
การบัญชีชั้นสงู 2
การรวมธุรกิจ

หน่วยที่ 1



1.
ความหมายของการรวมธรุกิจ

การรวมธรุกิจ หมายถงึ รายการหรอืเหตุการณ์อื่นใด ซึง่ท าใหผู้้
ซื้อได้อ านาจและการควบคุมธุรกจิ รายการซึ่งเป็นการควบรวมจรงิ 
True Mergersหรอืเทยีบเท่าการควบรวม (Mergers of equals) ถอื
เป็นการรวมธุรกจิ

ความหมายและ
ลักษณะของการรวม

ธุรกิจ



ลักษณะของการรวมธุรกิจเป็นรายการหรือ
เหตุการณ์ทางธุรกจิทีท่ าใหผู้ซ้ื้อเขา้ไปมอี านาจ
ในการควบคุมธุรกจิใดธุรกจิหนึ่ง หรอืมากกว่า 
ซึ่งรายการหรือเหตุการณ์ทางธุรกิจดังกล่าว 
ไดแ้ก่ การเขา้ไปซือ้หุน้ในกจิการอื่น

ลกัษณะของการรวมธรุกิจ



2.

สาเหตุการรวมธุรกิจ

1. เพ่ือเพ่ิมส่วนแบง่ทางการตลาด

2. เพ่ือลดความเส่ียงในการเข้าสู่ตลาด

3. เพ่ือลดต้นทนุในการด าเนินงาน

4. เพ่ือการด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง

5. เพ่ือหลีกเล่ียงจากการเข้าด าเนินงานโดยกิจการอ่ืน



6. เพ่ือการกระจายความเส่ียง

7. เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการกู้ยืม

8. เพ่ือการครอบครองสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

9. เพื่อเหตผุลอ่ืน เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรฐั เพื่อ
ผลประโยชน์ทางภาษี กิจการมีก าไรและอีกกิจการ
หน่ึงมีผลขาดทนุ หรือเพ่ือจดัหาเทคโนโลยีใหม่ๆ

สาเหตุการรวมธุรกิจ



การรวมธุรกจิสามารถท าไดใ้นหลายลกัษณะ หลายวธิกีาร ซึง่สามารถ
สรปุรปูแบบของการรวมธุรกจิตามลกัษณะต่าง ๆ ได ้3 ประเภท ดงันี้

1. การแยกประเภทตามโครงสร้างการด าเนินงาน

2. การแยกประเภทตามวิธีการรวมธรุกิจ

3. การแยกประเภทตามวิธีการบญัชี

3.

รูปแบบของ
การรวมธุรกิจ



1. แบบแนวนอน (Horizontal) 
เป็นการรวมธุรกจิทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัเขา้ดว้ยกนั

2. แบบแนวตัง้ (Vertical) 
เป็นการรวมธุรกิจที่มคีวามสมัพนัธ์กนัมารวมกนั 
เพือ่ตอ้งการใหค้รบวงจร

3. แบบผสม (Conglomerate) 
เป็นการรวมธุรกิจที่ไม่มีความสัมพันธ์กันแต่
ตอ้งการขยายกจิการใหก้วา้งขึน้

การแยกประเภทตามโครงสร้างการ
ด าเนินงาน (Structure of the combination)



การแยกประเภทตามวิธีการรวมธรุกิจ 
(Method of combination)

1. การโอนกจิการ 
(Statutory merger)

2. การควบกจิการ 
(Statutory consolidation)

3. การซือ้หุน้ 
(Stock acquisition)

4. การซือ้สนิทรพัย์
(Asset acquisition)



การแยกประเภทตามวิธีการบญัชี 
(Accounting method)

1. วิธีการบญัชีแบบซ้ือ
(Purchase method)

การซือ้ธุรกจิ หมายถงึ การรวมธุรกจิที่ผูซ้ือ้เขา้
ควบคุมสนิทรพัย์สุทธแิละการด าเนินงานของ
ผูข้ายโดยการโอนสนิทรพัย ์การก่อหนี้สนิ หรอื
การออกหุน้ทุนเพือ่เป็นการแลกเปลีย่น



2. วิธีการบญัชีแบบรวมส่วนได้เสีย 
(Pooling of interest method)

การรวมส่วนได้เสยี หมายถงึ การรวมธุรกจิที่ผู้ถอืหุ้น
ของกจิการแต่ละกจิการที่มารวมกนัได้ร่วมกนัควบคุม
สนิทรพัย์สุทธิและการด าเนินงานทัง้หมด หรือเกือบ
ทัง้หมดของกจิการทีร่วมแลว้เพือ่รว่มรบัความเสีย่งและ
ประโยชน์ทีจ่ะเกดิจากกจิการทีม่ารวมกนั



วิธีการบนัทึกบญัชีแบบซ้ือ 
(Purchase method)

ผู้ซ้ือ (Acquirer) หมายถงึ กจิการทีไ่ดร้บัอ านาจในการควบคุมผูถู้ก
ซือ้ (Acquiree) ซึง่ผูซ้ื้ออาจด าเนินการไดใ้นหลายรปูแบบเพือ่ใหไ้ด้
อ านาจในการควบคุมจากผูถ้กูซือ้

ผูถ้กูซ้ือ (Acquiree) หมายถงึ ผูล้งทุนควบคุมผูไ้ดร้บัการลงทุน เมือ่
ผูล้งทุนมกีารเปิดรบัสทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบั
ผู้ได้รบัการลงทุนและมีความสามารถที่จะท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนนัน้

4.

วิธีการบันทึกบัญชีส าหรับ
การรวมธุรกิจ

1. การระบผุูซ้ื้อ



2. การก าหนดวนัท่ีซ้ือ

ผูซ้ือ้จะตอ้งก าหนดวา่วนัซือ้คอืวนัใด เนื่องจากจะตอ้ง
มกีารก าหนดมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย ์ณ วนัทีซ่ือ้

วนัท่ีซ้ือ หมายถงึ วนัทีผู่ซ้ื้อได้
อ านาจในการควบคุมผูถ้กูซือ้



3. การรบัรู้และวดัมลูค่าของสินทรพัยท่ี์ระบไุด้ท่ีได้มา หน้ีสินท่ีรบัมา และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุให้ผูถ้กูซ้ือ

มวีธิกีารปฏบิตัดิงันี้

3.1 หลกัการรบัรูร้ายการ 3.2 หลกัการวดัมลูคา่ 3.2 หลกัการวดัมลูคา่



4. การรบัรู้และการวดัมลูค่าของค่าความนิยมหรือก าไรจากการซ้ือในราคาต า่กว่ามลูค่ายติุธรรม

ค่าความนิยม ถอืเป็น
สินทรพัย์ที่รบัรู้ในงบ
แสดงฐานะการเงนิ

ก าไรจากการซือ้ในราคาต ่ากวา่มลูคา่ยุตธิรรมถอืเป็น
รายไดแ้ละรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนดงัรปู



ถา้ (ก) มากกวา่ (ข) = คา่ความนิยม

ถา้ (ก) น้อยกวา่ (ข) = ก าไรจากการซือ้ในราคาต ่ากวา่มลูคา่ยุตธิรรม



1. การบนัทึกบญัชีทางด้านผูซ้ื้อ

วธิซีือ้ธุรกจิ ผูซ้ือ้อาจจะช าระค่าซือ้ดว้ยเงนิสด สนิทรพัยอ์ื่นทีไ่มใ่ช่เงนิสด 
หุน้ทุน หุน้กู้ ของบรษิทัผูซ้ือ้กไ็ด ้การบนัทกึบญัชกีารซือ้ธุรกจิเป็นดงันี้

5.

การบันทึกบัญชี
ตามวิธีซ้ือธุรกิจ

1.1 บนัทกึการซือ้ธุรกจิ



ผูซ้ื้อจะบนัทกึรบัโอนสนิทรพัย์และ
หนี้สนิของผูร้บัโอน มูลค่ายุตธิรรม 
และบันทึกผลต่างระหว่างมูลค่า
ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีผู่ซ้ือ้โอน
ให้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรพัย์สุทธิที่รบัโอนมาเป็นค่า
ความนิยม ถือเป็นสนิทรพัย์ของผู้
ซือ้ภายหลงัการรวมธุรกจิ

1.2 บนัทกึการรบัโอนกจิการ



2. การค านวณค่าความนิยมหรือก าไรจากการซ้ือในราคาต า่กว่ามลูค่ายติุธรรม

คา่ความนิยมหรอืก าไรจากการซือ้ในราคาต ่ากวา่มลูคา่ยุตธิรรมค านวณไดด้งันี้

มลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีผู่ซ้ือ้โอนให ้ x x
บวก มลูคา่ยุตธิรรมของสว่นของผูท้ีไ่มม่อี านาจควบคุมในผูถ้กูซือ้ xx
หกั มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีร่ะบุไดข้องผูถ้กูซือ้ x x

มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย ์ xx
หกั มลูคา่ยุตธิรรมของหนี้สนิ x x
คา่ความนิยม (ก าไรจากการซือ้ในราคาต ่ากวา่มลูคา่ยุตธิรรม) x

3. การบนัทึกบญัชีของผูถ้กูซ้ือ (กรณีท่ีผูถ้กูซ้ือต้องเลิกกิจการ)



การรวมส่วนได้เสีย หมายถงึ การรวมธุรกจิทีผู่ถ้อืหุน้ของกจิการแต่ละ
กจิการที่มารวมกนัได้ร่วมกนัควบคุมสนิทรพัย์สุทธแิละการด าเนินงาน
ทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดของกจิการทีร่วมแลว้เพือ่รว่มรบัความเสีย่งและ
ผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิจากกจิการทีร่วมแลว้ต่อไปในลกัษณะที่ไมส่ามารถ
ระบุไดว้า่ฝ่ายใดเป็นผูซ้ือ้ วธิกีารบญัชมีวีธิปีฏบิตัดิงันี้

6.

การบันทึกบัญชีตามวิธี
แบบรวมส่วนได้เสีย



1. ผูซ้ื้อตอ้งรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิของกจิการทีถู่กน ามารวมดว้ย มลูค่าตามบัญชขีองกจิการทีถู่กน ามา
รวม ณ วนัทีม่กีารรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั

2. ผูซ้ือ้ตอ้งรบัรูม้ลูค่าตามบญัชขีองค่าความนิยมทีเ่กดิจากการรวมธุรกจิในครัง้ก่อนของผูท้ีม่อี านาจสงูสุด 
และรบัรูส้ว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อยทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการดว้ย

3. ผลต่างระหวา่งตน้ทุนการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบัสว่นไดเ้สยีของผูซ้ื้อในมลูคา่ตามบญัชี
ของกจิการทีถ่กูน ามารวม

4. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ คา่ธรรมเนียมวชิาชพีจา่ยใหน้กับญัชทีีป่รกึษากฎหมายผู้ประเมนิราคาทรพัยส์นิและ
ทีป่รกึษาอื่นในการรวมธุรกจิ ใหร้บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดทีม่กีารรวมธุรกจิเกดิขึน้



การเปิดเผยข้อมลู
ผูซ้ื้อต้องเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการรวมธุรกจิเพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงนิ
สามารถประเมนิลกัษณะและผลกระทบทางการเงนิจากการรวมธุรกจิ
ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชปัีจจบุนัและภายหลงัวนัสิน้สุด
ของงวดทีเ่สนอรายงาน


