารายงานทางการเงินใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี  ดังนั้น สําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน จึงไม

จําเปนตองมีงบการเงินรวมท่ีรวมกิจการท่ีถูกควบคุมท้ังหมดเขาไวเปนสวนหนึ่ง สวนไดเสียของผูถือ

หุนสวนนอยของแตละกิจการท่ีมารวมกันท้ังกอนและหลังการรวมธุรกิจ ไมไดเปนปจจัยในการพิจารณาวา

การรวมธุรกิจนั้นเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันหรือไม ในทํานองเดียวกันการท่ีกิจการหนึ่ง

ท่ีนํามารวมธุรกิจเปนบริษัทยอยท่ีมิไดนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมกิจการตามมาตรฐาน

การบัญชี  ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ก็ไมไดเปน

ปจจัยในการพิจารณาวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเชนเดียวกัน 

 

                                                        
1 การควบคุมชั่วคราว หมายถึง การท่ีบริษัทใหญซื้อหรือไดมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยมีความตั้งใจท่ีจะจําหนายเงิน

ลงทุนดังกลาวออกไปภายในระยะเวลา 12 เดือน ท้ังนี้ บริษัทใหญตองมีหลักฐานท่ียืนยันความตั้งใจดังกลาว 
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คํานิยามการควบคุมเดียวกัน (Common control) 

ความหมายของคําวาการควบคุม (Control) ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 

2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ยอหนาท่ี 4 หมายถึง “อํานาจในการกําหนด

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพ่ือใหไดรับซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมตาง ๆ ของกิจการ

นั้น” ตามคําจํากัดความขางตนจําเปนตองพิจารณาถึงความสัมพันธท้ังทางตรงและทางออม และไมได

จํากัดเฉพาะการควบคุมโดยอีกกิจการหนึ่งเทานั้น กลาวคือ การควบคุมขึ้นอยูกับบุคคลหนึ่ง หรือกลุม

บุคคลซ่ึงมีการกระทํารวมกัน (ภายใตขอตกลงตามสัญญา) นอกจากนั้น ความหมายของคําวาการควบคุม

มีอยูโดยไมจําเปนตองพิจารณาในเร่ืองสัดสวนของผูถือหุนสวนนอยในกิจการนั้น 

 

การพิจารณาวากิจการตาง ๆ อยูภายใตการควบคุมเดียวกันเม่ือความเปนเจาของสวนใหญ (มากกวาคร่ึง) 

รวมกันโดยบุคคล กลุมบุคคล กิจการ หรือกลุมกิจการเดียวกัน ใหพิจารณาจากสถานการณดังตอไปนี้ 

ก. บุคคลหรือกิจการ ถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวารอยละ 50 ของแตละกิจการ 

ข. สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวารอยละ 50 ของแตละกิจการ โดยสมาชิก

ในครอบครัวท่ีใกลชิด  (Close members of the family of an individual) หมายถึง สมาชิกใน

ครอบครัวของบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวของกันท่ีคาดวาอาจมีอิทธิพลตอ หรืออาจไดรับอิทธิพลจากบุคคล

นั้นท่ีเก่ียวของกัน ท้ังนี้ ตัวอยางของสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิด ไดแก รายการตามขอ (1) – (3) 

ท้ังนี้ใหรวมถึงขอ (4) และ (5) ดวย 

(1)  สามีภรรยาและบุตรของบุคคลนั้นท่ีเก่ียวของกัน  

(2)  บุตรของสามีภรรยาของบุคคลนั้นท่ีเก่ียวของกัน  

(3)  บุคคลในอุปการะของบุคคลนั้นท่ีเก่ียวของกัน หรือของสามีภรรยาของบุคคลนั้นท่ี

เก่ียวของกัน  

(4)  บิดา มารดาของบคุคลนั้นท่ีเก่ียวของกัน หรือของสามีภรรยาของบุคคลนั้นท่ีเก่ียวของกัน 

(5)  พ่ีนองของบุคคลนั้นท่ีเก่ียวของกัน เวนแตพิสูจนไดวาไมมีอิทธิพลในการตัดสินใจตอกัน 

ค. กลุมของผูถือหุนท่ีถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงรวมกันมากกวารอยละ 50 ในแตละกิจการและในเวลา

เดียวกันจะตองมีหลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับขอตกลงท่ีจะออกเสียงสวนใหญในแตละ

กิจการท่ีพรอมเพรียงกัน 

 

นอกจากนั้น การพิจารณาเร่ืองการควบคุมอาจตองดูหลักฐานประกอบอยางอ่ืนนอกจากการถือหุนท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงมากกวารอยละ 50 ซ่ึงใหเปนไปตามคํานิยามซ่ึงกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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หลักการและวิธีการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน  

แนวปฏิบัตินี้ถือวา การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันนั้นไมมีการซื้อธุรกิจเกิดขึ้น เนื่องจาก

ความเส่ียงและประโยชนท่ีมีตอบุคคล กลุมบุคคล กิจการ หรือกลุมกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมสูงสุด ไมมี

การเปล่ียนแปลงจากการรวมธุรกิจ  ดังนั้น การบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ให

ปฏิบัติดังนี้ 

• กรณีท่ีกิจการสองกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกันมีการซ้ือสวนไดเสียระหวางกันจนถึง

ระดับท่ีมีอิทธิพล 

อยางมีนัยสําคัญ หรือจนถึงระดับท่ีมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน 

ใหปฏิบัติ เสมือนวาเปนวิธีการรวมสวนไดเสีย (similar to pooling of interests) โดยผูซ้ือตอง

รับรูสินทรัพย และหนี้สินของกิจการท่ีถูกนํามารวมดวยมูลคาตามบัญชีของกิจการท่ีถูกนํามารวม 

ณ วันท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

• กรณีท่ีกิจการสองกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกันมีการซ้ือสวนไดเสียระหวางกันไมถึงระดบั

ท่ีมีอิทธิพลอยางเปนนัยสําคัญ หรือ ไมถึงระดับท่ีมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและ

การดําเนินงาน ใหกิจการบันทึกเงินลงทุนโดยใชวิธีราคาทุน
2
  

 

การรับรูรายการการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเมื่อเร่ิมแรก 

1. การใชวิธีปฏิบัติ เสมือนวาเปนวิธีการรวมสวนไดเสีย (similar to pooling of interests) ของ

กิจการท่ีถูกนํามารวม ผูซ้ือตองรับรูสินทรัพยและหนี้สินของกิจการท่ีถูกนํามารวมดวยมูลคาตาม

บัญชีของกิจการท่ีถูกนํามารวมเฉพาะสัดสวนท่ีเคยอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ซ่ึงก็คือมูลคาตาม

บัญชีของกิจการท่ีนํามารวมในงบการเงินรวมของกลุมกิจการกอนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม

เดียวกัน สําหรับสัดสวนท่ีมีการซ้ือจากสวนของผูถือหุนสวนนอยจะไมครอบคลุมโดยแนวปฏิบัติ

ฉบับนี้  นอกจากนี้ ผูซ้ือตองรับรูมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจในคร้ัง

กอนของผูท่ีมีอํานาจสูงสุดและรับรูสวนของผูถือหุนสวนนอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมของกลุม

กิจการดวย  การรับรูรายการภายหลังสําหรับคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจในคร้ังกอนของผูท่ี

มีอํานาจสูงสุดใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง 

การรวมธุรกิจ ซ่ึงผูซ้ือจะตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป หรือทดสอบบอยคร้ังขึ้นถามี

เหตุการณหรือมีการเปล่ียนแปลงสถานการณท่ีเปนขอบงช้ีของการดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

 

                                                        
2 วิธีราคาทุน หมายถึง วิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนซึ่งรับรูรายการดวยราคาทุน โดยผูลงทุนจะรับรูรายไดจากเงินลงทุน

เม่ือผูลงทุนไดรับการปนสวนรายไดจากกําไรสะสมของกิจการท่ีถูกลงทุนหลังจากวันท่ีไดลงทุนในกิจการนั้น  ท้ังนี้ การปน

สวนรายไดท่ีไดรับในสวนท่ีเกินกวากําไรดังกลาวใหถือวาเปนการคืนเงินลงทุน ซึ่งจะรับรูรายการโดยการลดราคาทุนของ

เงินลงทุนนั้น 
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2. ณ วันท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ผูซ้ือตองไมรับรูสวนตางระหวางตนทุนการรวม

ธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันกับสวนไดเสียของผูซ้ือในมูลคาตามบัญชีของกิจการท่ีถูกนํามารวม 

เปนสินทรัพยหรือรายได แตใหรับรูโดยตรงในสวนของเจาของ 

 

ตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

ตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลรวมของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีใหไป หนี้สิน

ท่ีเกิดขึ้นหรือรับมาและตราสารทุนท่ีออกโดยผูซ้ือ (เชน เงินท่ีจายซ้ือ การออกหุน หรือการแลกเปล่ียน

สินทรัพยหรือหุน) ณ วันท่ีมีการแลกเปล่ียนเพ่ือใหไดมาซ่ึงการควบคุม 

 

สวนตางระหวางตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสียของผูซ้ือในมูลคาตาม

บัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวม 

สวนตางระหวางตนทุนของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสียของผูซ้ือในมูลคาตาม

บัญชีของกิจการท่ีถูกนํามารวม ใหแสดงเปนรายการหนึ่งในสวนของผูถือหุน โดยทําตามลําดับดังนี้ 

1) หากกิจการท่ีถูกนํามารวมมีรายการกําไรหรือขาดทุนท่ีไมผานงบกําไรขาดทุน (รายการกําไรหรือ

ขาดทุนท่ีบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ) เชน สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม หรือ

กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเผื่อขาย สวนเกินทุนจากการแปลงคางบการเงิน 

เปนตน  งบการเงินภายหลังการรวมธุรกิจตองแสดงรายการดังกลาว (สวนเกินทุนฯ และกําไร

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นฯ) ในสวนของเจาของเสมือนหนึ่งวามีการรวมธุรกิจมาตั้งแตตน 

2) หากยังคงมีสวนตางเหลืออยู ใหแสดงเปนรายการหนึ่งแยกตางหากในสวนของเจาของเปนรายการ 
“สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” และใหตัดรายการนี้ออกเม่ือขายเงิน

ลงทุนดังกลาวออกไป 

 

คาใชจายที่เก่ียวของในการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

คาใชจายท่ีเก่ียวของในการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เชน คาธรรมเนียมวิชาชีพจายใหนักบัญชี 

ท่ีปรึกษากฎหมาย ผูประเมินราคาทรัพยสิน และท่ีปรึกษาอ่ืนในการรวมธุรกิจ คาธรรมเนียมในการจด

ทะเบียน รายจายในการจัดเตรียมขอมูลใหแกผูถือหุน เงินเดือนและคาใชจายบุคลากรท่ีทําใหการรวม

ธุรกิจสําเร็จลง รวมถึงตนทุนตาง ๆ หรือผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการรวมการดําเนินงานของกิจการท่ีนํามา

รวมกันไมถือเปนตนทุนในการรวมธุรกิจ แตใหรับรูเปนคาใชจายทันทีในงวดท่ีมีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น 

 

งบกําไรขาดทุนรวมในงวดที่มีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

งบกําไรขาดทุนรวมตองรวมผลการดําเนินงานของแตละกิจการหรือธุรกิจท่ีนํามารวมกันตั้งแตวันท่ีเสนองบ

การเงินลาสุด (รวมถึงงวดท่ีนําเสนอเปรียบเทียบ) หรือตั้งแตวันท่ีกิจการหรือธุรกิจท่ีนํามารวมกันอยู

ภายใตการควบคุมเดียวกัน แลวแตระยะเวลาใดส้ันกวา โดยไมคํานึงถึงวันท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน  นอกจากนี้ งบกําไรขาดทุนรวมตองคํานึงถึงกําไรหรือขาดทุนของสวนของผูถือหุนสวน

นอยท่ีบันทึกในงบการเงินรวมของผูมีอํานาจควบคุม 



รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน  

คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  041151 
5 

 

การจัดทํางบการเงินรวม 

การทํางบการเงินรวมภายหลังการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วันถือปฏิบัติ 

ประกาศฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันท่ีเกิดขึ้นในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
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ภาคผนวกแนวปฏบิัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกนั 

 

ตัวอยาง 

ตัวอยางนี้แสดงประกอบเพื่อความเขาใจในหลักวิธีปฏิบัติ ไมถือวาเปนสวนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติ 

ตัวอยางนี้ไดจัดทําขึ้นโดยครอบคลุมเร่ืองดังตอไปนี้ 

 (ก) ตัวอยางของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 (ข) การรับรูมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจในคร้ังกอน 

 (ค) การจัดทํางบการเงินภายใตวิธีมูลคาตามบัญชีเดิมเสมือนวิธีรวมสวนไดเสีย 

 (ง) การจัดทํางบกําไรขาดทุนรวม 

 (จ) การแสดงรายการสวนตางระหวางตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสีย

   ของผูซ้ือในมูลคาตามบัญชีของกิจการท่ีถูกนํามารวม 

 

(ก) ตัวอยางของการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 
ตัวอยางท่ี 1 

  กอนการรวมธุรกิจ    หลังการรวมธุรกิจ 

  

 

         51%                        51%                                                          51% 

 

 

                                        51%                                                          51% 

 

 

                                                                                                             51% 

 

 

 

 นาย ก ถือหุน A อยูท่ี 51% และ นาย ก มีอํานาจในการควบคุม B โดยถือหุนผาน บริษัท X ใน

สัดสวนการถือหุน 51% ดังนัน้ กอนการรวมธุรกิจ A และ B อยูภายใตการควบคุมสูงสุดโดย นาย ก 

 หลังการรวมธุรกิจ นาย ก ก็ยังคงมีอํานาจการควบคุมท้ัง A และ B โดยการถือหุนผานบริษัท X 

ดวยสัดสวน 51%การรวมธุรกิจในลักษณะนีถื้อวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

นาย ก 

บ. X 

B 

A 

บ. X  

นาย ก 

B 

นาย ก 

A 
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ตัวอยางท่ี 2 
กอนการรวมธุรกิจ     หลังการรวมธุรกิจ 

 

  

90 %               10%                             80%                 20%                        85%                  15% 

 

 

 

 

 

  

 

 กอนการรวมธุรกิจ P เปนผูถือหุนใหญของบริษัท S1 ในสัดสวน 90% และมีผูถือหุน A ถือหุนใน

บริษัท S1 ในสัดสวน 10% นอกจากนั้น P ยังเปนผูถือหุนใหญของบริษัท S2 ในสัดสวน 80% และมีผูถือ

หุน B ถือหุนในบริษัท S2 ในสัดสวน 20% บริษัท P ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญ มีอํานาจในการควบคุมนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงาน 
 หลังการรวมธุรกิจ ผูถือหุนของบริษัท S1 ไดขาย บริษัท S1 ใหกับบริษัท S2 การรวมธุรกิจใน

ลักษณะนี้จะถือวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ท้ังสัดสวนท่ีขาย 90% ของบริษัท S1 และ

สัดสวนอีก 10% ซ่ึงเปนสัดสวนท่ี A ถืออยูเดิมซ่ึงเกิดจากการซื้อธุรกิจจากผูถือหุนสวนนอย กิจการตองใช

วิธีการทางบัญชีเสมือนวาเปนวิธีการรวมสวนไดเสีย (similar to pooling of interests)  

P A 

S1 

P B 

S1 

S2 

P B 

S2 
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ตัวอยางท่ี 3 

   กอนการรวมธุรกิจ     หลังการรวมธุรกิจ 

  

 

      20%                             80%        80%                             20%             60%                             40% 

 

 

                                                                                                                                           100% 

 

 

 

 

  กอนการรวมธุรกิจ บริษัท A มีผูถือหุน คือ บริษัท X และ Y ซ่ึงมีสัดสวนการถือหุน 20% 

และ 80% ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัท X และ Y ก็เปนผูถือหุนของบริษัท B โดยมีสัดสวนการถือหุนใน

บริษัท B เปน 80% และ 20% ตามลําดับโดยท่ีท้ัง บริษัท X และ Y ไมมีความสัมพันธเก่ียวของกัน 

  หลังการรวมธุรกิจ ท้ังบริษัท X และ Y เปนผูถือหุนของบริษัท A โดยมีสัดสวนการถือหุน 

60% และ 40% ตามลําดับ และใหบริษัท A ถือหุนในบริษัท B 100% 
  การรวมธุรกิจในลักษณะนี้ไมเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ถึงแมวาท้ัง

กอนและหลังการรวมธุรกิจท้ังบริษัท X และ Y จะเปนผูถือหุนในบริษัท A และ B แตอํานาจในการควบคุม

ของบริษัท A กอนการรวมธุรกิจจะเปน บริษัท Y และอํานาจในการควบคุม บริษัท B จะเปน บริษัท X 

ในขณะท่ีหลังการรวมธุรกิจ บริษัท X มีอํานาจในการควบคุมท้ังในบริษัท A และ B 

X Y 

A 

X Y 

B

X Y 

A 

B 
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ตัวอยางท่ี 4 

 

กอนการรวมธุรกิจ 

 

    

    25%           25%                            25%          25%          25%          25%                                25%           25% 

 

 

 

 

 

 

 

หลังการรวมธุรกิจ 
 

 

                                  13%                25%                       12%                      25%          25% 

 

                                                                                          100% 

 

 

 

 

 

 

 นาย ก นาย ข นาย ค บริษัท X และ บริษัท Y ไมมีความสัมพันธในลักษณะของบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวของกันแตอยางใด 
 กอนการรวมธุรกิจ 

• บริษัท A มีผูถือหุน 4 ราย โดยถือหุนรายละ 25% โดยผูถือหุนประกอบดวย  

นาย ก บริษัท X นาย ข และ บริษัท Y 

• บริษัท B มีผูถือหุน 4 ราย โดยถือหุนรายละ 25% โดยผูถือหุนประกอบดวย 

บริษัท X นาย ข บริษัท Y และนาย ค 

 หลังการรวมธุรกิจ นาย ข บริษัท X  และบริษัท Y ยังคงมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท A และ B 

25% ในขณะท่ี นาย ก และ นาย ค มีสัดสวนการถือหุนลดลงเปน 13% และ 12% ตามลําดับ 

นาย ก บ. X นาย ข บ. Y 

A  

บ .X  นาย ข บ. Y นาย ค 

B  

นาย ก  นาย ข บ. X บ. Y 

A  

นาย ค 

B  
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 การรวมธุรกิจในลักษณะนี้ไมถือวาเปนการรวมธุรกิจภายใตเดียวกัน แมวาท้ังกอนและหลังการ

รวมธุรกิจ กลุมบริษัท X นาย ข และ บริษัท Y มีอํานาจในการควบคุมนโยบายทางการเงินและการ

ดําเนินงานในบริษัท A และ B เนื่องจากบริษัท X นาย ข และ บริษัท Y ไมไดเปนบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 

 อยางไรก็ดี หาก นาย ข บริษัท X และบริษัท Y เปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน หรือมีสัญญา

ท่ีจะออกเสียงไปในทํานองเดียวกันก็ถือวาการรวมธุรกิจในลักษณะดังกลาวเปนการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน 
 
(ข) การรับรูมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจในครั้งกอน 
ตัวอยางท่ี 5 ตัวอยางกรณีผูซ้ือขายตองรับรูมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจใน

คร้ังกอน เชน 

• ในกรณีท่ีบุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีมีอํานาจการควบคุมสูงสุด (“กิจการ A”) ไดมาซ่ึง

กิจการท่ีถูกควบคุมอีกแหงหนึ่ง (“กิจการ B”) และมีคาความนิยมเกิดขึ้น ณ วันท่ี

ไดมาซ่ึงธุรกิจนั้น ตอมาในภายหลังอีกกิจการหนึ่ง (“กิจการ C”) ท่ีอยูภายใตการ

ควบคุมเดียวกันของบุคคล หรือกลุมบุคคลเดียวกันนี้ ไดมาซ่ึงกิจการ B ในการจัดทํา

งบการเงินรวมของกิจการ C ตองแสดงคาความนิยมเร่ิมตน ดวยมูลคาเดียวกันกับ

วันท่ีกิจการ A ไดมาซ่ึงกิจการ B และ พิจารณาการดอยคาของคาความนิยม ดังกลาว

เนื่องจากโดยเนื้อหาสาระของรายการแลวท้ังกลุมกิจการยังคงเดิม ไมวางบการเงิน

ของกิจการ A จะแสดงเปนไปตามภาพกอนการรวมธุรกิจ หรือหลังการรวมธุรกิจ 

• ในกรณีท่ีกิจการหรือธุรกิจท่ีรวมกัน ไดมีการรวมกิจการหรือธุรกิจซ่ึงแตเดิมไดมาจาก

บุคคลอ่ืนไวในงบการเงินรวม โดยกิจการหรือธุรกิจซ่ึงแตเดิมไดมาจากบุคคลอื่นตอง

นํามารวมในงบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีไดกิจการหรือธุรกิจมาคร้ังกอน โดยใชมูลคาท่ี

ไดมา ณ วันท่ีไดกิจการมาในคร้ังกอนนั้น 
 

ตัวอยางท่ี 6 การคํานวณและการแสดงรายการ 

 กิจการ A เปนบริษัทจดทะเบียนในตางประเทศ ซ่ึงถือหุน 100% ในกิจการ C ซ่ึงเปน

บริษัทท่ีประกอบกิจการในไทย 
 ณ. 31 ธ.ค. 2540 กิจการ A ไดมาซ่ึงกิจการ B ซ่ึงประกอบกิจการในไทย โดยการถือหุน 

100% กิจการ A ซ้ือกิจการ B จากบุคคลอ่ืนดวยราคา 18 ลานบาท โดยมีมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ

ท่ีสามารถระบุได ณ วันนั้น  
15 ลานบาท และมีคาความนิยมเกิดขึ้น 3 ลานบาท ณ วันท่ีไดมาซ่ึงธุรกิจนั้น สมมติวากิจการ A มี

นโยบายการตัดจําหนายคาความนิยม 20 ป 
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 กิจการ A ตองการจะนําหุนของกิจการ C เสนอขายตอประชาชนและนําไปจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยคาดวาจะยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ในป 2550 โดยได

ดําเนินการดังนี้ 
  ณ 31 ธ.ค. 2549 กิจการ C ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของกิจการ A ไดมาซ่ึงกิจการ B 

โดยการชําระเงินสด 120 ลานบาท ณ 31 ธ.ค. 2549 กิจการ B มีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ 60 

ลานบาท และมีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิในงบการเงินรวมของกิจการ A 100 ลานบาท 

           กอนการรวมธุรกิจ          หลังการรวมธุรกิจ      ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน 
 

 

                                                                                                                                40%       60%              

                                                                                     100%                                                                                                          

100%  

 

                                                                                                 100%                     100% 

 

 

 

 

งบการเงินรวมของกลุมกิจการ A 

      งบการเงินรวมของกิจการ C 

 

ในการจัดทํางบการเงนิรวมของกจิการ C 

• ตองแสดงคาความนิยมดวยมูลคาตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2549 ท่ีกิจการ A แสดงในงบ

การเงินรวม ซ่ึงก็คือ 1.65 ลานบาท (3,000,000/20 ป*ระยะเวลาตัดจําหนายคงเหลือ 

11ป = 1,650,000 บาท)  ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ ในการจัดทํางบการเงินรวมของกิจการ C ของรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 ม.ค. 2551 เปนตนไป กิจการไมตองมีการตัด

จําหนายคาความนิยม แตตองมีการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป หรือ

ทดสอบบอยถ่ีคร้ังขึ้นถามีขอบงช้ีการดอยคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เร่ือง การ

ดอยคาของสินทรัพย 

• มูลคาสินทรัพยสุทธิของกิจการ B แสดงดวยมูลคา 100 ลานบาท ซ่ึงเปนไปตามมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิในงบการเงินรวมของกิจการ A 

100% 

A 

C B 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

ประชาชน 
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• สวนตางท่ีเกิดขึ้น 20 ลานบาท (ราคาจายซ้ือ – มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิในงบ

การเงินรวมของกิจการ A) ท่ีไมสามารถระบุไดวาเปนของรายการใดซึ่งก็คือ สวนตางท่ี

เกิดจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน  ดงันัน้ กิจการ C ตองไมรับรูสวนตาง

ดังกลาวเปนสินทรัพย แตใหแสดงเปนรายการหนึ่งแยกตางหากในสวนของเจาของเปน

รายการ “สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” 
 เนื่องจากหากพิจารณารายการการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันขางตน โดยเนื้อหาสาระ

ของรายการยังคงเดิม คือ งบการเงินของกิจการ A ก็ยังคงตองรวมงบการเงินของท้ังกิจการ B และ กิจการ 

C ท้ังกอนและหลังการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน และกิจการ C ท่ีเสมือนกับวาเปนตัวแทนของ

กิจการ A ในการควบคุมกิจการ B ดังนั้น งบการเงินรวมของกลุมกิจการ A ยังคงเดิมเสมือนกับวาไมมีการ

รวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเกิดขึ้น 
 
(ค) การจัดทํางบการเงินภายใตวิธีมูลคาตามบัญชีเดิมเสมือนวาเปนวิธีรวมสวนไดเสีย (similar to 
pooling of interests)  
ตัวอยางท่ี 7 
 กิจการ ก มีบริษัทยอย คือ กิจการ ข และ ค โดยส้ินป 2545 กิจการ ก จายซ้ือ กิจการ ข ดวย

ราคา 18,000 ลานบาท ซ่ึงกิจการ ก รับรูคาความนิยม 3,000 ลานบาท และมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดของกิจการ ข ณ วันท่ีกิจการ ก ไดกิจการ ข มา มีจํานวนเงิน 15,000 ลานบาท 

(ซ่ึงสมมติวา มูลคายุติธรรมใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีและนโยบายการตัดจําหนายคาความนิยม 10 ป) 

 ณ 31 ธันวาคม 2550 กิจการ ค ไดถือหุนใน กิจการ ข 100% โดยการออกหุนให กิจการ ก 

10,000 หุน (par value = 1) โดยมูลคายุติธรรมของหุนของกิจการ ค ใกลเคียงกับมูลคาท่ีตราไว (par 

value) 
 

 กอนการรวมธุรกิจ     หลังการรวมธุรกิจ 
 

 

       100%                                                                                                                        100% 

                                                 100%  

 

 

                                                                                                                                        100% 

 

 

 

 

                 งบการเงินรวมของกิจการ ค 

ก 

ข 

ค 

ก 

ค ข 
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งบกําไรขาดทุน ของกิจการ ค และกิจการ ข สาํหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 กิจการ ค กิจการ ข 

รายได 2,000 40,000 

ตนทุนขายและคาใชจายอ่ืน 6,000 20,000 

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (4,000) 20,000 

 

งบดุลของกิจการ ค และ กิจการ ข ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 กิจการ ค 
(กอนออกหุน) 

กิจการ ค 
(หลังออกหุน) 

กิจการ ข 

เงินลงทุนใน บ.ยอย - 10,000 - 

สินทรัพยอ่ืน 5,000 5,000 100,000 

สินทรัพยรวม 5,000 15,000 100,000 

    

หุนท่ีออกแลวชําระแลว 10,000 20,000 10,000 

สวนเกินทุน - - - 

กําไร/(ขาดทุน) สะสม (5,000) (5,000) 90,000 

รวมสวนของผูถือหุน 5,000 15,000 100,000 

 

การตัดบัญชีรายการระหวางกันของงบการเงินรวมของกิจการ ค ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
(1) Dr. Capital ของ ข      10,000 

 Cr. เงินลงทุน ใน ข      10,000 

(2) Dr. คาความนิยม        3,000 

 Cr. สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน   3,000 

(3) Dr. กําไรสะสมตนงวด        1,200 

 Cr. คาความนิยม       1,200 

(4) Dr. กําไรสะสมตนงวด      70.000 
 กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย   20,000 
 Cr. กําไรสะสมปลายงวด     90,000 

หมายเหตุ 
 รายการ (2) และ (3) เปนการรับรูคาความนิยมท่ีเกิดจากกิจการ ก ซ้ือกิจการ ข เม่ือ

เร่ิมแรกและการตัดจําหนายคาความนิยม เสมือนวาคาความนิยมเปนของกิจการ ค มาตั้งแตแรก 

คาความนิยมจึงเปนจํานวนเดียวกันกับท่ีบันทึกอยูในงบการเงินรวมของกิจการ ก กอนท่ีจะเกิด
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การรวมธุรกิจ (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การ 

รวมธุรกิจ กําหนดใหไมตองมีการตัดจําหนายคาความนิยมตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลังวันท่ี 1 ม.ค. 2551 เปนตนไป) นอกจากนี้ กิจการ ค จะตองพิจารณาวา คาความนิยมท่ีได

รับมานั้น เกิดการดอยคาหรือไม ซ่ึงตามตัวอยางนี้สมมติวาไมเกิดการดอยคา 
กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมของกิจการ ค ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

กิจการ ค

Cost method

งบกําไรขาดทุน

รายได             2,000     40,000           42,000

ตนทุนขายและคาใชจายอื่น             6,000     20,000           26,000

ตัดจําหนาย/ดอยคา คาความนิยม

สวนของผูถือหุนสวนนอย  (4)   20,000           20,000

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (สวนที่เปนของ

บริษัทใหญ)

(4,000)     20,000 -           4,000

กําไรสะสม

กําไรสะสมตนงวด 1/1/50 (1,000) 70,000     (3) 1,200    -           2,200

 (4) 70,000  

บวก: กําไร /(ขาดทุน) สุทธิ (สวนที่เปน

ของบริษัทใหญ) (4,000) 20,000    

-           4,000

กําไรสะสมตนงวด 31/12/50 (5,000) 90,000    -           6,200

งบดุล

คาความนิยม  (2)     3,000  (3)     1,200             1,800

เงินลงทุนใน กิจการ ข           10,000  (1)   10,000                   -   

สินทรัพยอื่น             5,000   100,000         105,000

สินทรัพยรวม           15,000   100,000         106,800

หุนที่ออกและชําระแลว           20,000     10,000  (1)   10,000           20,000

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต

การควบคุมเดียวกัน

                  -    (2)     3,000             3,000

กําไร/(ขาดทุน) สะสม (5,000)     90,000 -           6,200

สวนของผูถือหุนสวนนอย  (4)   90,000           90,000

รวมสวนอื่นของผูถือหุน           15,000   100,000         106,800

Dr. Cr.

กิจการ ข ConsolidatedAdjustment
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ขอมูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
ในกรณีท่ีกิจการปรับปรุงงบการเงินท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบยอนหลัง กิจการตองปรับปรุง

รายการเสมือนวาการรวมธุรกิจไดเกิดขึ้นตั้งแตวันตนงวดในงบการเงินงวดกอนท่ีนํามา

เปรียบเทียบ หรือตั้งแตวันแรกท่ีกิจการหรือธุรกิจท่ีนํามารวมกันอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 

แลวแตระยะเวลาใดส้ันกวา สําหรับตัวอยางนี้ วันแรกท่ีกิจการหรือธุรกิจท่ีนํามารวมกันอยูภายใต

การควบคุมเดียวกันคือ 31 ธ.ค. 2545 และวันตนงวดในงบการเงินงวดกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบ

คือ  1  ม .ค .  2549 ดั งนั้ น  วันตน งวดในงบการเ งิ น ง วดกอน ท่ีนํ าม า เป รียบ เ ทียบ  

จึงเปนระยะเวลาท่ีส้ันกวา กิจการตองปรับปรุงรายการเสมือนวาการรวมธุรกิจไดเกิดขึ้นตั้งแต 1 

ม.ค. 2549  
 

 การตัดบัญชีรายการระหวางกันของงบการเงินรวมของกิจการ ค ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
(1) Dr. เงินลงทุนใน ข      10,000 

 Cr. สวนเกินทุน (Capital ของ ก ท่ีออกในป 2550)   10,000 

 (2) Dr. คาความนิยม       3,000 

 Cr. สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน    3,000 

(3) Dr. Capital ของ ข      10,000 

 Cr. เงินลงทุน ใน ข      10,000 

(4) Dr. ตัดจําหนายคาความนิยม         300 
 กําไรสะสมตนงวด               900 
 Cr. คาความนิยม        1,200 

(5) Dr. กําไรสะสมตนงวด     55,000 

 กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย   15,000 
 Cr. กําไรสะสมปลายงวด      70,000 

 

หมายเหตุ 
 รายการ (2) และ (4) เปนการรับรูคาความนิยมท่ีเกิดจากกิจการ ก ซ้ือกิจการ ข เม่ือ

เร่ิมแรกและการตัดจําหนายคาความนิยม เสมือนวาคาความนิยมเปนของกิจการ ค มาตั้งแตแรก 

คาความนิยมจึงเปนจํานวนเดียวกันกับท่ีบันทึกอยูในงบการเงินรวมของกิจการ ก กอนท่ีจะเกิด

การรวมธุรกิจ 
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กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมของกิจการ ค ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
กิจการ ค

Cost method

งบกําไรขาดทุน

รายได               1,000       38,000           39,000

ตนทุนขายและคาใชจายอื่น               3,000       23,000           26,000

ตัดจําหนาย/ดอยคา คาความนิยม  (4)        300                 300

สวนของผูถือหุนสวนนอย  (5)   15,000           15,000

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (สวนที่เปนของ

บริษัทใหญ)

(2,000)       15,000 -           2,300

กําไรสะสม

กําไรสะสมตนงวด 1/1/49 1,000              55,000      (4) 900                 100

 (5)   55,000

บวก: กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (สวนที่เปน

ของบริษัทใหญ) (2,000) 15,000     

-           2,300

กําไรสะสมปลายงวด 31/12/49 (1,000) 70,000     -           2,200

งบดุล

คาความนิยม                     -                 -    (2)     3,000  (4)     1,200             1,800

เงินลงทุนใน กิจการ ข                     -                 -    (1)   10,000  (3)   10,000                   -   

สินทรัพยอื่น               9,000       80,000           89,000

สินทรัพยรวม               9,000       80,000           90,800

หุนที่ออกและชําระแลว             10,000       10,000  (3)   10,000           10,000

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต

การควบคุมเดียวกัน

                    -    (1),(2)   13,000           13,000

กําไร/(ขาดทุน) สะสม (1,000)       70,000 -           2,200

สวนของผูถือหุนสวนนอย  (5)   70,000           70,000

รวมสวนอื่นของผูถือหุน               9,000       80,000           90,800

กิจการ ข Consolidated

Dr.

Adjustment

Cr.
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งบการเงินรวมของกิจการ ค (หลังการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน) 
 

งบดุลรวมของกิจการ ค 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2550 2549 

  (ปรับปรุง) 

คาความนิยม 1,800 1,800 

สินทรัพยอ่ืน 105,000 89,000 

สินทรัพยรวม 106,800 90,800 

   

หุนท่ีออกและชําระแลว  20,000 10,000 

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน 3,000 13,000 

กําไร/(ขาดทุน) สะสม (6,200) (2,200) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 90,000 70,000 

รวมสวนของผูถือหุน 106,800 90,800 
 

งบกําไรขาดทุนของกิจการ ค 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2550 2549 

  (ปรับปรุง) 

รายได 42,000 39,000 

ตนทุนขายและคาใชจายอ่ืน (26,000) (26,000) 

ตัดจําหนาย/ดอยคา คาความนยิม - (300) 
สวนของผูถือหุนสวนนอย (20,000) (15,000) 
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ (4,000) (2,300) 
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(ง) การจัดทํางบกําไรขาดทุนรวม 
ตัวอยางท่ี 8  
 

นาย ก นาย ก

A

A B
B

กอนการรวมธุรกิจ หลังการรวมธุรกิจ

100%

100%

100%100%

 
 

 ตั้งแตป 2547 (กอนการรวมธุรกิจ) นาย ก เปนผูถือหุนรายเดียวของท้ัง บริษัท A และ 

B โดยมีรายการระหวางกันดังนี ้

- วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 บริษัท B ไดใหกูยืมแกบริษัท A จํานวน 900 ลานบาท เพ่ือใชในการ

ซ้ือท่ีดินและ 
ใชในการดําเนินงาน 
- วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2548 บริษัท A ขายท่ีดินใหบริษัท B โดยมีกําไรจากการขายที่ดนิ 600 
ลานบาท 
-  วนัท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษัท A ไมสามารถจายชําระเงินกูใหแกบริษัท B ได บริษัท B จึงยก

หนี้ท้ังจํานวนใหแกบริษัท A 

- วันท่ี 1 กรกฎาคม 2549 กลุมกิจการของนาย ก มีการจัดโครงสรางใหม โดย บริษัท A เขาซ้ือ

หุนของบริษัท B ท้ังหมด จึงทําให บริษัท A มีสัดสวนการถือหุน 100% และนาย ก ยังคงมีอํานาจ

การควบคุมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของท้ังบริษัท A และ B การรวม

ธุรกิจลักษณะนี้ถือวา เปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ซ่ึงบริษัท A ตองรวมผลการ

ดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน ดังนี้ 
 



รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน  

คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  041151 
19 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท A และ B 

 2549 2548 

 A B A B 

รายไดจากการขาย 500 600 400 500 

กําไรจากการขายทีด่ิน 0 0 600 0 

   รายไดรวม 500 600 1,000 500 

ตนทุนขายคาใชจายในการขายและบริหาร (1,500) (300) (1,200) (750) 

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมปกต ิ (1,000) 300 (200) (250) 

รายการพิเศษ         

       กําไร(ขาดทุน)จากการปรับลดหนี ้ 900 (900) 0 0 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (100) (600) (200) (250) 

 

งบกําไรขาดทุนรวม 

งบกําไรขาดทุนรวมตองรวมผลการดําเนินงานของแตละกิจการหรือธุรกิจท่ีนํามารวมกันตั้งแตวันท่ีเสนองบ

การเงินลาสุด (รวมถึงงวดท่ีนําเสนอเปรียบเทียบ) หรือตั้งแตวันท่ีกิจการหรือธุรกิจท่ีนํามารวมกันอยู

ภายใตการควบคุมเดียวกัน แลวแตระยะเวลาใดส้ันกวา โดยไมคํานึงถึงวันท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน ดังนั้น วันท่ีเสนองบการเงินลาสุดเปนระยะเวลาท่ีส้ันกวา จึงตองรวมผลการดําเนินงาน

ของป 2549 ตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549 และปรับปรุงยอนหลังงบการเงินงบการเงินป 

2548 ท่ีนําเสนอเปรียบเทียบดวย 

  

งบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท A และบริษัทยอย 

 2549 2548 

รายไดจากการขาย 1,100  900  

กําไรจากการขายทีด่ิน 0  0  

   รายไดรวม 1,100  900  

ตนทุนขายคาใชจายในการขายและบริหาร (1,800) (1,950) 

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมปกต ิ (700) (1,050) 

รายการพิเศษ     

       กําไร(ขาดทุน)จากการปรับลดหนี ้ 0  0  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (700) (1,050) 
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(จ) การแสดงรายการสวนตางระหวางตนทุนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสยี

ของผูซ้ือในมูลคาตามบัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวม 

 

ตัวอยางท่ี 9 

กอนการรวมธุรกิจ ท้ังบริษัท ก และ บริษัท ข อยูภายใตการควบคุมของ นาย X เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 50 มี

การปรับโครงสรางองคกรใหมโดย นาย X ขายบริษัท ข ใหกับบริษัท ก ดวยราคา 800 ลานบาท  

 นโยบายการบญัชีของ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

• บริษัท ก ใชวิธีราคาทุน 

• บริษัท ข ใชวิธีราคาท่ีตีใหม 

 

กรณี บริษัทยอยเปลี่ยนวิธีบันทึก PPE จากวิธีตีราคาใหมเปนวิธีราคาทุนตามบริษัทใหญ 

งบการเงิน ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ (31 มี.ค. 50) 

 

บริษัท ก งบรวม

กอนรวม หลังรวม

เงินสด 300          100          100          400          

เงินลงทุน - หลักทรัพยเผ่ือขาย -           350          350          350          

เงินลงทุนในบริษัท ข 800          -           -           -           

ที่ดิน 200          250          100          300          

   สินทรัพยรวม 1,300       700          550          1,050       

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 100          100          100          100          

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน -           150          -           -           

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลง

        มูลคาเงินลงทุนหลักทรัพยเผ่ือขาย -           250          250          250          

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน -           -           -           (700)

กําไรสะสม 1,200       200          200          1,200

สวนของผูถือหุนสวนนอย -           -           -           200          

   รวมสวนของเจาของ 1,300       700          550          1,050       

บริษัท ข
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กรณี บริษัทใหญเปลี่ยนวิธีบันทึกบัญชี PPE จากวิธีราคาทุน เปนวิธีตีราคาใหมตามบริษัทยอย 
งบการเงิน ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ (31 มี.ค. 50) 

 

บริษัท ข งบรวม

กอนรวม หลังรวม

เงินสด 300          300          100          400          

เงินลงทุน - หลักทรัพยเผ่ือขาย -           -           350          350          

เงินลงทุนในบริษัท ข 800          800          -           -           

ที่ดิน 200          400          250          650          

   สินทรัพยรวม 1,300       1,500       700          1,400       

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 100          100          100          100          

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน -           200          150          350          

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลง

          มูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -           -           250          250          

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน -           -           -           (700)

กําไรสะสม 1,200       1,200       200          1,200

สวนของผูถือหุนสวนนอย -           -           -           200          

   รวมสวนของเจาของ 1,300       1,500       700          1,400       

บริษัท ก
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ตัวอยางท่ี 10 

 นาย A ถือหุน 100% ใน บริษัท ก  และ บริษัท ข โดยบริษัท ข ขายสินทรัพยท้ังหมดของบริษัท 

ข ซ่ึงประกอบดวย ลูกหนี้การคา ท่ีดนิ อาคาร เคร่ืองจักร และเคร่ืองหมายการคา  รวมท้ัง โอนพนักงาน

ใหกับ บริษัท ก ในราคา 900 ลานบาท  ท้ังนี้ บริษัท ก ไมไดรับภาระหนี้สินของบริษัท ข  สินทรัพยของ

บริษัท ข ประกอบดวย 

 

 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม/ราคาขาย 

ลูกหนี้การคา 100 100 

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ-

สุทธิ 200 600 

เคร่ืองหมายการคา 0 200 

   รวม 300 900 

 

 สินทรัพยท่ีบริษัท ก ไดรับมาจาก บริษัท ข เปนไปตามคํานิยาม “ธุรกิจ” ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางกาเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ และบริษัท ก และ ข มี ultimate controller เปน

บุคคลเดียวกัน  ดังนั้น การท่ีบริษัท ก ซ้ือสินทรัพยท้ังหมดของ บริษัท ข ถือวาเปนการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน  อยางไรก็ตาม การซ้ือธุรกิจดังกลาว บริษัท ก ไมไดมีการซ้ือหุนของบริษัท ข  บริษัท ก  

จึงไมตองมีการจัดทํางบการเงินรวม 

 นอกจากนี้ บริษัท ก ตองไมบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดรับมา เนื่องจากเปนสินทรัพยไมมีตัวตน

ท่ีเกิดขึ้นภายใน (internally generated intangible asset) 

  

การบันทึกบัญชีของสินทรัพยท่ีไดรับมาจากบริษัท ข และงบการเงนิของบริษัท ก แบงไดเปน 4 กรณี 

ดังนี ้

 กรณีท่ี 1 นโยบายการบัญชี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายเดียวกันคือวิธีราคาทุน 

 กรณีท่ี 2 นโยบายการบัญชี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายเดียวกันคือวิธีราคาท่ีตีใหม 

 กรณีท่ี 3 นโยบายการบัญชี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายตางกันคือ  

• บริษัท ก ใชวิธีราคาท่ีตีใหม 

• บริษัท ข ใชวิธีราคาทุน 

 กรณีท่ี 4 นโยบายการบัญชี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายตางกันคือ  

• บริษัท ก ใชวิธีราคาทุน 

• บริษัท ข ใชวิธีราคาท่ีตีใหม 
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กรณีท่ี 1 นโยบายการบญัชี ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายเดียวกันคือวิธีราคาทุน 

 บริษัท ก ตองบันทึกลูกหนี้การคาท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบัญชี 100 ลานบาท และท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบัญชีของบริษัท ข  ซ่ึงก็คือ 200 ลานบาท และตองไมบันทึกสินทรัพยไมมี

ตัวตนท่ีไดรับมา  ดังนั้น สวนตางจากราคาจายซ้ือ 600 ลานบาท บันทึกเปนสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 รายการบญัชีของบริษัท ก 

Dr.  ลูกหนี้การคา      100 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ     200 

 สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน 600 

  Cr. เงินสด       900 

 งบการเงินของบริษัท ก กอนและหลังการซื้อสินทรัพยจากบริษัท ข 

  กอนซ้ือ   สินทรัพยท่ีซ้ือ    หลังซ้ือ   

  สินทรัพย  มาจากบริษัท ข  สินทรัพย   

สินทรัพย        

เงินสด         900   (900)              -    

ลูกหนี้การคา         250   100           350    

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ         300       200           500    

สินทรัพยไมมีตัวตน         100                -           100    

   รวมสินทรัพย      1,550             950    

หนี้สินและสวนของเจาของ        

หนี้สิน         150             -           150    

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว         400                -           400    
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม

เดียวกัน   (600)  (600)   

กําไรสะสม      1,000              -        1,000    

   รวมสวนของเจาของ      1,400             800    

   รวมหนี้สินและสวนของเจาของ      1,550             950    
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กรณีท่ี 2 นโยบายการบญัชี ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายเดียวกันคือวิธีราคาท่ีตีใหม 

 บริษัท ก ตองบันทึกลูกหนี้การคาท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบัญชี 100 ลานบาท และท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบัญชีของบริษัท ข ซ่ึงก็คือ 600 ลานบาท และตองไมบันทึกสินทรัพยไมมี

ตัวตนท่ีไดรับมา  ดังนั้น สวนตางจากราคาจายซ้ือ 600 ลานบาท บันทึกเปนสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 รายการบญัชีของบริษัท ก 

Dr.  ลูกหนี้การคา      100 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ    600 

. สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน 200 

  Cr. เงินสด       900 

Dr สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน  400 

  Cr. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย    400 

 งบการเงินของบริษัท ก กอนและหลังการซื้อสินทรัพยจากบริษัท ข 

  กอนซ้ือ   สินทรัพยท่ีซ้ือ    หลังซ้ือ   

  สินทรัพย  มาจากบริษัท ข  สินทรัพย   

สินทรัพย        

เงินสด         900   (900)              -    

ลูกหนี้การคา         250                     100           350    

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ         350                     600           950    

สินทรัพยไมมีตัวตน         100                         -           100    

   รวมสินทรัพย      1,600          1,400    

หนี้สินและสวนของเจาของ        

หนี้สิน         150                         -           150    

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว         400                         -           400    

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย           50                     400           450    

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน   (600)  (600)   

กําไรสะสม      1,000                         -        1,000    

   รวมสวนของเจาของ      1,450          1,250    

   รวมหนี้สินและสวนของเจาของ      1,600          1,400    
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กรณีท่ี 3 นโยบายการบญัชี ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายตางกันคือ บริษัท ก ใชวิธีราคาท่ีตีใหม 

แตบริษัท ข ใชวิธีราคาทุน 

 บริษัท ก ตองบันทึกลูกหนี้การคาท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบัญชี 100 ลานบาท และท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบญัชีของบริษัท ข ซ่ึงก็คอื 200 ลานบาท โดยตองปรับปรุงรายการเพ่ือให

นโยบายการบญัชีของสินทรัพยท่ีไดมาจากบริษัท ข ใหเปนวิธีราคาท่ีตีใหมเพ่ือใหสอดคลองกับของบริษัท ก 

และตองไมบันทึกสินทรัพยไมมีตวัตนท่ีไดรับมา  ดังนัน้ สวนตางจากราคาจายซ้ือ 600 ลานบาท บนัทึกเปน

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน 

 รายการบญัชีของบริษัท ก 

Dr.  ลูกหนี้การคา      100 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ    200 

 สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน 600 

  Cr. เงินสด       900 

Dr. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ    400 

  Cr. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย    400 

 งบการเงินของบริษัท ก กอนและหลังการซื้อสินทรัพยจากบริษัท ข 

  กอนซ้ือ   สินทรัพยท่ีซ้ือ   รายการ  หลังซ้ือ   

  สินทรัพย  มาจากบริษัท ข ปรับปรุง  สินทรัพย   

สินทรัพย         

เงินสด         900   (900)               -    

ลูกหนี้การคา         250                     100            350    

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ         350                     200  400          950    

สินทรัพยไมมีตัวตน         100                         -            100    

   รวมสินทรัพย      1,600           1,400    

หนี้สินและสวนของเจาของ         

หนี้สิน         150                         -            150    

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว         400                         -            400    

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย           50                         -  400          450    

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต

การควบคุมเดียวกัน   (600)  

 

(600)   

กําไรสะสม      1,000                         -         1,000    

   รวมสวนของเจาของ      1,450           1,250    

   รวมหนี้สินและสวนของเจาของ      1,600           1,400    
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กรณีท่ี 4 นโยบายการบญัชี ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ เปนนโยบายตางกันคือ บริษัท ก ใชวิธีราคาทุน แต

บริษัท ข ใชวิธีราคาท่ีตีใหม 

 บริษัท ก ตองบันทึกลูกหนี้การคาท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบัญชี 100 ลานบาท และท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณท่ีไดรับมาตามมูลคาตามบัญชีของบริษัท ข 600 ลานบาท และตองปรับปรุงรายการเพ่ือใหนโยบาย

การบัญชีของสินทรัพยท่ีไดมาจากบริษัท ข ใหเปนวิธีราคาทุนเพ่ือใหสอดคลองกับของบริษัท ก ซ่ึงมูลคาตาม

บัญชีตามวิธีราคาทุนเดิมเทากับ 200 ลานบาท และตองไมบันทึกสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดรับมา  ดังนั้น สวน

ตางจากราคาจายซ้ือ 600 ลานบาท บันทึกเปนสวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 รายการบญัชีของบริษัท ก 

Dr.  ลูกหนี้การคา      100 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ    600 

 สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน 200 

  Cr. เงินสด       900 

Dr สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดยีวกัน  400 

  Cr. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย   400 

Dr สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย    400 

  Cr. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ    400 

 งบการเงินของบริษัท ก กอนและหลังการซื้อสินทรัพยจากบริษัท ข 

  กอนซ้ือ   สินทรัพยท่ีซ้ือ    หลังซ้ือ   

  สินทรัพย  มาจากบริษัท ข  สินทรัพย   

สินทรัพย        

เงินสด         900   (900)              -    

ลูกหนี้การคา         250                     100           350    

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ         300                     200           500    

สินทรัพยไมมีตัวตน         100                         -           100    

   รวมสินทรัพย      1,550             950    

หนี้สินและสวนของเจาของ        

หนี้สิน         150                         -           150    

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว         400                         -           400    

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน   (600)  (600)   

กําไรสะสม      1,000                         -        1,000    

   รวมสวนของเจาของ      1,400             800    

   รวมหนี้สินและสวนของเจาของ      1,550             950    
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งบการเงินของ บริษัท ก เปรียบเทยีบ 4 กรณ ี

  กรณีท่ี   

  1  2  3  4   

สินทรัพย          

เงินสด          -            -            -              -    

ลูกหนี้การคา      350        350        350        350    

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ      500        950        950        500    

สินทรัพยไมมีตัวตน      100        100        100        100    

   รวมสินทรัพย      950     1,400     1,400        950    

หนี้สินและสวนของเจาของ          

หนี้สิน      150        150        150        150    

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว      400        400        400        400    

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย          -        450        450            -    

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต

การควบคุมเดียวกัน (600)  (600)      (600)  (600)   

กําไรสะสม   1,000     1,000     1,000     1,000    

   รวมสวนของเจาของ      800     1,250     1,250        800    

   รวมหนี้สินและสวนของเจาของ      950     1,400     1,400        950    

 

รายการบญัชีจากการขายสินทรัพยของบริษัท ข เปนดังนี้ 

   กรณี 1 และ 3    กรณี 2 และ 4 
Dr. เงินสด  900     900  

 Cr. ลูกหนี้การคา  100     100 

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  200     600 

  กําไรจากการขายสินทรัพย  700     200 

Dr. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -     400  

 Cr. กําไรสะสม  -     400 

 

 


