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 การรวมธุรกิจ 

เดือนเมษายน 2559 

เร่ือง : แนวการปฏบัิติด้านการบัญชีของการรวมธุรกจิ / กจิการ 

ถาม :  ขอเรียนปรึกษาแนวทางปฏบัิติทางมาตรฐานการบัญชีของการรวมธุรกจิ ซ่ึงได้ศึกษามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกจิ โดยคิดว่า น่าจะ

อ้างองิมาตรฐานฉบับน้ีได้ แต่ด้วย หน้า 7 ขอบเขต ข้อ 2.3 และ ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 1 - 4 

ได้พูดถึงการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั ซ่ึงมาตรฐานฉบับน้ีไม่ถือ 

ปฏบัิติกบัการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

 ดิฉันได้แนบหนังสอืรับรองมาเพ่ือให้ทา่นได้ใช้ในการอ้างองิ กล่าวคือ บริษัท A จ ากดั 

(ทุนจดทะเบียนก่อนควบ 5 ล้านบาท) ได้ควบกบั บริษัท R จ ากดั  (ทุนจดทะเบียนก่อนควบ 

300,000 บาท ได้แปรสภาพจาก หจก.เป็น บจก.เพ่ือการควบบริษัท) เป็นธุรกจิที่ประกอบ

กจิการเหมือนกนั จึงได้ตกลงควบกนั หลังจากการควบกจิการหรือการรวมธุรกจิน้ี บริษัท A 

จ ากดั (ทะเบียนนิติบุคคลใหม่) ได้ประกอบธุรกจิประเภทเดียวกนั และมีอ านาจการควบคุมที่

ไม่ได้เป็นการควบคุมช่ัวคราว ผู้ซ้ือและผู้ถูกซ้ือได้โอนทรัพย์สนิและหน้ีสนิ โดยไม่มีต้องช าระ

ราคาเพ่ิมแต่อย่างใด 

กลุ่มของเจ้าของเดิมของกจิการที่มารวมกนัได้อ านาจในการควบคุมกจิการที่เกดิจากการรวมกนั 

ดิฉันจึงใคร่ขอเรียนถามว่า 

1. การรวมธุรกจิดังกล่าวข้างต้น สามารถถือหลักปฏบัิติตาม มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 3 น้ีได้หรือไม่ 

2. หากพิจารณาแล้ว ไม่เข้าข่าย มาตรฐานฯ ฉบับที่ 3 ควรปฏบัิติตามมาตรฐานฯ ฉบับใด 

ตอบ :  หากการรวมกิจการดังกล่าวเป็นการรวมกิจการโดยสองบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุม

ของบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล หรือ บริษัทเดียวกัน ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ส าหรับการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกัน (ดูแนวปฏบัิติการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกนั http://www.fap.or.th/images/column_1359010309/Under%20C_.pdf ) 

 หากการรวมกจิการดังกล่าวเป็นการรวมกจิการที่มิใช่ภายใต้การควบคุมเดียวกนั ให้ถือ

ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกจิ 

 ทั้งน้ีขอให้ทา่นปรึกษาผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมี

ข้อมูลมากกว่า เพ่ือให้ได้รับค าตอบที่ถูกต้องย่ิงข้ึน 

เดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2558 

เร่ือง : การรวมธุรกจิสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน หัวข้อ การวิจัยและพัฒนา 

ถาม :  ค าถามมีดังน้ีค่ะ 

1. รายจ่ายที่เกดิจากการทดสอบสามารถบันทกึเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนได้หรือไหมค่ะ  

2. ถ้าได้ต้องท าอะไรต่อไปค่ะ และส่งผลกระทบกบัอะไรบ้างค่ะ 

3. ต้องคิดค่าเสื่อมหรือไหมค่ะ 

http://www.fap.or.th/images/column_1359010309/Under%20C_.pdf
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4. สามารถตัดจ่ายเป็นรายปี หรือ รายเดือน ได้หรือไหมค่ะ 

5. รายจ่ายที่เกิดจากการทดสอบของปีที่แล้ว สามารถท ารายการย้อนหลังและตัดปี

ปัจจุบัน ได้หรือไหมค่ะ 

6. ต้องแสดงรายจ่ายที่เกดิข้ึนอย่างไรบ้าง 

หมายเหตุ บริษัทเข้าร่วม BOI ด้วยค่ะ และเป็นบริษัทต่างชาติ ซ่ึงการทดสอบดังกล่าวอาจต้อง

ไปที่ต่างประเทศค่ะ (บริษัทแม่) 

สมมติ คนที่คิดและท าการทดสอบเป็นทั้งพนักงานที่อยู่ในไทยและต่างประเทศ หรือ อาจเป็น

พนักงานของบริษัทแม่ ซ่ึงมีการทดสอบที่ไทยและต่างประเทศ(บริษัทแม่) รายจ่ายที่เกดิข้ึน

สามารถเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนได้หรือไหมค่ะ และต้องท าอย่างไรค่ะ 

ตอบ : ขอเรียนตอบค าถามโดยอ้างองิจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้

เสียสาธารณะ ( TFRS for NPAE - หากกิจการของท่านจัดท างบการเงินแบบ NPAE) และ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (TAS38 - 

หากกจิการของทา่นจัดท างบการเงินแบบ PAE) ดังน้ี 

1. รายจ่ายที่เกดิจากการทดสอบสามารถบันทกึเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนได้หรือไหมค่ะ 

 รายจ่ายที่เกดิข้ึนจะสามารถบันทกึเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเป็นไปตามค านิยามของ

การพัฒนาที่เกดิข้ึนภายในบริษัทตาม TFRS for NPAE ย่อหน้าที่ 170 หรือ TAS38 ย่อหน้าที่ 

57  

 (สามารถดูรายละเอียดเน้ือหาใน TFRS for NPAE ย่อหน้า 170.1 ถึงย่อหน้า 

170.6 หรือดูรายละเอียดเน้ือหาใน TAS 38 เรือ่งสินทรพัยไ์ม่มีตัวตน ย่อหนา้ 57.1 ถึงย่อ

หนา้ 57.6) 

 ถ้าหากเป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้นทุกข้อสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนได้ แต่ถ้าหากไม่เป็นไปตามข้อก าหนดข้างต้นแม้เพียงข้อใดข้อหน่ึงกถ็ือว่าไม่ใช่สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนครับ 

2. ถ้าได้ต้องท าอะไรต่อไปค่ะ และส่งผลกระทบกบัอะไรบ้างค่ะ 

 รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุนตามต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องโดยตรงของ

การได้มาซ่ึงต้นทุนในการพัฒนาดังกล่าวครับ โดยให้ถือปฏบัิติตามย่อหน้าที่ 178 ของ TFRS 

for NPAE หรือ ย่อหน้าที่  66 ของ TAS38   

 (สามารถดูรายละเอียดเน้ือหาใน TFRS for NPAE ย่อหน้า  178.1  ถึง ย่อ

หน้า  178.4   หรือดูรายละเอียดเน้ือหาใน TAS 38 เร่ืองสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้า 66.1 

ถึงย่อหน้า 66.4) 

3. ต้องคิดค่าเสื่อมหรือไหมค่ะ 

 ต้องตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามย่อหน้าที่  186-188 ของ  TFRS for NPAE 

หรือย่อหน้าที่ 97 และ 107 ของ  TAS38 โดย 

หากกจิการใช้ TFRS for NPAE  

 - กรณีที่ทราบอายุของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างชัดเจน ให้ตัดจ าหน่ายตามอายุดังกล่าว 
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 - กรณีที่ไม่ทราบอายุของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างชัดเจน ให้ตัดจ าหน่ายด้วยระยะเวลา 10 ปี 

หากกจิการใช้ TAS38 

 - กรณีที่ทราบอายุของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างชัดเจน ให้ตัดจ าหน่ายตามอายุดังกล่าว 

 - กรณีที่ไม่ทราบอายุของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างชัดเจน ไม่ให้ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนดังกล่าว แต่ให้พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกวันสิ้ นรอบบัญชีตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

4. สามารถตัดจ่ายเป็นรายปี หรือ รายเดือน ได้หรือไหมค่ะ 

 การตัดจ าหน่ายให้เป็นไปตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงโดย

ส่วนใหญ่มักเป็นวิธีเส้นตรง เว้นแต่ว่าวิธีอื่นจะสะท้อนถึงการให้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สนิทรัพย์น้ันที่ดีกว่า 

 การตัดเป็นรายเดือนหรือรายปีให้เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการปิดงบการเงิน

ของบริษัท ทั้งน้ีควรเป็นไปตามหลักบัญชีคู่ คือให้เป็นไปอย่างสม ่าเสมอตามการรับรู้รายได้หรือ

ผลประโยชน์จากการใช้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

5. รายจ่ายที่เกิดจากการทดสอบของปีที่แล้ว สามารถท ารายการย้อนหลังและตัดปี

ปัจจุบัน ได้หรือไหมค่ะ 

 หากมีรายจ่ายที่เข้าเกณฑท์ี่ต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์ตามข้อ 1) แต่มิได้รับรู้เป็นสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน กิจการต้องพิจารณาก่อนว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็นข้อผิดพลาดในอดีตหรือเป็นการ

เปล่ียนแปลงประมาณการรายจ่ายทางบัญชี เช่น ประมาณการรายจ่ายสูงหรือต ่าไป เป็นต้น 

หากพบว่าเป็นข้อผิดพลาดในอดีตส าหรับการจัดท างบการเงินให้ใช้วิธีการปรับย้อนหลัง แต่

หากเป็นการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีให้ใช้วิธีการปรับไป

ข้างหน้าโดยมิต้องปรับย้อนหลังงบการเงิน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและให้

เป็นไปตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการ

บัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

6. ต้องแสดงรายจ่ายที่เกดิข้ึนอย่างไรบ้าง 

 ให้กจิการเปิดเผยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามย่อหน้าที่ 196-197 ของ TFRS for NPAE 

หรือ ย่อหน้าที่ 122-125 ของ TAS38 และหากกิจการใช้ TAS38 ให้เปิดเผยรายจ่ายในการ

วิจัยและพัฒนาที่เกิดข้ึนและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามย่อหน้าที่ 126 และ 127 ของ TAS38 

เพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท 

หมายเหตุ บริษัทเข้าร่วม BOI ด้วยค่ะ และเป็นบริษัทต่างชาติ ซ่ึงการทดสอบดังกล่าวอาจต้อง

ไปที่ต่างประเทศค่ะ (บริษัทแม่) 

สมมติ คนที่คิดและท าการทดสอบเป็นทั้งพนักงานที่อยู่ในไทยและต่างประเทศ หรือ อาจเป็น

พนักงานของบริษัทแม่ 

ซ่ึงมีการทดสอบที่ไทยและต่างประเทศ(บริษัทแม่) รายจ่ายที่เกิดข้ึนสามารถเป็นสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนได้หรือไหมค่ะ และต้องท าอย่างไรค่ะ 
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หากรายจ่ายที่ เกิดข้ึนเป็นรายจ่ายที่ เกิดข้ึนภายในบริษัท (บริษัทเป็นผู้จ่ายเงิน) ให้ยึด

หลักเกณฑต์ามข้อ 1 และ 2 ในการรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน หากไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อ 1 ให้รับรู้

เป็นรายจ่ายส าหรับงวดที่เกดิข้ึนครับ 

ทั้งน้ีให้สอบถามทางผู้สอบบัญชีก่อนอกีคร้ังส าหรับการพิจารณาเพ่ือรับรู้รายการดังกล่าวครับ 

เดือนมิถุนายน – กนัยายน 2558 

เร่ือง : การลงบัญชี ว่าด้วยการโอนกิจการ 

ถาม :  บริษัท HLB (Thailand) Limited ต้องการจะปรึกษาวิธกีารลงบัญชี โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

Background 

 บริษัท B และ บริษัท T ได้ท าสญัญาโอนกจิการ (Entire Business Transfer 

Agreement), โดย T จะโอนสนิทรัพย์และหน้ีสนิทั้งหมดให้แก่ B และ B จะออกหุ้นให้แก่ T 

เป็นการตอบแทน  

 สญัญาลงวันที่ 30/9/57,  B เพ่ิมทุนวันที่ 15/12/57, สิ้นปีบัญชีวันที่ 31/12/57 

 สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่โอนมีทั้งที่โอนกรรมสิทธิ์ได้ภายใน 31/12/57 และโอนได้ในปี 

2558 จึงต้องการสอบถามว่าการลงบัญชีเพ่ือปิดงบวันที่ 31/12/57 ของ B น้ันต้องท าอย่างไร 

 Dr. สนิทรัพย์ที่โอนกรรมสทิธิ์ได้แล้ว   ณ 31/12/57 

 Dr. สนิทรัพย์ที่ยังโอนกรรมสทิธิ์ไม่ได้   ณ 31/12/57 

  Cr. หน้ีสนิที่โอนกรรมสทิธิ์ได้แล้ว    ณ 31/12/57 

  Cr. หน้ีสนิที่ยังโอนกรรมสทิธิ์ไม่ได้   ณ 31/12/57 

  Cr. ราคาหุ้นที่ B ออกเพ่ือการโอนกจิการ 

ค าถาม  

1. สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่โอนกรรมสทิธิ์ได้ก่อน 31/12/57 เราแยกลงตามรายการ

ด้านบนด้วยราคาตลาดเลยใช่หรือไม่ 

2. ค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ที่โอนกรรมสทิธิ์ได้แล้วสามารถตัดจากจ านวนปีที่เหลือเลย

จาก T ใช่หรือไม่ หรืออายุจริงที่เหลือจริงประเมินใหม่ 

3. สนิทรัพย์ที่โอนกรรมสิทธไ์ด้หลังจากสิ้นปี 2557 เช่นที่ดิน อาคาร ควรใช้ช่ือบัญชีอะไร

เพ่ือลงบัญชีไปก่อน ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสนิทรัพย์รอการโอน (เน่ืองจากมีสญัญาระบุไว้แล้วว่า

ต้องโอนตามเง่ือนไขการโอน หากเพียงแต่ต้องรอจดหมายยืนยันจากทางสรรพากร เพ่ือใช้ย่ืน

ต่อกรมที่ดิน ซ่ึงจดหมายเพ่ิงเสรจ็สิ้นและได้รับในปี 2558) แต่ทางผู้สอบบัญชีต้องการให้ลง

เป็นลูกหน้ีค่าหุ้น จึงขอให้ทางสภาฯ ช่วยแนะน าด้วย 

4. ค่าเสื่อมราคาสนิทรัพย์ที่โอนกรรมสทิธไ์ด้หลังจากสิ้นปี 2557 ควรเร่ิมตัดค่าเสื่อม

เม่ือใด เม่ือ 30/9/57 หรือหลังจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์ได้จริง 

5. หน้ีสนิที่ยังโอนกรรมสทิธิ์ไม่ได้ เช่น ในกรณีเงินกู้ หรือ OD ที่ T มีต่อธนาคาร ไม่ได้มี

การเปล่ียนช่ือผู้กู้ หากแต่ภายหลังในปี 2558 B ได้ท าการจ่ายแทนและปิดบัญชีเงินกู้ไป ถาม

ว่าB ควรลงบัญชีอย่างไร ณ ตอนน้ีสิ้นปี เช่นสามารถลงเป็นราคาตลาดของหน้ี น่ันคือ ราคาคิด

ลดของเงินต้นและดอกเบ้ียที่ทาง B ต้องจ่ายแทน T ทั้งหมด หรือลงด้วยเงินต้น ณ.วันที่ 



Q & A ดา้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

หัวข้อ การรวมธรุกจิ 

หน้า 5 

30/9/57 ได้เลยหรือไม่ 

6. หากราคาพาร์ของหุ้นที่ออก ไม่เทา่กบัมูลค่าของสนิทรัพย์และหน้ีสนิสทุธิที่รับโอนหรือ

จะรับโอน เราสามารถลงเป็นส่วนเกนิหรือส่วนต ่ามูลค้าหุ้นได้เลยใช่หรือไม่ 

ตอบ :  หากบริษัท B เป็นกจิการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และบริษัท T ไม่ได้อยู่ภายใต้การ

ควบคุมเดียวกบับริษัท B (บริษัท T ไม่ได้มีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนักบับริษัท B) 

บริษัท B ต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 

การรวมธุรกจิ ซ่ึงหลักการรับรู้รายการจะเร่ิมต้นที่ย่อหน้าที่ 10 เป็นต้นไปครับ 

 แต่หากบริษัท B เป็นกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ สามารถรับรู้รายการตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ โดยพิจารณาตาม

กรอบแนวคิดที่ว่าสิ่งที่บริษัทได้รับมาเข้ากบัค านิยามสนิทรัพย์และหน้ีสนิหรือไม่  

 อย่างไรกต็าม ประเดน็ดังกล่าวควรปรึกษาผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในเร่ืองดังกล่าว

ครับ เพราะผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ที่เข้าใจ เข้าถึง และเหน็เน้ือหาของรายการและเอกสารของ

บริษัทได้ 

 

************** 


