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ค าถาม-ค าตอบ ประเด็นทางด้านการบัญชีส าหรับการรวมธุรกจิโดยการแลกหุ้น 

เน่ืองจากในปัจจุบนักิจการในประเทศไทยมีรายการเก่ียวกบัการรวมธุรกิจโดยการแลกหุ้น (share swap) 
เกิดข้ึนบ่อยคร้ังดว้ยเหตุผลแตกต่างกนัไป โดยรูปแบบของการควบรวมกิจการดงักล่าวมีไดห้ลายลกัษณะ 
ไดแ้ก่ 

1. ผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ือเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
2. ผูซ้ื้อเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนผูถู้กซ้ือเป็นบริษทัจ ากดั 
3. ผูซ้ื้อเป็นบริษทัจ ากดั ส่วนผูถู้กซ้ือเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

รายการรวมธุรกิจดงักล่าวก่อให้เกิดประเด็นปัญหาทางดา้นการบญัชี เน่ืองจากกิจการมีวิธีปฏิบติัทางบญัชี  
ณ วนัรวมธุรกิจ แตกต่างกนัไป ส่งผลให้งบการเงินของกิจการท่ีมีการรวมธุรกิจในลกัษณะดงักล่าวยากต่อ
การเปรียบเทียบระหว่างกิจการ ส่วนหน่ึงของประเด็นปัญหาดงักล่าวน่าจะเป็นผลมาจากขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีไม่ชดัเจนในหลายๆ เร่ือง คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีจึงได้
จดัท าประเด็นค าถาม-ค าตอบข้ึนโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะช่วยให้เกิดความชดัเจนยิ่งข้ึนเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติั
ทางการบญัชีในเร่ืองดงักล่าว 

 

 วนัทีซ้ื่อตามค านิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงินคือวนัใด? 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ ก าหนดไวว้า่ 
วนัท่ีซ้ือ คือ วนัท่ีผูซ้ื้อไดอ้  านาจในการควบคุมผูถู้กซ้ือ โดยทัว่ไป วนัดงักล่าวคือวนัท่ีท่ีผูซ้ื้อไดโ้อนส่ิงตอบ
แทนให้แก่ผูถู้กซ้ือตามกฎหมาย และไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรับมาซ่ึงหน้ีสินจากผูถู้กซ้ือตามกฎหมาย ซ่ึงถือ
เป็นวนัท่ีส้ินสุดของรายการซ้ือขายกิจการ อย่างไรก็ตาม ผูซ้ื้ออาจไดอ้ านาจในการควบคุมก่อนหน้าหรือ
ภายหลงัวนัท่ีส้ินสุดของรายการซ้ือขายกิจการ ดงันั้น การก าหนดวนัท่ีซ้ือ ก่อนวนัท่ีผูซ้ื้อไดโ้อนหุ้นให้แก่ 
ผูถู้กซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ว่าผูซ้ื้อมีอ านาจในการ
ควบคุมผูถู้กซ้ือ ณ วนัท่ีก่อนวนัท่ีมีการแลกหุน้เกิดข้ึนหรือไม่ 
 

ในกรณีท่ีผูซ้ื้อท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยต่์อสาธารณะ โดยปกติ วนัท่ีซ้ือคือวนัท่ีส้ินสุดระยะเวลา 
การตอบรับค าเสนอซ้ือ เพราะ ณ วนัดงักล่าว ผูซ้ื้อย่อมสามารถก าหนดว่าผูซ้ื้อมีอ านาจในการควบคุม 
ผูถู้กซ้ือแลว้หรือยงั 
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 มูลค่าของส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้คือจ านวนใด? 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ ก าหนดว่า  
ในการรวมธุรกิจ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงค านวณจากผลรวมของมูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนไป หน้ีสินท่ีผูซ้ื้อก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือ และ
ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยผูซ้ื้อ ตวัอยา่งของรูปแบบส่ิงตอบแทนรวมถึง เงินสด สินทรัพยอ่ื์น 
หน่วยธุรกิจ หรือ บริษทัยอ่ยของผูซ้ื้อ ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย หุ้นสามญั หรือหุ้นบุริมสิทธิ สิทธิซ้ือ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และส่วนของสมาชิกในกิจการหาผลประโยชน์ร่วม 

จากขอ้ก าหนดดงักล่าว ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจดว้ยวิธีการแลกหุ้นระหวา่งผูซ้ื้อซ่ึงเป็นบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กบัผูถู้กซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งใช้มูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้  ซ่ึงก็คือ
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของผูซ้ื้อท่ีออกให้เป็นการแลกเปล่ียนกับผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือ  เวน้แต่ใน
สถานการณ์ท่ีหุ้นสามญัของผูถู้กซ้ือสามารถก าหนดมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างชดัเจนกวา่ เช่น หุ้นสามญัของผู ้
ถูกซ้ือเป็นหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีผูซ้ื้อเป็นบริษทัจ ากดัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์หากเกิดการแลกหุ้นกบักิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ผูซ้ื้อควรใช้มูลค่ายุติธรรมของ 
ผูถู้กซ้ือในการก าหนดมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากในหลายกรณี ราคาตลาดของหุ้นสามญัของผูซ้ื้อมีความแตกต่างกนัระหวา่ง
ราคาตลาดในช่วงท่ีมีการตกลงแลกหุ้นกนั และราคาตลาด ณ วนัท่ีมีการแลกหุ้นกนั จากกรณีดงักล่าวเม่ือมี
การบนัทึกบญัชีโดยก าหนดมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีโอน(ในกรณีน้ี คือ ทุนหุ้นสามญั และ ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามญั) เท่ากบัราคาตลาด ณ วนัท่ีมีการแลกหุ้น จะท าให้เกิดการบนัทึกเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการในจ านวนท่ีสูง หากราคาตลาด ณ วนัท่ีมีการแลกหุน้สูงกวา่ราคาตลาดในช่วงท่ีมีการตกลงแลกหุ้นกนั 
ส่วนในงบการเงินรวมจะท าให้มีค่าความนิยมสูงข้ึน จากเหตุการณ์ดงักล่าว หากไดมี้การพิจารณาดอ้ยค่าค่า
ความนิยมดังกล่าว ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ จะเกิดการด้อยค่าอย่างมีสาระส าคัญข้ึน คณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชีมีความเห็นวา่หากผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไปยงังบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ จะท าใหเ้กิดขอ้สงสัยต่อผูใ้ชง้บการเงินวา่ การบนัทึกค่าความนิยมมีความเหมาะสมหรือไม่   

ดงันั้น หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว ใหผู้ซ้ื้อทบทวนมูลค่ายติุธรรม โดยจะตอ้งค านึงถึง มูลค่ายุติธรรม
ของส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือบวกดว้ยผลผนึกจากการแลกหุ้น (Synergy) ระหวา่งผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ือ ท่ีจะ
เกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมธุรกิจ และ ราคาตลาดของหุ้นของผูซ้ื้อในช่วงท่ีมีการตกลงแลกหุ้นกันเพื่อ
ประกอบการพิจารณามูลค่ายติุธรรม ทั้งน้ีผูซ้ื้ออาจใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื่อท าการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหด้งักล่าว 
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เม่ือไดมู้ลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหใ้หม่ ใหผู้ซ้ื้อบนัทึกปรับบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั และมี
ผลท าให้เงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการถูกปรับตาม และมูลค่าของค่าความนิยมใน 
งบการเงินรวมถูกปรับตามดว้ยในจ านวนเดียวกนั 

 

เหตุผลของการบนัทึกทบทวนมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ เน่ืองมาจากในหลายๆ กรณี
จะพบวา่ราคาตลาดของหุน้ของผูซ้ื้อสูงข้ืนมากหลงัจากวนัท่ีท าการตกลงอตัราส่วนการแลกหุ้นระหวา่งผูซ้ื้อ
และผูถู้กซ้ือ ท าใหค้่าความนิยมท่ีรับรู้ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อแสดงไวสู้งเกินกวา่ผลผนึกจากการแลกหุ้น 
(Synergy) ระหว่างผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ือ ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมธุรกิจของผูถู้กซ้ือในจ านวนท่ีเป็น
สาระส าคญั โดยส่วนของค่าความนิยมท่ีแสดงไวสู้งกวา่ผลผนึกท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมธุรกิจ
ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการเขา้ควบคุมการบริหารงานอนัน าไปสู่ผลผนึกท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัจากการรวมธุรกิจ แต่
เกิดข้ึนจากกลไกของการตอบสนองของตลาดทุนต่อข่าวการแลกหุ้นระหว่างกิจการ ซ่ึงอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของฝ่ายจดัการของผูซ้ื้อ (หรือ ผูถู้กซ้ือ)  ตาม Basis of Conclusion (BC 317) ของ International 
Financial Reporting Standard (IFRS 3) ระบุไวส้รุปไดว้า่ ผูซ้ื้อจะตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งยิ่งยวดท่ีจะวดั
มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้โดยขจดัหรือลดการบนัทึกมูลค่าเกินอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด
ในการวดัมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีผูซ้ื้อโอนให้  นอกจากน้ี ภายใตแ้นวคิดการรักษาระดบัทุนท่ีระบุไว ้ใน
แม่บทการบญัชียอ่หนา้ 105 ซ่ึงให้ความส าคญักบั การจ าแนกความแตกต่างให้ชดัเจนระหวา่งผลตอบแทน
จากการลงทุนและผลท่ีไดรั้บจากการลงทุน ซ่ึงคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีมีความเห็นวา่ส่วน
ของค่าความนิยมท่ีแสดงไว้สูงกว่าผลผนึกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนภายหลังจากการรวมธุรกิจไม่เข้าข่าย
ผลตอบแทนจากการลงทุนและผลท่ีไดรั้บจากการลงทุน   
 
  การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 

การดอ้ยค่าภายหลงัวนัท่ีรวมธุรกิจ 
ภายหลังจากการรับรู้รายการค่าความนิยมตามท่ีกล่าวในวรรคแรก ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ก าหนดวา่กิจการตอ้งท าการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมจากการรวมธุรกิจในรอบบญัชีท่ีเกิดค่าความนิยม และทุกปีหลงัจากนั้น โดยท าการทดสอบผา่นหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมให้ปีละคร้ัง และเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่หน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดเกิดการดอ้ยค่า โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย ์ซ่ึงรวม
ค่าความนิยม กบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยน์ั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดการดอ้ยค่าหลงัจาก
วนัท่ีรวมธุรกิจจะตอ้งรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 



- ค ำถำม-ค ำตอบนี้  ไม่ถือเป็นส่วนหนึง่ของมำตรฐำนกำรบญัชี - 

 
 

จดัท าโดย  คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี               4 

 

การทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนมาอาจ
ท าไดใ้นช่วงใดของปีก็ได ้ แต่จะตอ้งเป็นช่วงเวลาเดียวกนัในแต่ละปี อยา่งไรก็ตาม หากค่าความนิยมท่ีปัน
ส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดได้มาจากการรวมธุรกิจในระหว่างปีปัจจุบนั กิจการตอ้ง
ทดสอบการดอ้ยค่าของหน่วยสินทรัพยด์งักล่าวก่อนส้ินปีปัจจุบนันั้น 
 

นอกจากน้ีในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงก าหนดจากมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์
จะตอ้งรวมปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพย ์
2. การคาดการณ์เ ก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปได้ในจ านวนหรือช่วงเวลาของกระแส 

เงินสดในอนาคตเหล่านั้น 
3. มูลค่าของเงินตามเวลา ซ่ึงสะทอ้นโดยอตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียงในตลาด ณ เวลาปัจจุบนั 
4. ราคาซ่ึงสะทอ้นความไม่แน่นอนท่ีมีอยูใ่นตวัสินทรัพย ์
5. ปัจจยัอ่ืน เช่น สภาพคล่อง ซ่ึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในตลาดจะสะท้อนในการวดัมูลค่ากระแส 

เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพย ์
 
ซ่ึงประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวจะตอ้งสะทอ้นผลผนึก (Synergy) ระหวา่งผูซ้ื้อและผูถู้กซ้ือ ท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัจากการรวมธุรกิจแลว้ มากกวา่ประมาณการกระแสเงินสดของผูถู้กซ้ือเพียงอยา่งเดียว 
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