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แนวปฏิบติัทางการบญัชี 

เรือ่ง ขอ้ยกเวน้ส าหรบัการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  

กรณีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั้งแรก 

 

ความเป็นมา 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้

เป็นคร้ังแรก (TFRS 1) ได้ให้ข้อยกเว้นส าหรับการรวมธุรกิจ (ดูภาคผนวก ค ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับดังกล่าว) ทั้งน้ีภาคผนวกดังกล่าวมีข้อก าหนดว่า “ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่อไปน้ีส าหรบัการรวมธุรกิจทีกิ่จการไดร้บัรูก่้อน

วนัทีเ่ปลีย่นแปลงมาใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ภาคผนวกน้ีตอ้งน ามาใชเ้ฉพาะกบัการรวมธุรกิจ

ทีอ่ยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 เรือ่ง การรวมธุรกิจ เท่านัน้” ส่งผลให้

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซ่ึงปัจจุบันถือปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับ 

การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ไม่สามารถน าข้อยกเว้นดังกล่าวในภาคผนวก ค ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว มาถือปฏบัิติได้ ส่งผลให้กิจการที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกนัอาจมีต้นทุนของการปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสูงกว่าประโยชน์ที่ผู้ใช้งบการเงิน

ได้รับส าหรับการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก เน่ืองจากกิจการต้อง

ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยการปรับ  

งบการเงินย้อนหลังส าหรับรายการที่เกิดข้ึนทั้งหมด ดังน้ัน แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีจึงเป็นการเพ่ิม

ทางเลือกให้กบัผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก 

 

อา้งอิง 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก 

 แนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

 

วตัถุประสงค ์

แนวปฏบัิติทางการบัญชีน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อยกเว้นส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกัน (“การรวมธุรกิจฯ”) ที่เกิดขึ้ นก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาใช้เป็นคร้ังแรก เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นอย่างเหมาะสมของการบัญชีภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

โดยพิจารณาถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินเป็นคร้ังแรก  
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ขอบเขต 

1 กจิการที่ถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีน้ี ต้องเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อต่อไปนี้  

1.1 กิจการเข้าตามเกณฑ์ขอบเขตที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2 ถึง 5 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก 

และ 

1.2 กิจการมีการรวมธุรกิจฯ ที่เกิดขึ้ นก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน แนวปฏิบัติทางการบัญชีน้ีต้องน ามาใช้เฉพาะการรวมธุรกิจฯ ที่อยู่ภายใต้

ขอบเขตของแนวปฏบัิติทางการบัญชีส าหรับการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

2 นอกเหนือจากข้อก าหนดที่ระบุอยู่ในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้องถือปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 1 เร่ือง การน ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก และแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจ

ภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

 

ค านยิาม 

3 ค านิยามในแนวปฏิบัติทางการบัญชีน้ี ให้ถือปฏิบัติตามภาคผนวก ก ค านิยาม ของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก 

และค านิยามที่ก  าหนดไว้ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกนั 

 

ขอ้ยกเวน้ส าหรบัการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

4 ผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยวิธีปรับย้อนหลังกับการรวม

ธุรกิจฯ ในอดีต (การรวมธุรกิจฯ ที่เกิดข้ึนก่อนวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน) อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกได้

ปรับงบการเงินย้อนหลังในการรวมธุรกิจฯ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับ 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั กิจการต้องปรับงบการเงินย้อนหลังในการรวมธุรกิจฯ 

ทั้งหมดที่เกิดข้ึนในภายหลัง และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

เร่ือง งบการเงินรวม นับจากวันที่เดียวกันน้ัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ ผู้น ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก เลือกปรับงบการเงินย้อนหลังในการรวมธุรกิจฯ ที่ เกิดข้ึน  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25X6 กิจการต้องปรับงบการเงินย้อนหลังในการรวมธุรกิจฯ ทั้งหมดที่

เกิดข้ึนระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 25X6 จนถึงวันที่เปล่ียนแปลงมาใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน และต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม 

นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 25X6 ทัง้น้ีการเลือกปรับงบการเงินยอ้นหลังในการรวมธุรกิจฯ 
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กรณีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก 
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ทัง้หมด และวนัทีกิ่จการเลือกปรับงบการเงินยอ้นหลงัตามการใชข้อ้ยกเวน้ในย่อหนา้ ค1 ของ

ภาคผนวก ค ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่1 เรื่อง การน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง้แรก จะตอ้งเป็นวนัทีเ่ดียวกนัแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

5 ในกรณีที่ผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกไม่ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ 

ทางการบญัชีส าหรบัการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั โดยวิธปีรับย้อนหลังส าหรับการรวม

ธุรกจิฯ ในอดีต จะมีผลกระทบต่อการรวมธุรกจิดังกล่าว ดังต่อไปนี้   

5.1 ผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสิน

ทั้งหมด ซ่ึงได้มาหรือรับมาจากการรวมธุรกิจฯ ในอดีต ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจาก 

5.1.1   สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินบางรายการที่ ตัดรายการ 

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า (ดูย่อหน้าที่ ข2 ของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที ่1 เรื่อง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาใชเ้ป็นครัง้แรก) และ 

5.1.2   สินทรัพย์ และหน้ีสินที่ไม่ได้รับรู้ และไม่ได้เข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

กิจการทีถ่กูน ามารวม 

ผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องรับรู้ผลกระทบจาก  

การเปล่ียนแปลง โดยการปรับปรุงก าไรสะสม (หรือประเภทรายการอื่นในส่วนของ

เจ้าของ หรือส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  ตามความ

เหมาะสม)  

5.2  ผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องไม่รวมรายการใดๆ ที่ได้

รับรู้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้าซ่ึงไม่เข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการเป็น

สินทรัพย์หรือหน้ีสินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในยอดยกมาของงบแสดง

ฐานะการเงินที่จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้น ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องบันทกึผลจากการเปล่ียนแปลง ดังน้ี 

5.2.1  ผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจจัดประเภท

รายการที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจฯ ในอดีตเป็นรายการซ้ือและรับรู้รายการ

ที่ไม่เข้าเง่ือนไขการรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 

เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน กิจการต้องจัดประเภท

รายการดังกล่าวใหม่ (รวมถึงภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)) ให้เป็นส่วนหน่ึงของส่วนเกินทุนจาก 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 

5.2.2  ผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องรับรู้ผลจาก 

การเปล่ียนแปลงอื่นทั้งหมดในก าไรสะสม 



แนวปฏบัิติทางการบัญชี เร่ือง ข้อยกเว้นส าหรับการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั  

กรณีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก 
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5.3 ผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกอาจไม่ได้รวมบริษัทย่อยที่ได้มา

จากการรวมธุรกิจในอดีตตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า (ตัวอย่างเช่น 

เน่ืองจากบริษัทใหญ่ไม่ได้ถือว่ากิจการดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า หรือไม่ได้จัดท างบการเงินรวม) ผู้น ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินของ

บริษัทย่อยให้เป็นจ านวนเงินตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดในงบแสดง

ฐานะการเงินของบริษัทย่อย จ านวนเงินของมูลค่าที่ถือเป็นต้นทุนของส่วนเกินทุนจาก

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกันเท่ากับส่วนต่าง ณ วันที่เปล่ียนแปลงมาใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่าง   

5.3.1 ส่วนได้เสยีของบริษัทใหญ่ในมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวที่ปรับปรุงแล้ว และ 

5.3.2 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของ 

บริษัทใหญ่ 

5.4 การวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ให้ปฏิบัติ

ตามการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินอื่น ดังน้ัน การปรับปรุงข้างต้นเพ่ือรับรู้

สินทรัพย์และหน้ีสินจะส่งผลต่อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมและภาษีเงินได้รอตัด

บัญชี 

6 ข้อยกเว้นส าหรับการรวมธุรกิจฯ ในอดีตให้น ามาปฏิบัติกับการได้มาในอดีตส าหรับเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วม ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า และส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกัน ที่อยู่ภายใต ้

การควบคุมเดียวกันตามค านิยามของแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้ 

การควบคุมเดียวกนั นอกจากน้ี วันที่ตามที่กิจการได้เลือกตามย่อหน้าที่ 4 ให้ถือปฏิบัติกับทุก

รายการเงินลงทุนดังกล่าวด้วย  

 

วนัถอืปฏิบติั 

7 กิจการต้องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี ส าหรับงบการเงินที่ จัดท า ข้ึน 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้  

หากกจิการถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 


