
บทที่ 1 การค านวณที่จ าเป็นซึ่งเก่ียวข้องกับการรวมธุรกิจ (Business Combination)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 (ปรับปรุง 2560) มีวตัถปุระสงค์หลกัในการก าหนดวธีิการทางการ

บญัชีเก่ียวกบัการรวมธุรกิจโดยให้รับรู้ และวดัมลูคา่สนิทรัพย์ทีร่ะบไุด้ทีไ่ด้มาหนีส้นิทีรั่บมาและสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจ

ควบคมุในผู้ถกูซือ้รับรู้และวดัมลูคา่คา่ความนิยมทีเ่กิดขึน้จากการรวมธุรกิจหรือก าไรจากการซือ้ในราคาต า่กวา่มลูคา่

ยตุธิรรมและให้เปิดเผยเพ่ือให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถประเมินลกัษณะและผลกระทบทางการเงินจากการรวมธุรกิจ

วิธีการรวมกิจการ

1. การรับโอนกิจการ (Merger)

2. การควบกิจการ (Consolidation)

3. การซือ้สนิทรัพย์ (Acquisition of assets)

4. การซือ้หุ้นสามญั (Acquisition of common stock)

การบันทกึบัญชีและการจัดท างบการเงินรวม ณ วันรวมธุรกิจ กรณีซือ้แบบ 100%

ขัน้ที่ 1 ค านวณ FV ของที่ได้

ของทีไ่ด้ หมายถึงสนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบไุด้ของผู้ถกูซือ้ โดยวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซื่อ้

ขัน้ที่ 2 ค านวณ FV ของที่จ่าย

ของทีจ่่าย หมายถึง สิ่งตอบแทนทีโ่อนให้ผู้ ขาย วดัด้วยมลูคา่ยตุธิรรม แตไ่ม่รวมต้นทนุในการซือ้

 - ต้นทนุในการซือ้ คอื ต้นทนุทีเ่กิดขึน้กบัผู้ ซือ้ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น คา่ธรรมเนียมทีจ่่ายให้ผู้ จดัหา 

ทีป่รึกษาในการรวมธุรกิจ ทีป่รึกษากฎหมายนกับญัชี ผู้ประเมินราคา ผู้ ซือ้ต้องบนัทกึบญัชีส าหรับต้นทนุในการซือ้

เป็นคา่ใช้จ่ายในงวด

 - ในกรณีมีต้นทนุในการจดทะเบียนและออกตราสารทนุและตราสารหนีต้้อง จะต้องรับรู้โดยน าไปหกับญัชี

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั หรือน าไปหกัมลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นกู้ และตดัจ าหน่วยด้วยวธีิอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริง

ขัน้ที่ 3 ค านวณหาค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ

กรณีที่ 1 ของทีจ่่าย = ของทีไ่ด้ ไม่เกิดคา่ความนิยม

กรณีที่ 2 ของทีจ่่าย > ของทีไ่ด้ ผลตา่งทีไ่ด้คอืคา่ความนิยม

กรณีที่ 3 ของทีจ่่าย < ของทีไ่ด้ ผลตา่งเกิดก าไรจากการตอ่รอง
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ขัน้ที่ 4 บันทกึรายการรวมธุรกิจ 

การรับโอนกิจการ (Merger)  หรือ การซือ้สินทรัพย์ (Acquisition of assets) 

Dr. สนิทรัพย์ของกิจการทีถ่กูซือ้ (FV)

Dr. คา่ความนิยม (ถ้ามี)

Cr. หนีส้นิของกิจการทีถ่กูซือ้ (FV) (ถ้ามี)

Cr. ของทีจ่่าย (ไม่รวมต้นทนุในการซือ้)

Cr. ก าไรจากการตอ่รอง (ถ้ามี)

หลงัจากบนัทกึการรวมธุรกิจ ไม่มีหน้าทีต้่องจดัท างบการเงินรวม เน่ืองจากกิจการทีถ่กูซือ้ล้มเลกิไป

การซือ้หุ้นสามัญ (Acquisition of common stock) การบันทกึบัญชีจะแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี ้

กรณีที่ 1 ของทีจ่่าย = ของทีไ่ด้

Dr. เงินลงทนุในบริษัท..... (เทา่กบัสิ่งทีจ่่าย)

Cr. ของทีจ่่าย (ไม่รวมต้นทนุในการซือ้)

กรณีที่ 2 ของทีจ่่าย > ของทีไ่ด้ ผลตา่งเกิดคา่ความนิยม

Dr. เงินลงทนุในบริษัท..... (เทา่กบัสิ่งทีจ่่าย)

Cr. ของทีจ่่าย (ไม่รวมต้นทนุในการซือ้)

กรณีที่ 3 ของทีจ่่าย < ของทีไ่ด้ ผลตา่งเกิดก าไรจากการตอ่รอง

Dr. เงินลงทนุในบริษัท..... (เทา่กบัสิ่งทีไ่ด้)

Cr. ของทีจ่่าย (ไม่รวมต้นทนุในการซือ้)

Cr. ก าไรจากการตอ่รอง

ขัน้ที่ 5 การจดัท างบการเงินรวม ณ วนัรวมธุรกิจ

การจดัท างบการเงินรวมหลงัรวมธุรกิจ ต้องจดัท ากระดาษท าการและรายการปรับปรุงดงันี ้
ขัน้ที่ 1 ตดัรายการบญัชีเงินลงทนุ(บริษัทใหญ่) และรับรู้สว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) กบัรายการบญัชี

สว่นของเจ้าของ(บริษัทยอ่ย) หากมีผลตา่งระหวา่งมลูคา่ธุรกิจ FV กบั BV  ของบริษัทยอ่ย รับรู้รายการผลตา่งทีเ่กิดขึน้ 

เป็นสว่นเกินทีย่งัไม่ตดัจ าหน่าย
ขัน้ที่ 2 กระจายสว่นเกินทีย่งัไม่ตดัจ าหน่ายให้กบัสนิทรัพย์และหนีส้นิตา่ง ๆ ของบริษัทยอ่ยทีมี่ BV ไม่

เทา่กบั FV สว่นทีเ่หลอืเป็นคา่ความนิยม
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ตัวอย่าง 1 การรวมธุรกิจแบบรับโอนกิจการ (merger) 

บริษัท ก จ ากดั ซือ้สนิทรัพย์สทุธิของบริษัท ข. จ ากดั โดยจ่ายเงินสด จ านวน 200,000 บาท (ในจ านวนนีเ้ป็นเงินกู้  

ระยะยาวจ านวน 120,000 บาท) และมีคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกบัการรวมธุรกิจอีกจ านวน 40,000 บาท

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ก. จ ากดั และบริษัท ข. จ ากดั  ณ วนัที ่1 มิถนุายน 25x0 ซึ่งเป็นวนัรวมกิจการ

ปรากฏดงันี ้

ราคาบญัชี ราคายตุธิรรม

สนิทรัพย์

เงินสด 150,000 30,000 30,000

ลกูหนีก้ารค้า 40,000 50,000 47,000

สนิค้าคงเหลอื 40,000 50,000 45,000

ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์ 400,000 300,000 340,000

คา่เสื่อมราคาสะสม (100,000) (60,000) (75,000)

530,000 370,000 387,000

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ

เจ้าหนีก้ารค้า 40,000 50,000 50,000

ตัว๋เงินจ่าย 30,000 30,000 30,000

เงินกู้ ระยะยาว 170,000 120,000 120,000 200,000

หุ้นทนุ 200,000 100,000

ก าไรสะสม 90,000 70,000

530,000 370,000 200,000

ขัน้ที่ 1. ค านวณ FV ของที่ได้

สนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบ(ุFV) = สนิทรัพย์รวม(FV) - หนีส้นิรวม(FV)

= 387,000 - 200,000

= 187,000

ขัน้ที่ 2. ค านวณ FV ของที่จ่าย

สิ่งตอบแทนทีโ่อนให้(FV) = 200,000.00   (เงินกู้ยืมระยะยาว 120,000 + เงินสด 80,000)

บริษัท ก.
บริษัท ข.
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ขัน้ที่ 3. ค านวณหาค่าความนิยม

  FV ของทีจ่่าย 200,000        

FV ของทีไ่ด้ 187,000        

คา่ความนิยม (ก าไรจากการตอ่รอง) 13,000          

ขัน้ที่ 4. บันทกึการรวมธุรกิจ

1 เงินสด 30,000

47,000

45,000

340,000

13,000

คา่เสื่อมราคาสะสม 75,000

เจ้าหนีก้ารค้า 50,000

ตัว๋เงินจ่าย 30,000

เงินกู้ ระยะยาว 120,000

เงินกู้ยืมระยะยาว (สิ่งทีจ่่าย) 120,000

เงินสด (สิ่งทีจ่่าย) 80,000

 บนัทกึรับโอนราคายตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบไุด้ 

2 ก าไรสะสม (คา่ใช้จ่ายในการซือ้กิจการ) 40,000          

เงินสด 40,000          

บนัทกึคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกบัการรวมธุรกิจ 

ลกูหนีก้ารค้า

สนิค้าคงเหลอื

ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์ 

คา่ความนิยม
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ท างบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ก. หลังบันทกึการรวมธุรกิจ

บริษัท ก. บริษัท ก.

ก่อนรวม Dr Cr หลงัรวม

สนิทรัพย์

เงินสด 150,000 30,000 80,000 60,000

40,000

ลกูหนีก้ารค้า 40,000 47,000 87,000

สนิค้าคงเหลอื 40,000 45,000 85,000

ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์ 400,000 340,000 740,000

คา่เสื่อมราคาสะสม (100,000) 75,000 (175,000)

คา่ความนิยม 13,000 13,000
530,000 810,000

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ

เจ้าหนีก้ารค้า 40,000 50,000 90,000

ตัว๋เงินจ่าย 30,000 30,000 60,000

เงินกู้ ระยะยาว 170,000 120,000 410,000

120,000

หุ้นทนุ 200,000 200,000

ก าไรสะสม 90,000 40,000 50,000
530,000 515,000 435,000 810,000

รายการ

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ตัวอย่าง 2 ถ้าบริษัท ก จ ากดั ซือ้สนิทรัพย์สทุธิของบริษัท ข. จ ากดั โดยจ่ายเงินสด จ านวน 180,000 บาท (ในจ านวนนี ้

เป็นเงินกู้ ระยะยาวจ านวน 120,000 บาท) และมีคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกบัการรวมธุรกิจอีกจ านวน 40,000 บาท

ขัน้ที่ 1. ค านวณ FV ของที่ได้

สนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบ(ุFV) = สนิทรัพย์รวม(FV) - หนีส้นิรวม(FV)

= 387,000 - 200,000

= 187,000

ขัน้ที่ 2. ค านวณ FV ของที่จ่าย

สิ่งตอบแทนทีโ่อนให้(FV) = 180,000        (เงินกู้ยืมระยะยาว 120,000 + เงินสด 60,000)

ขัน้ที่ 3. ค านวณหาค่าความนิยม

  FV ของทีจ่่าย 180,000        

FV ของทีไ่ด้ 187,000        

คา่ความนิยม (ก าไรจากการตอ่รอง) 7,000-            

ขัน้ที่ 4. บันทกึการรวมธุรกิจ

1 เงินสด 30,000

47,000

45,000

340,000

คา่เสื่อมราคาสะสม 75,000

เจ้าหนีก้ารค้า 50,000

ตัว๋เงินจ่าย 30,000

เงินกู้ ระยะยาว 120,000

เงินกู้ยืมระยะยาว (สิ่งทีจ่่าย) 120,000

เงินสด (สิ่งทีจ่่าย) 60,000

ก าไรจากการตอ่รอง 7,000

 บนัทกึรับโอนราคายตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบไุด้ 

ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์ 

ลกูหนีก้ารค้า

สนิค้าคงเหลอื
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2 ก าไรสะสม (คา่ใช้จ่ายในการซือ้กิจการ) 40,000          

เงินสด 40,000          

บนัทกึคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกบัการรวมธุรกิจ 

ท างบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ก. หลังการรวมธุรกิจ

บริษัท ก. บริษัท ก.

ก่อนรวม Dr Cr หลงัรวม

สนิทรัพย์

เงินสด 150,000 30,000 60,000 80,000

40,000

ลกูหนีก้ารค้า 40,000 47,000 87,000

สนิค้าคงเหลอื 40,000 45,000 85,000

ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์ 400,000 340,000 740,000

คา่เสื่อมราคาสะสม (100,000) 75,000 (175,000)

คา่ความนิยม

530,000 817,000

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ

เจ้าหนีก้ารค้า 40,000 50,000 90,000

ตัว๋เงินจ่าย 30,000 30,000 60,000

เงินกู้ ระยะยาว 170,000 120,000 410,000

120,000

หุ้นทนุ 200,000 200,000

ก าไรสะสม 90,000 40,000 7,000 57,000
530,000 502,000 502,000 817,000

รายการ
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ตัวอย่าง 3 การรวมธุรกิจแบบโอนกิจการ (merger) ครัง้ที่ 1/2554

บริษัท เวยีร์ จ ากดั ลงทนุในบริษัท แพนเค้ก จ ากดั เม่ือวนัที ่2 มกราคม 25x3 โดยบริษัทเวยีร์ ได้จ่ายด้วยหุ้นสามญั

100,000 หุ้น (ราคาตามมลูคา่หุ้นละ 10 บาท) ซึ่งมีมลูคา่ตลาด 2,000,000 บาท และเงินสด 500,000 บาทเพ่ือซือ้

หุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทแพนเค้ก จ ากดัจากผู้ ถือหุ้นเดมิ นอกจากนี ้บริษัทยงัจ่ายคา่ใช้จ่ายในการจดทะเบียนและ

พิมพ์เอกสารจ าหน่ายหุ้นเป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท และต้นทนุทีเ่ก่ียวข้องกบัการรวมธุรกิจ 100,000 บาท

ตอ่ไปนี ้เป็นงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x2 ของทัง้สองกิจการ

บริษัท เวยีร์ จ ากดั

BV BV FV

สนิทรัพย์

เงินสด 5,600,000 240,000 240,000

ลกูหนี-้สทุธิ 2,000,000 100,000 100,000

สนิค้าคงเหลอื 7,000,000 700,000 800,000

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 2,000,000 260,000 260,000

ทีด่นิ 5,000,000 1,000,000 1,200,000

อาคาร-สทุธิ 6,000,000 500,000 800,000

เคร่ืองจกัร-สทุธิ 2,400,000 200,000 200,000

30,000,000 3,000,000 3,600,000

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ

เจ้าหนี ้ 2,500,000 300,000 300,000

เจ้าหนี-้จ านอง 7,500,000 600,000 600,000

ทนุหุ้นสามญั 10,000,000 1,000,000

สว่นเกินทนุ 2,000,000 500,000

ก าไรสะสม 8,000,000 600,000

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ 30,000,000 3,000,000

ให้ท า

1 ให้บนัทกึบญัชีเม่ือ 2 มกราคม 25x3 การโอนสนิทรัพย์ ระหวา่งกนั ในสมดุรายวนัทัว่ไป

2 งบแสดงฐานะทางการเงิน เม่ือวนัที ่2 มกราคม 25x3

บริษัท แพนเค้ก จ ากดั
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ขัน้ที่ 1. ค านวณ FV ของที่ได้

สนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบ(ุFV) = สนิทรัพย์รวม(FV) - หนีส้นิรวม(FV)

= 3,600,000 - 900,000

= 2,700,000

ขัน้ที่ 2. ค านวณ FV ของที่จ่าย

สิ่งตอบแทนทีโ่อนให้(FV) = 2,500,000     

ขัน้ที่ 3. ค านวณหาค่าความนิยม

  FV ของทีจ่่าย 2,500,000     

FV ของทีไ่ด้ 2,700,000     

คา่ความนิยม (ก าไรจากการตอ่รอง) 200,000-        

ขัน้ที่ 4. บันทกึการรวมธุรกิจ

เงินสด 240,000

ลกูหนี-้สทุธิ 100,000

สนิค้าคงเหลอื 800,000

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 260,000

ทีด่นิ 1,200,000

อาคาร-สทุธิ 800,000

เคร่ืองจกัร-สทุธิ 200,000

เจ้าหนี ้ 300,000

เจ้าหนี-้จ านอง 600,000

เงินสด (สิ่งทีจ่่าย) 500,000        

หุ้นสามญั (สิ่งทีจ่่าย) 1,000,000     

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั (สิ่งทีจ่่าย) 1,000,000     

ก าไรจาการตอ่รอง 200,000        
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2 คา่ใช้จ่ายในการซือ้กิจการ

คา่ใช้จ่ายในการซือ้กิจการ 100,000        

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 50,000          

เงินสด 150,000        

ท างบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เวียร์ จ ากัด หลังการรวมธุรกิจ

กระดาษท าการจัดท างบการเงินรวม

บริษัท เวยีร์ บริษัท เวยีร์

ก่อนรวม Dr Cr หลงัรวม

สนิทรัพย์

เงินสด 5,600,000     240,000 500,000        5,190,000      

150,000        

ลกูหนี-้สทุธิ 2,000,000     100,000 2,100,000

สนิค้าคงเหลอื 7,000,000     800,000 7,800,000

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 2,000,000     260,000 2,260,000

ทีด่นิ 5,000,000     1,200,000 6,200,000

อาคาร-สทุธิ 6,000,000     800,000 6,800,000

เคร่ืองจกัร-สทุธิ 2,400,000     200,000 2,600,000

30,000,000   32,950,000    

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ

เจ้าหนี ้ 2,500,000     300000 2,800,000

เจ้าหนี-้จ านอง 7,500,000     600000 8,100,000

ทนุหุ้นสามญั 10,000,000   1000000 11,000,000

สว่นเกินทนุ 2,000,000     50,000 1000000 2,950,000

ก าไรสะสม 8,000,000     100,000 200000 8,100,000

30,000,000   3750000 3750000 32,950,000    

รายการ
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สินทรัพย์

สนิทรัพย์หมนุเวยีน (หน่วย : บาท)

เงินสด 5,190,000     

ลกูหนี-้สทุธิ 2,100,000

สนิค้าคงเหลอื 7,800,000

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 2,260,000

รวมสนิทรัพย์หมนุเวยีน 17,350,000   

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

ทีด่นิ 6,200,000

อาคาร-สทุธิ 6,800,000

เคร่ืองจกัร-สทุธิ 2,600,000

รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 15,600,000

รวมสนิทรัพย์ 32,950,000

บริษัท เวยีร์ จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัที ่2 มกราคม 25x3 (หลงัจากซือ้กิจการ)
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หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีส้นิหมนุเวยีน

เจ้าหนี ้ 2,800,000

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 2,800,000

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

เจ้าหนี-้จ านอง 8,100,000

รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน 8,100,000

10,900,000

สว่นของผู้ ถือหุ้น

ทนุหุ้นสามญั 11,000,000

สว่นเกินทนุ 2,950,000

ก าไรสะสม 8,100,000

รวมสว่นของเจ้าของ 22,050,000

รวมหนีส้นิและสว่นของเจ้าของ 32,950,000

บริษัท เวยีร์ จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วนัที ่2 มกราคม 25x3 (หลงัจากซือ้กิจการ)
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Business Combination

การซือ้ธุรกิจแบบไม่ครบ 100% โดยค านวณค่าความนิยมวิธี Full goodwill

ผู้ซือ้สามารถค านวณมูลค่าของค่าความนิยมได้ดังนี ้

ขัน้ที ่1 วดัมลูคา่ของทีจ่่าย (FV) 

ขัน้ที ่2 วดั FV ของธุรกิจทีซื่อ้ 100% 

= FV ของทีจ่่าย + FV ของ NCI

ขัน้ที ่3 หาผลตา่งระหวา่ง BV ของสิ่งทีไ่ด้ และ FV ของธุรกิจ

ขัน้ที ่4 ปันสว่นผลตา่งให้สนิทรัพย์ทีร่ะบไุด้ สว่นทีเ่หลอืคอืคา่ความนิยม

ตัวอย่าง 4 การซือ้ธุรกิจแบบไม่ครบ 100% โดยค านวณค่าความนิยมวิธี Full goodwill ครัง้ที่ 1/2556

บริษัทสองเรา จ ากดั ออกหุ้นสามญัจ านวน 20,000 หุ้น มีราคาตราหุ้นละ 10 บาท ราคาตลาดหุ้นละ 45 บาทเพ่ือ

แลกกบัหุ้นสามญัของบริษัท เข้ากนั จ ากดั จ านวน 18,000 หุ้น โดยมีคา่ใช้จ่ายในการซือ้กิจการจ านวน 100,000 บาท 

การแลกครัง้นีท้ าให้บริษัทสองเรา จ ากดั มีสดัสว่นการถือครองร้อยละ 90 ในบริษัท เข้ากนั จ ากดั

งบแสดงฐานะการเงินก่อนการรวมธุรกิจ

บจก. สองเรา

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม

สนิทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 350,000 30,000 30,000

ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 210,000 160,000 180,000

สนิค้าคงเหลอื 110,000 60,000 70,000

ทีด่นิ 210,000 90,000 100,000

อาคารและอปุกรณ์ 1,120,000 500,000 740,000
2,000,000 840,000 1,120,000

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ

หนีส้นิ 440,000 200,000 200,000 920,000

ทนุ-หุ้นสามญั มลูคา่ทีต่ราไว้ @ 10 บาท 1,000,000 560,000

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 560,000 80,000
2,000,000 840,000

FV ของธุรกิจทีซื่อ้ 100% 

บจก. เข้ากนั
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ณ 31 ธ.ค. 25X1 เงินลงทนุในบริษัทเข้ากนัตามวธีิสว่นได้เสยีมียอดคงเหลอืเทา่กบั 810,000 บาท พบข้อบง่ชี ้

เก่ียวกบัการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ ซึ่งบริษัทยอ่ยถือเป็นหน่วยสนิทรัพย์ทีก่่อให้เกิดเงินสด ซึ่งมีมลูคา่จากการใช้ 800,000 

บาท ในขณะทีมี่มลูคา่ขายสทุธิเทา่กบั 870,000 บาท

ให้ท า

1. ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้กิจการโดยมลูคา่ยตุิธรรมของสว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (NCI) เท่ากบั 100,000 บาท

2. บนัทกึบญัชีการซือ้หุ้น   1 มกราคม 25X1

3. ท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที ่1 มกราคม 25X1

4. บนัทกึรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่

ขัน้ที่ 1 วัดมูลค่าของที่จ่าย (FV) = 900,000 (หุ้นสามญั 20,000 หุ้น @ 45 บาท) 90%

ขัน้ที่ 2 วัด FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% 

FV ของธุรกิจทีซื่อ้ 100% = FV ของทีจ่่าย + FV ของ NCI

= 900,000 + 100,000

= 1,000,000

ขัน้ที่ 3 หาผลต่างระหว่าง BV และ FV

ผลตา่ง = FV ของธุรกิจ - BV ของธุรกิจ

= 1,000,000 - 640,000

= 360,000
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ขัน้ที่ 4 ปันส่วนผลให้สินทรัพย์ที่ระบุได้ ที่เหลือคือค่าความนิยม

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม ปันสว่นผลตา่ง

สนิทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 30,000 30,000 -            

ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 160,000 180,000 20,000.00    

สนิค้าคงเหลอื 60,000 70,000 10,000.00    

ทีด่นิ 90,000 100,000 10,000.00    

อาคารและอปุกรณ์ 500,000 740,000 240,000.00  

หนีส้นิ 200,000 200,000 -            

รวมผลตา่งของสนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบไุด้ 280,000.00  

ผลตา่ง FV ธุรกิจสงูกวา่ BV ของสนิทรัพย์สทุธิ 360,000.00  

คา่ความนิยม 80,000.00    

หรือ ค านวณหาค่าความนิยม โดย เปรียบเทยีบระหว่าง FV ของธุรกิจ และ FV ของส่ิงที่ได้

ขัน้ที่ 1 วัด FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% 

FV ของธุรกิจทีซื่อ้ 100% = FV ของทีจ่่าย + FV ของ NCI

= 900,000 + 100,000

= 1,000,000

ขัน้ที่ 2. ค านวณ FV ของที่ได้

สนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบ(ุFV) = สนิทรัพย์รวม(FV) - หนีส้นิรวม(FV)

= 1,120,000 - 200,000

= 920,000

ขัน้ที่ 3. ค านวณหาค่าความนิยม

  FV ของทีจ่่าย 1,000,000

FV ของทีไ่ด้ 920,000

ค่าความนิยม (ก าไรจากการต่อรอง) 80,000

บจก. เข้ากนั
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2. บนัทกึบญัชีการซือ้หุ้น   1 มกราคม 25X1

a. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – เข้ากนั 900,000.00  

  ทนุ-หุ้นสามญั 200,000.00  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 700,000.00  

บนัทกึการออกหุ้นสามญัเพ่ือแลกกบัหุ้น 90% ของบริษัทเข้ากนั

b. ก าไรสะสม (คา่ใช้จ่ายในการซือ้ธุรกิจ) 100,000.00  

เงินสด 100,000.00  

บนัทกึการจ่ายคา่ใช้จ่ายในการแลกหุ้น

ซึ่งหลังจากแลกหุ้น งบการเงินของบริษัทสองเราจะเป็นดังที่แสดงในกระดาษท าการต่อไปนี ้

ก่อนแลกหุ้น Dr Cr หลงัแลกหุ้น

สนิทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 350,000 100,000      250,000        

ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 210,000 210,000        

สนิค้าคงเหลอื 110,000 110,000        

ทีด่นิ 210,000 210,000        

อาคารและอปุกรณ์ 1,120,000 1,120,000     

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – เข้ากนั 900,000      900,000        

2,000,000 2,800,000

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ

หนีส้นิ 440,000 440,000        

ทนุ-หุ้นสามญั มลูคา่ทีต่ราไว้ @ 10 บาท 1,000,000 200,000      1,200,000     

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 560,000 700,000      1,260,000     

ก าไรสะสม 100,000      (100,000)

2,000,000 2,800,000

a

a

a

b

b
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ขัน้ตอนการจัดท ากระดาษท าการและรายการปรับปรุงเพื่อจัดท างบการเงินรวม หลังรวมธุรกิจ

ขัน้ที่ 1 ตดัรายการบญัชีเงินลงทนุ(บริษัทใหญ่) และรับรู้สว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) กบัรายการบญัชีสว่น

ของเจ้าของ(บริษัทยอ่ย) หากมีผลตา่งระหวา่งมลูคา่ธุรกิจ FV กบั BV  ของบริษัทยอ่ย รับรู้รายการผลตา่งที่

เกิดขึน้ เป็นสว่นเกินทีย่งัไม่ตดัจ าหน่าย

ขัน้ที่ 2 กระจายสว่นเกินทีย่งัไม่ตดัจ าหน่ายให้กบัสนิทรัพย์และหนีส้นิตา่ง ๆ ของบริษัทยอ่ยทีมี่ BV ไม่เทา่กบั FV สว่น

ทีเ่หลอืเป็นคา่ความนิยม

3. ท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที ่1 มกราคม 25X1

ขัน้ที่ 1 ตดัรายการเงินลงทนุกบัสว่นได้เสยี

a. ทนุ-หุ้นสามญั 560,000.00  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 80,000.00    

สว่นเกินทีย่งัไม่ตดัจ าหน่าย 360,000.00  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย –เข้ากนั 900,000.00  

สว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 100,000.00  

(1 ล้านบาทx 10%) 

บนัทกึตดับญัชีเงินลงทนุและสว่นของผู้ ถือหุ้น

ขัน้ที่ 2 กระจายสว่นเกินทีย่งัไม่ตดัจ าหน่าย

b. ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 20,000        

สนิค้าคงเหลอื 10,000        

ทีด่นิ 10,000        

อาคารและอปุกรณ์ 240,000      

คา่ความนิยม 80,000        

สว่นเกินทีย่งัไม่ตดัจ าหน่าย 360,000.00  

กระจายสว่นเกินฯ ให้กบัสนิทรัพย์ที ระบไุด้และคา่ความนิยม
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ท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 25X1

BVสองเรา

หลงัซือ้หุ้น Dr Cr

สนิทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 250,000      30,000 280,000

ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 210,000        160,000 20,000 390,000

สนิค้าคงเหลอื 110,000        60,000 10,000 180,000

ทีด่นิ 210,000        90,000 10,000 310,000

อาคารและอปุกรณ์ 1,120,000     500,000 240,000 1,860,000

คา่ความนิยม 80,000 80,000

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – เข้ากนั 900,000      900,000 -              

สว่นเกินทีย่งัไม่ตดัจ าหน่าย 360,000 360,000 -              

2,800,000 840,000 3,100,000

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ

หนีส้นิ 440,000        200,000        640,000        

ทนุ-หุ้นสามญั 1,200,000    560,000        560,000 1,200,000     

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,260,000    80,000          80,000 1,260,000     

ก าไรสะสม (100,000) (100,000)

สว่นของเจ้าของทีไ่ม่มี 100,000 100,000        

อ านาจควบคมุ
2,800,000 840,000 3,100,000

งบการเงินรวม
รายการ

BV เข้ากนั

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b
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4. บนัทกึรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่

Step 1 ค านวณหามลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคนื เลอืกมลูคา่ทีส่งูกวา่ระหวา่ง "มลูคา่ขายสทุธิและมลูคา่จากการใช้"

Step 2 เปรียบเทียบมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และมลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคนื

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ -

= -

=

ทัง้นี ้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่มีมลูคา่ไม่เกินไปกวา่คา่ความนิยม จึงรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยด้วยการปรับลดคา่

ความนิยมจ านวน 30,000 บาท อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากกิจการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย 90% กิจการจึงบนัทกึรับรู้ผล

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในสมดุบญัชีของกิจการดงัตอ่ไปนี ้

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 27,000.00    

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – เข้ากนั 27,000.00    

บนัทกึรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยมในสว่นของบริษัทฯ (30,000 x สดัสว่นถือหุ้น 90%) 

900,000.00                          

30,000.00                            

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่    = มลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคนื

870,000.00                       

ราคาขายสุทธิ มูลค่าจากการใช้ 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน

1

870,000 800,000

870,0001
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ตัวอย่าง 5

บริษัท เอ จ ากดั เข้าซือ้สว่นได้เสยี 80 % ของบริษัท บี จ ากดั เม่ือวนัที ่1 มกราคม 25x2 โดยการซือ้ผา่นผู้ ถือหุ้น

ของบีโดย เอ จ่ายเงินเป็นเงินสด 200,000 บาท และออกหุ้นสามญั จ านวน 500 หุ้น ราคาตามบญัชีหุ้นละ 1,000 บาท 

ราคาตลาดหุ้นละ 2,500 บาท ในการซือ้สว่นได้เสยี บริษัท เอ จ ากดั จ่ายคา่ใช้จ่ายในการซือ้หุ้น 20,000 บาท และ

คา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นสามญั 10,000 บาท เป็นเงินสด

ข้อมลูงบการเงินของทัง้สองกิจการก่อนท าการซือ้สว่นได้เสยีเป็นดงันี ้

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

เงินสด 250,000        100,000        200,000        200,000        

ลกูหนี ้ 240,000        240,000        150,000        150,000        

สนิค้าคงเหลอื 150,000        200,000        70,000          50,000          

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 350,000        360,000        280,000        210,000        

ทีด่นิ 800,000        1,000,000     640,000        800,000        

อาคาร-สทุธิ 450,000        560,000        400,000        250,000        

อปุกรณ์-สทุธิ 500,000        500,000        120,000        160,000        

รวมสินทรัพย์ 2,740,000    2,960,000    1,860,000    1,820,000    

เจ้าหนีก้ารค้า 180,000        180,000        20,000          20,000          

หุ้นกู้ 800,000        720,000        600,000        600,000        

รวมหนีส้นิ 980,000        900,000        620,000        620,000        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นสามญั 1,000,000     1,000,000     

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 200,000        -               

ก าไรสะสม 560,000        240,000        

2,740,000    1,860,000    

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1

รวมหนีสิ้นและส่วน
ของผู้ถือหุ้น

บริษัท บี จ ากัดบริษัท เอ จ ากัด
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ให้ท า

1. ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้กิจการโดยมลูคา่ยตุิธรรมของสว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (NCI) เท่ากบั 362,500 บาท

2. บนัทกึบญัชีการซือ้หุ้น   1 มกราคม 25X2

3. ท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที ่1 มกราคม 25X2

1. ค านวณค่าความนิยมจากการซือ้กิจการ

ขัน้ที่ 1 วัดมูลค่าของที่จ่าย (FV) = 1,450,000

ขัน้ที่ 2 วัด FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% 

FV ของธุรกิจทีซื่อ้ 100% = FV ของทีจ่่าย + FV ของ NCI

= 1,450,000 + 362,500

= 1,812,500 1,200,000

ขัน้ที่ 3 หาผลต่างระหว่าง BV และ FV 612,500

ผลตา่ง = FV ของธุรกิจ - BV ของธุรกิจ

= 1,812,500 - 1,240,000

= 572,500

ขัน้ที่ 4 ปันส่วนผลให้สินทรัพย์ที่ระบุได้ ที่เหลือคือค่าความนิยม

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม ปันสว่นผลตา่ง

สนิทรัพย์

สนิค้าคงเหลอื 70,000 50,000 20,000.00-    

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 280,000 210,000 70,000.00-    

ทีด่นิ 640,000 800,000 160,000.00  

อาคาร-สทุธิ 400,000 250,000 150,000.00-  

อปุกรณ์-สทุธิ 120,000 160,000 40,000.00    

รวมผลตา่งของสนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบไุด้ 40,000.00-    

ผลตา่ง FV ธุรกิจสงูกวา่ BV ของสนิทรัพย์สทุธิ 572,500.00  

คา่ความนิยม 612,500.00  

บริษัท บี จ ากดั
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หรือ ค านวณหาค่าความนิยม โดย เปรียบเทยีบระหว่าง FV ของธุรกิจ และ FV ของส่ิงที่ได้

ขัน้ที่ 1 วัด FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% 

FV ของธุรกิจทีซื่อ้ 100% = FV ของทีจ่่าย + FV ของ NCI

= 1,450,000 + 362,500

= 1,812,500

ขัน้ที่ 2. ค านวณ FV ของที่ได้

สนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบ(ุFV) = สนิทรัพย์รวม(FV) - หนีส้นิรวม(FV)

= 1,820,000 - 620,000

= 1,200,000

ขัน้ที่ 3. ค านวณหาค่าความนิยม

  FV ของทีจ่่าย 1,812,500

FV ของทีไ่ด้ 1,200,000

ค่าความนิยม (ก าไรจากการต่อรอง) 612,500

2. บนัทกึบญัชีการซือ้หุ้น   1 มกราคม 25X2

a. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – บี 1,450,000

  ทนุ-หุ้นสามญั 500,000.00  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 750,000.00  

เงินสด 200,000.00  

บนัทกึการออกหุ้นสามญัเพ่ือแลกกบัหุ้น 80% ของบริษัทเข้ากนั

b. ก าไรสะสม (คา่ใช้จ่ายในการซือ้ธุรกิจ) 20,000.00    

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,000.00    

เงินสด 30,000.00    

บนัทกึการจ่ายคา่ใช้จ่ายในการแลกหุ้น
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ซึ่งหลังจากแลกหุ้น งบการเงินของบริษัท เอ จะเป็นดังที่แสดงในกระดาษท าการต่อไปนี ้

ก่อนซือ้หุ้น Dr Cr หลงัซือ้หุ้น

สนิทรัพย์

เงินสด 250,000 200,000      20,000         

30,000        

ลกูหนี ้ 240,000 240,000        

สนิค้าคงเหลอื 150,000 150,000        

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 350,000 350,000        

ทีด่นิ 800,000 800,000        

อาคาร-สทุธิ 450,000 450,000        

อปุกรณ์-สทุธิ 500,000 500,000        

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – บี 1,450,000    1,450,000     

2,740,000 3,960,000

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ

เจ้าหนีก้ารค้า         180,000 180,000        

หุ้นกู้ 800,000 800,000        

หุ้นสามญั 1,000,000 500,000      1,500,000     

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 200,000 10,000        750,000      940,000        

ก าไรสะสม 560,000 20,000        540,000

2,740,000 1,480,000    1,480,000    3,960,000

3. ท างบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที ่1 มกราคม 25X2

ขัน้ที่ 1 ตดัรายการเงินลงทนุกบัสว่นได้เสยี

a. ทนุ-หุ้นสามญั 1,000,000    

ก าไรสะสม 240,000      

สว่นเกินทีย่งัไม่ตดัจ าหน่าย 572,500      

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย –บี 1,450,000    80%

สว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 362,500      20%

บนัทกึตดับญัชีเงินลงทนุและสว่นของผู้ ถือหุ้น

a

a

a

b

a

b

b
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ขัน้ที่ 2 กระจายสว่นเกินทีย่งัไม่ตดัจ าหน่าย

b. ทีด่นิ 160,000      

อปุกรณ์-สทุธิ 40,000        

คา่ความนิยม 612,500      

สนิค้าคงเหลอื 20,000

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 70,000

อาคาร-สทุธิ 150,000

สว่นเกินทีย่งัไม่ตดัจ าหน่าย 572,500      

กระจายสว่นเกินฯ ให้กบัสนิทรัพย์ที ระบไุด้และคา่ความนิยม

BV บริษัท เอ

หลงัซือ้หุ้น Dr Cr

สนิทรัพย์

เงินสด 20,000        200,000 220,000

ลกูหนี ้ 240,000      150,000 390,000

สนิค้าคงเหลอื 150,000      70,000 20,000 200,000

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 350,000      280,000 70,000 560,000

ทีด่นิ 800,000      640,000 160,000 1,600,000

อาคาร-สทุธิ 450,000      400,000 150,000 700,000

อปุกรณ์-สทุธิ 500,000      120,000 40,000 660,000

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – บี 1,450,000    1,450,000 -              

คา่ความนิยม 612,500 612,500

สว่นเกิน 572,500 572,500 -              

3,960,000    1,860,000    4,942,500     

BV บริษัท บี
รายการ

งบการเงินรวม
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BV บริษัท เอ

หลงัซือ้หุ้น Dr Cr

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ

เจ้าหนีก้ารค้า 180,000      20,000        200,000        

หุ้นกู้ 800,000      600,000      1,400,000     

หุ้นสามญั 1,500,000    1,000,000 1,000,000 1,500,000     

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 940,000      -            940,000        

ก าไรสะสม 540,000      240,000 240,000      540,000        

สว่นของเจ้าของทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 362,500      362,500        

3,960,000    1,860,000    4,942,500     

การค านวณค่าความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ตามวิธี (partial goodwill)

คา่ความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ (partial goodwill) จะค านวณคล้ายๆ กบัคา่ความนิยมรวม แตแ่ทนทีจ่ะวดั

สว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุโดยใช้สนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบไุด้ของผู้ถกูซือ้ตามสดัสว่นของ NCI แทนดงันัน้ คา่ความนิยม

วธีิ partial goodwill จึงสามารถค านวณได้ดงันี ้

ขัน้ที ่1 วดัมลูคา่ของทีจ่่าย (FV) 

ขัน้ที ่2 วดั FV ของธุรกิจทีซื่อ้ 100% 

= FV ของทีจ่่าย + %NCI * สนิทรัพย์สทุธิ (FV)

ขัน้ที ่3 หาผลตา่งระหวา่ง BV และ FV

ขัน้ที ่4 ปันสว่นผลให้สนิทรัพย์ทีร่ะบไุด้ สว่นทีเ่หลอืคอืคา่ความนิยม

จาก ตัวอย่าง 4 การซือ้ธุรกิจแบบไม่ครบ 100% โดยค านวณค่าความนิยมวิธี partial goodwill ครัง้ที่ 1/2556

1. ค านวณค่าความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ตามวิธี (partial goodwill)

ขัน้ที่ 1 วัดมูลค่าของที่จ่าย (FV) = 900,000 (หุ้นสามญั 20,000 หุ้น @ 45 บาท)

ขัน้ที่ 2 วัด FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% 

FV ของธุรกิจทีซื่อ้ 100% = FV ของทีจ่่าย + (%NCI * สนิทรัพย์สทุธิ (FV))

= 900,000 + 92,000 920000*10%

= 992,000

FV ของธุรกิจทีซื่อ้ 100% 

BV บริษัท บี
รายการ

งบการเงินรวม
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ขัน้ที่ 3 หาผลต่างระหว่าง BV และ FV

ผลตา่ง = FV ของธุรกิจ - BV ของธุรกิจ

= 992,000 - 640,000

= 352,000

ขัน้ที่ 4 ปันส่วนผลให้สินทรัพย์ที่ระบุได้ ที่เหลือคือค่าความนิยม

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม ปันสว่นผลตา่ง

สนิทรัพย์

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 30,000 30,000 -            

ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 160,000 180,000 20,000        

สนิค้าคงเหลอื 60,000 70,000 10,000        

ทีด่นิ 90,000 100,000 10,000        

อาคารและอปุกรณ์ 500,000 740,000 240,000      

หนีส้นิ 200,000 200,000 -            

รวมผลตา่งของสนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบไุด้ 280,000.00  

ผลตา่ง FV ธุรกิจสงูกวา่ BV ของสนิทรัพย์สทุธิ 352,000.00  

คา่ความนิยม 72,000.00    

หรือ ค านวณหาค่าความนิยม โดย เปรียบเทยีบระหว่าง FV ของธุรกิจ และ FV ของส่ิงที่ได้

ขัน้ที่ 1 วัด FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% 

FV ของธุรกิจทีซื่อ้ 100% = FV ของทีจ่่าย + (%NCI * สนิทรัพย์สทุธิ (FV))

= 900,000 + 92,000

= 992,000

ขัน้ที่ 2. ค านวณ FV ของที่ได้

สนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบ(ุFV) = สนิทรัพย์รวม(FV) - หนีส้นิรวม(FV)

= 1,120,000 - 200,000

= 920,000

บริษัท บี จ ากดั
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ขัน้ที่ 3. ค านวณหาค่าความนิยม

  FV ของทีจ่่าย 992,000

FV ของทีไ่ด้ 920,000

ค่าความนิยม (ก าไรจากการต่อรอง) 72,000
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การซือ้ธุรกิจแบบรวมเป็นขัน้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 เร่ืองการรวมธุรกิจ ยอ่หน้าที ่41-42 ได้ระบวุา่ “หากผู้ ซือ้ได้รับอ านาจใน

การควบคมุ โดยทีผู่้ ซือ้เคยมีสว่นได้เสยีในผู้ถกูซือ้อยู่ก่อนวนัซือ้แล้ว ถือวา่เป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ 

โดยผู้ ซือ้จะต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซือ้ถืออยู่ในผู้ถูกซือ้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม

ณ วนัทีซื่อ้และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทนุทีเ่กิดขึน้โดยทนัที แตห่ากถือเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขายก่อน ต้องรับรู้

ด้วยเกณฑ์เดยีวกบัเสมือนวา่ผู้ ซือ้ได้ขายเงินลงทนุดงักลา่วออกไป”

ตวัอยา่งเช่น วนัที ่31 ธันวาคม 25X1 กิจการ ก ถือหุ้นกิจการ ข คดิเป็นร้อยละ 35 ซึ่งถือเป็นผู้ทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ

ในกิจการ ข ณ วนันัน้ กิจการ ก ซือ้หุ้นกิจการ ข เพ่ิมอีกร้อยละ 40 และท าให้กิจการ ก มีอ านาจควบคมุกิจการ ข ถือวา่

เป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ 

ตัวอย่างที่ 6 

ณ วนัที ่1 มีนาคม 25x1 บริษัท ก ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ข จ านวน 30,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาทเป็น

จ านวนเงิน 150,000 บาท คดิเป็น สดัสว่นร้อยละ 10 และจดัประเภทเงินลงทนุในบริษัท ข เป็นเงินลงทนุทีว่ดัด้วยมลูคา่

ยตุธิรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ

ณ วนัที ่1 มีนาคม 25x2 บริษัท ก ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ข เพ่ิมเตมิอีกจ านวน 240,000 หุ้น โดยจ่ายเงินสด 

800,000 บาท และออกหุ้นสามญัของบริษัท ก อีกจ านวน 40,000 หุ้น (ราคาPar หุ้นละ 1 บาท) ราคาตลาด

หุ้นละ 10 บาท ทัง้นี ้มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นสามญัของบริษัท ข หุ้นละ 5 บาท 

ณ วนัที ่1 มีนาคม 25x2 งบการเงินของบริษัท ข มีรายละเอียดดงันี ้

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม

เงินสดและรายการเทียบเทา่ 100,000.00     100,000.00     

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 50,000.00       40,000.00       

สนิค้าคงเหลอื 190,000.00     210,000.00     

เงินลงทนุ 70,000.00       60,000.00       

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 80,000.00       135,000.00     

ลขิสทิธ์ิ 60,000.00       55,000.00       

สนิทรัพย์รวม      550,000.00      600,000.00
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หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 200,000.00     120,000.00     480,000.00     

ทนุหุ้นสามญั 300,000.00     

ก าไรสะสม 50,000.00       

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของรวม      550,000.00

ให้ท า ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้กิจการ 

ค านวณค่าความนิยมจากการซือ้กิจการ วิธี Full goodwill

ขัน้ที่ 1 วัดมูลค่าของที่จ่าย (FV) =     FV หุ้นเดิม   + FV หุ้นใหม่ 

ณ วันที่ 1 มี.ค.x2 =         150,000 +      1,200,000 (40,000*10)+800,000

=      1,350,000 90%

ขัน้ที่ 2 วัด FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% 90% 10%

FV ของธุรกิจทีซื่อ้ = FV ของทีจ่่าย + FV ของ NCI Partial GW

= 1,350,000     + 150,000        48,000

=      1,500,000

ขัน้ที่ 3 ค านวณผลต่างระหว่าง FV ของส่ิงที่จ่าย และ FV ของส่ิงที่ได้

มลูคา่เงินลงทนุจ่ายซือ้หุ้น 100% 1,500,000.00 

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ 480,000.00    

คา่ความนิยม 1,020,000.00 

ค านวณค่าความนิยมจากการซือ้กิจการ ค่าความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ (partial goodwill)

ขัน้ที่ 1 วัดมูลค่าของที่จ่าย (FV) =     FV หุ้นเดิม   + FV หุ้นใหม่ 

=         150,000 +      1,200,000

=      1,350,000

ขัน้ที่ 2 วัด FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100%

FV ของธุรกิจทีซื่อ้ = FV ของทีจ่่าย + NCI

= 1,350,000     + 48,000         (480,000FV *10%)

=      1,398,000
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ขัน้ที่ 3 ค านวณผลต่างระหว่าง FV ของส่ิงที่จ่าย และ FV ของส่ิงที่ได้

100%

มลูคา่เงินลงทนุจ่ายซือ้หุ้น 100% 1,398,000.00 

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ 480,000.00    

คา่ความนิยม 918,000.00    

ตัวอย่าง 7 (ครัง้ที่ 2/2555)

บริษัท ติ๋ม จ ากดั ซือ้เงินลงทนุ บริษัทมิลค์ จ ากดั 15% เม่ือหลายปีก่อน โดยต้นทนุจ่ายซือ้เทา่กบั 1,200 บาท 

ตอ่มา ในวนัที ่1/1/25x1 ซือ้หุ้นครัง้ที ่2 อีก 85% (มิลค์เลกิกิจการ) โดยจ่ายเงินซือ้ 22,000 บาท และได้จ่ายคา่ใช้จ่าย

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการซือ้กิจการ 1,400 บาท ทัง้นี ้มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุครัง้แรกในวนัที ่1/1/25x1 เทา่กบั 2,000 บาท 

งบแสดงฐานะการเงินก่อนการรวมธุรกิจ

บจก. ติ๋ม

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม

เงินสดและรายการเทียบเทา่ 48,800.00       2,000.00         2,000.00         

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 120,000.00     1,700.00         1,700.00         

สนิค้าคงเหลอื 100,000.00     4,000.00         5,400.00         

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 300,000.00     1,000.00         1,000.00         

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 2,000.00       -                  -                  

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 430,000.00     11,000.00       15,500.00       

ลขิสทิธ์ิ -                  -                  4,000.00         

โดเมนอินเตอร์เน็ต -                  -                  1,000.00         

สนิทรัพย์รวม   1,000,800.00        19,700.00        30,600.00

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 180,000.00     6,000.00         6,000.00         

ทนุหุ้นสามญั 400,000.00     20,000.00       

ก าไรสะสม 420,000.00     14,000.00       

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 800.00         

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของรวม   1,000,800.00        40,000.00

บจก. มิลค์
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ให้ท า

1. ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้กิจการ

2. บนัทกึรายการทีเ่ก่ียวข้องกบัการซือ้ธุรกิจ

3. ท ากระดาษท าการซือ้ธุรกิจ ณ วนัที ่1/1/25x1

โจทย์ข้อนี ้ถือเป็นการรวมธุรกิจทีด่ าเนินการส าเร็จเป็นขัน้ๆ ซึ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 

เร่ืองการรวมธุรกิจ ยอ่หน้าที ่41-42 ได้ระบวุา่ “หากผู้ ซือ้ได้รับอ านาจในการควบคมุ โดยทีผู่้ ซือ้เคยมีสว่นได้เสยีในผู้

ถกูซือ้อยู่ก่อนวนัซือ้แล้ว (ตวัอยา่งเช่น วนัที ่31 ธันวาคม 25X1 กิจการ ก ถือหุ้นกิจการ ข คดิเป็นร้อยละ 35 ซึ่งถือเป็น

ผู้ทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุในกิจการ ข ณ วนันัน้ กิจการ ก ซือ้หุ้นกิจการ ข เพ่ิมอีกร้อยละ 40 และท าให้กิจการ ก มี

อ านาจควบคมุกิจการ ข) ถือวา่เป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ 
โดยผู้ซือ้ต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซือ้ถืออยู่ในผู้ถูกซือ้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ซือ้และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึน้โดยทนัท ีแต่หากถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายก่อน ต้องรับรู้

ด้วยเกณฑ์เดียวกับเสมือนว่าผู้ซือ้ได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป”

โจทย์ข้อนีจ้ึงต้องโอน “เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย” เข้าเป็น “เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย” พร้อมทัง้ตดับญัชี 

“ผลก าไรทีย่งัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย” ซึ่งแสดงในองค์ประกอบอ่ืนของเจ้าของ (Accumulated Other 

Comprehensive Income) ออก และรับรู้ผลก าไรจากการถือครองในงบก าไรขาดทนุโดยทนัที นอกจากนี ้จากการทีผู่้ ซือ้

กิจการต้องจ่ายคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบัการรวมธุรกิจ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 เร่ือง 

การรวมธุรกิจ ได้ระบใุห้ผู้ ซือ้ต้องบนัทกึบญัชีส าหรับต้นทนุทีเ่ก่ียวข้องกบัการซือ้เป็นคา่ใช้จ่ายในงวดทีต้่นทนุดงักลา่วเกิด

ขึน้และได้รับบริการ (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 ยอ่หน้า 53)

ตอ่ไปนีเ้ป็นการตอบค าถาม

1. ค านวณค่าความนิยมจากการซือ้กิจการ

ขัน้ที่ 1 วัดมูลค่าของที่จ่าย (FV) = FV หุ้นเดิม (15%)  + FV หุ้นใหม่ (85%)

=        2,000.00 +      22,000.00

=      24,000.00

ขัน้ที่ 2 วัด FV ของธุรกิจที่ซือ้

FV ของธุรกิจทีซื่อ้ = FV สนิทรัพย์รวม - FV หนีส้นิรวม

= 30,600.00     - 6,000.00       

=      24,600.00
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ขัน้ที่ 3 ค านวณผลต่างระหว่าง FV ของส่ิงที่จ่าย และ FV ของส่ิงที่ได้

มลูคา่เงินลงทนุจ่ายซือ้หุ้น 100% 24,000.00     

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ 24,600.00     

ผลก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ 600.00         

2. บันทกึรายการที่เก่ียวข้องกับการซือ้ธุรกิจ

1/1/25x1

1 Dr.เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – บริษัท มิลค์จ ากดั 2,000.00       

     ผลก าไรทีย่งัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (OCI) 800.00         

          Cr.เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 2,000.00       

               ผลก าไรทีย่งัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุ (P/L) 800.00         

บนัทกึเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุและปรับให้เป็นมลูคา่ยตุธิรรม

2 Dr.เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – บริษัท มิลค์จ ากดั 22,000.00     

          Cr.เงินสด 22,000.00     

บนัทกึการซือ้เงินลงทนุ 85% เพ่ิมเตมิ

3 Dr.คา่ใช้จ่ายในการซือ้กิจการ 1,400.00       

          Cr.เงินสด 1,400.00       

บนัทกึคา่ใช้จ่ายในการซือ้กิจการ

4 Dr.เงินสดและรายการเทียบเทา่ 2,000.00       

     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,700.00       

     สนิค้าคงเหลอื 5,400.00       

     สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 1,000.00       

     ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 15,500.00     

     ลขิสทิธ์ิ 4,000.00       

     โดเมนอินเตอร์เน็ต 1,000.00       

         Cr. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 6,000.00       

               เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย – บริษัท มิลค์จ ากดั 24,000.00     

              ผลก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ 600.00         

บนัทกึรับสนิทรัพย์สทุธิจากบริษัทมิลค์จ ากดั
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5 Dr.ผลก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ 600.00         

     ผลก าไรทีย่งัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุ (P/L) 800.00         

          Cr.ก าไรสะสม -              

               คา่ใช้จ่ายในการซือ้กิจการ 1,400.00       

บนัทกึปิดคา่ใช้จ่ายและผลก าไรเข้าก าไรสะสม

3. ท ากระดาษท าการซือ้ธุรกิจ ณ วันที่ 1/1/25x1

ซึ่งหลงัจากซือ้หุ้นเพ่ิม งบการเงินเฉพาะของบริษัท ติ๋ม จะเป็นดงัทีแ่สดงในกระดาษท าการตอ่ไปนี ้

ติ๋มก่อนรวมกิจการ Dr Cr

สนิทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่ 48,800.00       2,000.00       22,000.00     27,400.00     

1,400.00       

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 120,000.00     1,700.00       121,700.00    

สนิค้าคงเหลอื 100,000.00     5,400.00       105,400.00    

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 300,000.00     1,000.00       301,000.00    

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 2,000.00         2,000.00       -              

เงินลงทนุในบริษัทมิลค์ จ ากดั 2,000.00       24,000.00     -              

22,000.00     

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 430,000.00     15,500.00     445,500.00    

ลขิสทิธ์ิ 4,000.00       4,000.00       

โดเมนอินเตอร์เน็ต 1,000.00       1,000.00       

สนิทรัพย์รวม   1,000,800.00  1,006,000.00

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 180,000.00     6,000.00       186,000.00    

ทนุหุ้นสามญั 400,000.00     400,000.00    

ก าไรสะสม 420,000.00     -              420,000.00    

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 800.00            800.00         -              

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของรวม   1,000,800.00 55,400.00     55,400.00      1,006,000.00

ติ๋มหลงัรวมกิจการ
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ติ๋มก่อนรวมกิจการ Dr Cr

งบก าไรขาดทนุ

ผลก าไรทีย่งัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุ (P/L) 800.00                  800.00

ผลก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ 600.00                  600.00

คา่ใช้จ่ายในการซือ้กิจการ 1,400.00       -      1,400.00

               -   

ตัวอย่าง 8 (ครัง้ที่ 2/2556)

ในวนัที ่1/1/25x1  บริษัท  เอ ได้ท าการลงทนุในบริษัท บี  ในสดัสว่น 30% ในมลูคา่ 16,000,000 บาท โดยมลูคา่

ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิ ของ บริษัท บี เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม จ านวน 50,000,000 บาท  ยกเว้นสนิค้าคงเหลอื

มลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่ จ านวน 1,000,000 บาท  ทีด่นิมลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่ 2,000,000 บาท สนิค้าได้ขายหมดในปี 25x1  

ในปี 25X1 บริษัท บี มีก าไร 6,000,000 บาท และ จ่ายเงินปันผล 1,000,000 บาท

ข้อมลูเพ่ิมเตมิ

ในวนัที ่1/1/25x2  บริษัทฯ เอ ได้ลงทนุใน บริษัท บี เพ่ิม 50% ในมลูคา่ 28,000,000 บาท  มลูคา่ยตุธิรรมของ

สนิทรัพย์สทุธิ 55,000,000 บาท  มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุทีไ่ด้ลงไปในปี x1  ในสว่น 30%  มีมลูคา่ 18,000,000 บาท 

สว่นของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ มีมลูคา่ยตุธิรรม 12,000,000 บาท บริษัทมีนโยบายวดัมลูคา่สว่นได้เสยีที่

ไม่มีอ านาจควบคมุด้วยมลูคา่ยตุธิรรม

ให้ท า 1.ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้ บริษัท บี ปีx1

2.ค านวณสว่นแบง่ก าไร ขาดทนุ จากเงินลงทนุในบริษัท บี ส าหรับปี x1

3.อภิปรายเร่ืองคา่ความนิยมทีเ่ก่ียวกบับริษัทร่วม

4.ค านวณคา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจ ณ 1/1/25x2

5.ค านวณผลก าไร หรือ ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมใหม่ ณ 1/1/25x2 ของเงินลงทนุทีเ่คยซือ้มา

6.อภิปรายเก่ียวการค านวณคา่ความนิยมของการรวมธุรกิจ

7.จงอภิปรายเก่ียวกบัรวมธุรกิจเป็นขัน้ๆตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 

ตอบ โจทย์ข้อนี ้ถือเป็นการรวมธุรกิจทีด่ าเนินการส าเร็จเป็นขัน้ๆ ซึ่งเกิดจากการทยอยซือ้หุ้น ในกรณีนีผู้้ ซือ้ต้อง

พิจารณารายการแลกเปลี่ยนแตล่ะรายการแยกจากกนัโดยใช้ต้นทนุของรายการและข้อมลูมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีเ่กิด

รายการแลกเปลี่ยนแตล่ะครัง้เพ่ือก าหนดคา่ความนิยมทีเ่ก่ียวข้องแตล่ะครัง้ทีเ่กิดรายการ ดงันัน้ ค่าความนิยมจากการ

ติ๋มหลงัรวมกิจการ
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ซือ้หุ้น 30% แรกนัน้ สามารถค านวณได้ดังนี ้

1.ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้ บริษัท บี 

ขัน้ที่ 1 วัดมูลค่าของที่จ่าย (FV) = 16,000,000 30%

ขัน้ที่ 2 วัด FV ของธุรกิจที่ซือ้

FV ของธุรกิจทีซื่อ้ = 53,000,000    100%

ขัน้ที่ 3 ค านวณผลต่างระหว่าง FV ของส่ิงที่จ่าย และ FV ของส่ิงที่ได้

มลูคา่เงินลงทนุจ่ายซือ้หุ้น 30% 16,000,000    

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ 30% 15,900,000    

คา่ความนิยม 100,000        

2.ค านวณสว่นแบง่ก าไร ขาดทนุ จากเงินลงทนุในบริษัท บี ส าหรับปี x1

ก าไรตามรายงานของบริษัทบี 6,000,000.00 

หกั ตดับญัชีมลูคา่ยตุธิรรมทีส่งูกวา่ราคาตามบญัชี (สนิค้า) 1,000,000.00- 

ก าไรหลงัปรับปรุงผลตา่งมลูคา่ยตุธิรรม 5,000,000.00 

สดัสว่นการถือหุ้นในบี โดย เอ 30%

สว่นแบง่ก าไรจากบริษัทบีประจ าปี 25x1 1,500,000.00 

3.อภิปรายเร่ืองคา่ความนิยมทีเ่ก่ียวกบับริษัทร่วม

คา่ความนิยม เป็นผลตา่งระหวา่งมลูคา่ธุรกิจของบริษัททีถ่กูลงทนุ (มลูคา่จ่ายซือ้โดยบริษัทใหญ่+มลูคา่ยตุธิรรม

ของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ) กบั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัททีถ่กูลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ลงทนุจะต้องรับรู้

คา่ความนิยมเฉพาะสว่นทีต่นเองถือหุ้น โดยให้รวมอยู่ในมลูคา่ตามบญัชีเงินลงทนุโดยไม่มีการตดับญัชีคา่ความนิยม 

(มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 ยอ่หน้า 23) ซึ่งเม่ือกิจการผู้ลงทนุไม่ได้รับรู้คา่ความนิยมแยกออกจากสนิทรัพย์อ่ืนๆ 

ในการทดสอบด้อยคา่จึงต้องทดสอบด้อยคา่ของเงินลงทนุ โดยไม่แยกองค์ประกอบของคา่ความนิยมออกมาแตอ่ยา่งใด 

โดยให้เปรียบเทียบมลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รับคนื (จ านวนทีส่งูกวา่ระหวา่งมลูคา่จากการใช้เทียบกบัมลูคา่ยตุธิรรมหกัต้นทนุ

ในการขาย) กบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุหากมีข้อบง่ชีท้ีแ่สดงวา่เงินลงทนุอาจเกิดการด้อยคา่ และหากหากมลูคา่

ทีค่าดวา่จะได้รับคนืของเงินลงทนุนัน้เพ่ิมขึน้ในภายหลงักิจการยอ่มสามารถกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคา่ขึน้ได้

เช่นกนั โดยการก าหนดมลูคา่จากการใช้ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมนัน้จะใช้วธีิประมาณมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด

ทีค่าดวา่จะได้รับจากการถือเงินลงทนุดงักลา่วในอนาคต (มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 ยอ่หน้า 33) 
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4.ค านวณคา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจ ณ วนัที ่1/1/25x2 วธีิ Full Goodwill

ขัน้ที่ 1 วัดมูลค่าของที่จ่าย (FV) = FV หุ้นเดิม (30%)  + FV หุ้นใหม่ (50%)

= 18,000,000 + 28,000,000

= 46,000,000

ขัน้ที่ 2 วัด FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100%

FV ของธุรกิจทีซื่อ้ = FV ของทีจ่่าย + FV ของ NCI

= 46,000,000    + 12,000,000    

= 58,000,000

ขัน้ที่ 3 ค านวณผลต่างระหว่าง FV ของส่ิงที่จ่าย และ FV ของส่ิงที่ได้

มลูคา่ยตุธิรรมของธุรกิจทีซื่อ้ 100% 58,000,000    

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ 55,000,000    

คา่ความนิยม 3,000,000     

5.ค านวณผลก าไร หรือ ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมใหม่ ณ 1 มค x2 ของเงินลงทนุทีเ่คยซือ้มา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 เร่ืองการรวมธุรกิจ ยอ่หน้าที ่41-42 ได้ระบวุา่ “หากผู้ ซือ้ได้รับอ านาจ

ในการควบคมุ โดยทีผู่้ ซือ้เคยมีสว่นได้เสยีในผู้ถกูซือ้อยู่ก่อนวนัซือ้แล้ว ถือวา่เป็นเป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ โดยผู้ ซือ้

ต้องวดัมลูคา่สว่นได้เสยีทีผู่้ ซือ้ถืออยู่ในผู้ถกูซือ้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซื่อ้และรับรู้ผล

ก าไรหรือขาดทนุทีเ่กิดขึน้โดยทนัทีดงันัน้ ผลก าไรหรือขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมใหม่ ณ 1 มค x2 ของเงินลงทนุ

ทีเ่คยซือ้มาก่อนหน้านี ้จะสามารถค านวณได้ดงันี ้

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุทีจ่่ายซือ้ครัง้แรกณ วนัที ่1/1/25x2 18,000,000    

หกั มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุทีจ่่ายซือ้ครัง้แรก:

เงินลงทนุจ่ายซือ้เงินลงทนุครัง้แรก 1/1/25x1 16,000,000

บวก สว่นแบง่ก าไรจากบริษัทบีประจ าปี 25x1 1,500,000

หกั เงินปันผลรับจากบริษัทบีประจ าปี 25x1 (1 ล้านบาท x 30%) (300,000)

มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุ 30% ณ วนัที ่1/1/25x2 17,200,000    

ผลก าไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมใหม่ ณ วนัที ่1/1/25x2 800,000        
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6.อภิปรายเก่ียวการค านวณคา่ความนิยมของการรวมธุรกิจ

คา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจสามารถค านวณได้ 2 วธีิ คอืคา่ความนิยมรวม (Full Goodwill) หรือวธีิคา่ความนิยม

บางสว่นเฉพาะของบริษัทใหญ่ (Partial Goodwill) ตามการอธิบายตอ่ไปนี ้

คา่ความนิยมรวม (Full Goodwill)

คา่ความนิยมตามวธีิ Full Goodwill เป็นผลตา่งระหวา่ง “มลูคา่ธุรกิจของบริษัททีถ่กูซือ้” กบั มลูคา่ยตุธิรรมของ

สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทผู้ถกูซือ้ ณ วนัทีซื่อ้ธุรกิจ โดยมลูคา่ธุรกิจของบริษัทผู้ถกูซือ้คอืผลรวมของ

1.มลูคา่ยตุธิรรมของสิ่งตอบแทนทีโ่อนให้

2.มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัททีถ่กูลงทนุในสว่นทีเ่ป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม และ

3.มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นได้เสยีในสว่นของเจ้าของของผู้ถกูซือ้ทีเ่ป็นของผู้ ซือ้ ณ วนัทีซื่อ้ธุรกิจทีด่ าเนินการส าเร็จ

เป็นขัน้ๆ (ซึ่งในกรณีนีค้อืเงินลงทนุทีซื่อ้ครัง้แรก 30%)

ในขณะทีม่ลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ คอืมลูคา่สทุธิ ณ วนัทีซื่อ้ของสนิทรัพย์ทีร่ะบไุด้และหนีส้นิทีรั่บมา 

(ทีร่วมถึงสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนและภาระผกูพนัทีอ่าจไม่ได้รับรู้ในงบการเงินมาก่อน) 

Full

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุทีจ่่ายซือ้ครัง้แรก 18,000,000

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุจ่ายซือ้ครัง้ทีส่อง 28,000,000

มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (NCI) 12,000,000

รวมมลูคา่ธุรกิจของบริษัทบี 100% 58,000,000

หกัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ ณ วนัซือ้ธุรกิจ (1/1/25x2) (55,000,000)

คา่ความนิยมจากการซือ้ธุรกิจ 3,000,000

คา่ความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ (partial goodwill)

คา่ความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ (partial goodwill) จะค านวณคล้ายๆ กบัคา่ความนิยมรวม แตแ่ทนทีจ่ะวดั

มลูคา่ของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุโดยใช้มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ กิจการผู้ลงทนุจะวดัมลูคา่ของ

สว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุโดยใช้สนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบไุด้ของผู้ถกูซือ้ตามสดัสว่นของ NCI แทนดงันัน้ คา่ความนิยม

วธีิ partial goodwill จึงสามารถค านวณได้ดงันี ้

มลูคา่ธุรกิจของบริษัทผู้ถกูซือ้คอืผลรวมของ

1.มลูคา่ยตุธิรรมของสิ่งตอบแทนทีโ่อนให้

2.มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ “ที่ระบุได้” ของบริษัทที่ถูกลงทุนในส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
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3.มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นได้เสยีในสว่นของเจ้าของของผู้ถกูซือ้ทีเ่ป็นของผู้ ซือ้ ณ วนัทีซื่อ้ธุรกิจทีด่ าเนินการส าเร็จ

เป็นขัน้ๆ (ซึ่งในกรณีนีค้อืเงินลงทนุทีซื่อ้ครัง้แรก 30%)

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุทีจ่่ายซือ้ครัง้แรก 18,000,000

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุจ่ายซือ้ครัง้ทีส่อง 28,000,000

มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (NCI) 11,000,000

(55 ล้านบาท x 20%)

รวมมลูคา่ธุรกิจของบริษัทบี 100% 57,000,000

หกั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ ณ วนัซือ้ธุรกิจ (1/1/25x2) (55,000,000)

คา่ความนิยมจากการซือ้ธุรกิจ (partial GW) 2,000,000

ในขณะทีม่ลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ คอืมลูคา่สทุธิ ณ วนัทีซื่อ้ของสนิทรัพย์ทีร่ะบไุด้และหนีส้นิทีรั่บมา 

(ทีร่วมถึงสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนและภาระผกูพนัทีอ่าจไม่ได้รับรู้ในงบการเงินมาก่อน)

การค านวณคา่ความนิยมวธีิ partial goodwill จะท าให้คา่ความนิยมทีค่ านวณได้จะมีเฉพาะของบริษัทใหญ่ โดยที่

สว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุจะไม่ได้รับปันสว่นคา่ความนิยมแตอ่ยา่งใด

7.จงอภิปรายเก่ียวกบัรวมธุรกิจเป็นขัน้ๆตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3 เร่ืองการรวมธุรกิจ ยอ่หน้าที ่41-42 ได้ระบวุา่ “หากผู้ ซือ้ได้รับอ านาจใน

การควบคมุ โดยทีผู่้ ซือ้เคยมีสว่นได้เสยีในผู้ถกูซือ้อยู่ก่อนวนัซือ้แล้ว (ตวัอยา่งเช่น วนัที ่31 ธันวาคม 25X1 กิจการ ก 

ถือหุ้นกิจการ ข คดิเป็นร้อยละ 35 ซึ่งถือเป็นผู้ทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุในกิจการ ข ณ วนันัน้ กิจการ ก ซือ้หุ้นกิจการ ข 

เพ่ิมอีกร้อยละ 40 และท าให้กิจการ ก มีอ านาจควบคมุกิจการ ข) ถือวา่เป็นเป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ โดยผู้ ซือ้ต้อง

วดัมลูคา่สว่นได้เสยีทีผู่้ ซือ้ถืออยู่ในผู้ถกูซือ้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีซื่อ้และรับรู้ผลก าไร

หรือขาดทนุทีเ่กิดขึน้โดยทนัที (แตห่ากถือเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขายก่อน ต้องรับรู้ด้วยเกณฑ์เดยีวกบัเสมือนวา่ผู้ ซือ้ได้ขาย

เงินลงทนุดงักลา่วออกไป)”

ตัวอย่าง 9 (ครัง้ที่ 2/2557)

ณ วนัที ่1/1/25x1 บริษัท ก ลงทนุในหุ้นสามญับริษัท ข 30% คดิเป็นเงิน 850,000 บาท ซึ่งท าให้บริษัท ก มีอิทธิพล

อยา่งมีสาระส าคญัแตไ่ม่มีอ านาจควบคมุบริษัท ข ณ วนัสิน้ปี 25x1 บริษัท ข ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน 50,000 บาท 

มีผลก าไรสทุธิส าหรับปี 350,000 บาท และบริษัท ข มีการตรีาคาสนิทรัพย์เพ่ิมขึน้ และรับรู้สว่นเกินจากการตรีาคา

สนิทรัพย์เป็นสว่นหนึง่ขององค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของในปีนี ้20,000 บาท

38.



ตอ่มาวนัที ่1/1/25x2 บริษัท ก ลงทนุในบริษัท ข เพ่ิมอีก 50% คดิเป็นเงิน 2,500,000 บาท โดยมลูคา่ยตุธิรรมของ

เงินลงทนุ 30% ทีซื่อ้ครัง้แรกคอื 950,000 บาท และมลูคา่ยตุธิรรมของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ ณ วนัทีบ่ริษัท ก 

มีอ านาจควบคมุในบริษัท ข เทา่กบั 850,000 บาท ทัง้นี ้บริษัท ข มีมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตามบญัชีในวนัที ่1/1/25x2

เทา่กบั 4,000,000 บาท และมีหนีส้นิทีอ่าจเกิดขึน้เป็นจ านวน 100,000 บาททีไ่ม่ได้บนัทกึบญัชีแตเ่ปิดเผยข้อมลูในหมาย

เหตปุระกอบงบการเงิน ซึ่งบริษัท ก เห็นวา่มีความเป็นไปได้ทีจ่ะต้องจ่ายช าระหนีด้งักลา่วเป็นเงิน 40,000 บาท เทา่นัน้ 

ให้ท า 1. ค านวณคา่ความนิยม ณ วนัรวมธุรกิจ

2. ค านวณผลก าไรทีเ่ก่ียวข้องกบัการรวมธุรกิจ ทีบ่ริษัท ก จะรับรู้ ณ วนัทีไ่ด้รับอ านาจควบคมุ

3. สว่นเกินจากการตรีาคาสนิทรัพย์ จะมีผลยงัอยา่งไรในการรวมธุรกิจ 

4. หนีส้นิอาจเกิดขึน้ มีผลอยา่งไรในการรวมธุรกิจ

ตอบ

1. ค านวณคา่ความนิยม ณ วนัรวมธุรกิจ

หน่วย: บาท

เงินลงทนุจ่ายซือ้หุ้น 50% ครัง้หลงัทีท่ าให้ได้มาซึ่งอ านาจควบคมุ 2,500,000.00  

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุ 30% ทีซื่อ้มาก่อนหน้า 950,000.00     

มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 20% 850,000.00     

มลูคา่เงินลงทนุทีบ่ริษัทใหญ่จ่ายซือ้และสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 4,300,000.00  

หกั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัท ข

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิ 4,000,000.00  

หกั หนีส้นิทีอ่าจเกิดขึน้ทีค่าดวา่จะต้องจ่ายในอนาคต 40,000.00-       

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ 3,960,000.00  

คา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจบริษัท ข 340,000.00     
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2. ค านวณผลก าไรทีเ่ก่ียวข้องกบัการรวมธุรกิจ ทีบ่ริษัท ก จะรับรู้ ณ วนัทีไ่ด้รับอ านาจควบคมุ

หน่วย: บาท

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ 30% ของบริษัท ข ณ วนัที ่1/1/25x2 950,000.00     

เงินลงทนุจ่ายซือ้สนิทรัพย์สทุธิ 30% ของบริษัท ข ณ วนัที ่1/1/25x1 850,000.00     

บวก สว่นแบง่ก าไร (350,000 x 30%) 105,000.00     PL

บวกสว่นแบง่ในองค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ (20,000 x 30%) 6,000.00         OCI

หกั เงินปันผลของบริษัท ข (50,000 x 30%) 15,000.00-       

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิ 30% ของบริษัท ข ณ วนัที ่1/1/25x2 946,000.00     

ผลก าไรจากการโอนหมวดเงินลงทนุ (จากบ.ร่วมเป็นบ.ยอ่ย) 4,000.00         

3. สว่นเกินจากการตรีาคาสนิทรัพย์ จะมีผลยงัอยา่งไรในการรวมธุรกิจ 

จากโจทย์ข้างต้น ก่อนหน้าทีบ่ริษัท ก จะมีอ านาจควบคมุบริษัท ข (ซึ่งเกิดจากการซือ้หุ้นครัง้หลงั 50% ในวนัที ่

1/1/25x2) นัน้ บริษัท ข มีการตรีาคาสนิทรัพย์เพ่ิม (สทุธิ) 20,000 บาท ซึ่งจ านวนดงักลา่วสง่ผลให้บริษัท ก ต้องรับรู้เป็น

“องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของในบริษัทร่วม” แสดงเป็นสว่นหนึง่ของสว่นของเจ้าของในงบการเงินตามวธีิสว่นได้เสยี 

คดิเป็นเงิน 6,000 บาท เม่ือได้รับอ านาจควบคมุในภายหลงั บริษัท ข จะต้องบนัทกึ “ล้าง” มลูคา่ดงักลา่วออก ให้ถือ

เสมือนวา่มีการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วมนัน้ออกไป 

รายการดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบใดๆ ในการรวมธุรกิจ เน่ืองจาก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่3

(ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ มีข้อสมมติฐานว่ามูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทใหญ่จ่ายซือ้หุ้นของบริษัทย่อย

จะประกอบด้วยเงินลงทุนจ่ายซือ้ บวกกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้น 30% ที่ถือก่อนหน้าวันที่ 1/1/25x2 ดังนัน้ 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของในบริษัทร่วม จึงไม่มีผลกระทบใดๆ กับการรวมธุรกิจ

4. หนีส้นิอาจเกิดขึน้ มีผลอยา่งไรในการรวมธุรกิจ

จากโจทย์ข้างต้นบริษัท ข มีหนีส้นิทีอ่าจเกิดขึน้ 100,000 บาท (ซึ่งในมมุมองของ ข ถือเป็นจ านวนทีโ่อกาสจ่ายช าระ

หนีส้นิยงัไม่ถึงระดบัคอ่นข้างแน่ จึงยงัไม่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน) อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที ่3 (ปรับปรุง 2558)ระบใุห้กิจการต้องรับรู้สนิทรัพย์ หนีส้นิ และหนีส้นิทีอ่าจเกิดขึน้ทีร่ะบไุด้ของผู้ถกูซือ้ด้วยมลูคา่

ยตุธิรรม ณ วนัทีไ่ด้รับอ านาจควบคมุ โดยหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ที่ต้องรับรู้ คือจ านวนที่ผู้ซือ้ธุรกิจคาดว่าจะสูญเสีย

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของหนีสิ้นเหล่านัน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ ดังนัน้ จ านวนที่มี

ผลต่อการรวมธุรกิจในกรณีนีคื้อ 40,000 บาท ซึ่งจะลดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ถูกซือ้ลง 

ท าให้ค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกิจเพิ่มขึน้

40.



ตัวอย่าง 10

วนัที ่1/1/25x1 บริษัท อ้าย จ ากดัจ่ายเงินซือ้สว่นได้เสยี 10% ในบริษัท เบลล์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 500,000 บาท 

โดยตัง้ใจถือไว้เป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย สิน้ปีมลูคา่ยตุธิรรมของบริษัทเบลล์ มีจ านวน 520,000 บาท โดยบริษัทเบลล์มี 

ก าไรสทุธิ 500,000 บาท และประกาศจ่ายปันผล 300,000 บาท

ตอ่มาวนัที ่1/1/25x2 บริษัท อ้าย จ ากดัจ่ายซือ้สว่นได้เสยีในบริษัทเบลล์ เพ่ิมอีก 30% จ านวน 1,560,000 บาท 

ซึ่งท าให้บริษัท อ้าย จ ากดัมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในบริษัทเบลล์ ทัง้นีส้นิทรัพย์สทุธิของบริษัทเบลล์ ในสว่นทีซื่อ้เพ่ิม

มีมลูคา่ไม่แตกตา่งจากมลูคา่ยตุธิรรมและมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิทีซื่อ้สว่นได้เสยี 10% มีมลูคา่ 520,000 บาท 

โดย ณ วนัสิน้ปีบริษัทเบลล์ ตรีาคาทีด่นิเพ่ิม 100,000 บาท และบริษัทเบลล์ ขายสนิค้าให้ บ.อ้ายในราคาบวกก าไร 

3,000 บาทซึ่งบริษัท อ้าย จ ากดัยงัไม่ได้ขายสนิค้าดงักลา่วออกไป และบริษัทเบลล์ มีก าไรสทุธิ 700,000 บาท 

และจ่ายเงินปันผลเทา่กบั 300,000 บาทในปี 25x2

ตอ่มาวนัที ่1/1/25x3 บริษัทจ่ายซือ้สว่นได้เสยีในบริษัทเบลล์ อีก 35% จ านวนเงิน 1,480,000 บาท โดยสนิทรัพย์สทุธิ

ของสว่นได้เสยี 40% มีมลูคา่ยตุธิรรม 2,280,000 บาท และมลูคา่ยตุธิรรมของ NCI 25% มีจ านวน 2,000,000 บาท 

สนิทรัพย์สทุธิ ของ บริษัทเบลล์ มีมลูคา่ยตุธิรรม 5,600,000 บาท

ให้ท า 1.ให้บนัทกึบญัชีการทยอยซือ้เงินลงทนุ

2.ให้ค านวณหาคา่ความนิยมหรือก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ ณ วนัที ่1/1/25x3

ตอบ

1.ให้บนัทกึบญัชีการทยอยซือ้เงินลงทนุ

อ้างถึง ม.บช. 105 ในการโอนเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุจากหลกัทรัพย์เผ่ือขายเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม กิจการจะต้อง

โอนด้วยมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์ และกลบัรายการทีเ่ก่ียวข้องกบัเงินลงทนุดงักลา่วออก (OCI) อยา่งไรก็ตาม 

ม.บช.105 ไม่ได้ระบชุดัวา่จะกลบัรายการ OCI เข้าบญัชีใด แตโ่ดยหลกัการแล้วจะต้องใช้เกณฑ์เดียวกับเสมือนว่าผู้ซือ้

ได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป ซึ่งหมายถึงการกลบัรายการเพ่ือรับรู้เข้าก าไรขาดทนุนัน่เอง

หากผู้ ซือ้ได้อ านาจในการควบคมุผู้ถกูซือ้โดยทีผู่้ ซือ้เคยถือหุ้นผู้ถกูซือ้อยู่ก่อนวนัซือ้แล้ว มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที ่3 ถือวา่รายการดงักลา่วเป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ ซึ่งผู้ ซือ้ต้องวดัมลูคา่สว่นได้เสยีทีผู่้ ซือ้ถืออยู่ใน

ผู้ถกูซือ้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มลูคา่ยตุธิรรมณวนัทีซื่อ้และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทนุทีเ่กิดขึน้ในก าไรหรือขาดทนุ

รวมทัง้รับรู้มลูคา่ OCI ทีเ่ก่ียวข้องในก าไรขาดทนุด้วยเกณฑ์เดียวกับเสมือนว่าผู้ซือ้ได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป

ตามการบันทกึบัญชีต่อไปนี ้
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1/1/x1 Dr.เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - บริษัทเบลล์ 500,000.00     

          Cr.เงินสด 500,000.00     

บนัทกึการซือ้หุ้น 10% ของบริษัทเบลล์

25x1 Dr.เงินสด 30,000.00       

          Cr.เงินปันผลรับ 30,000.00       

บนัทกึการรับเงินปันผลจากบริษัทเบลล์

31/12/x1 Dr.เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - บริษัทเบลล์ 20,000.00       

          Cr.ผลก าไรทีย่งัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย – OCI 20,000.00       

บนัทกึปรับมลูคา่เงินลงทนุให้เทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม

1/1/x2 Dr.เงินลงทนุในบริษัทร่วม -บริษัทเบลล์ 1,560,000.00  

          Cr.เงินสด 1,560,000.00  

บนัทกึซือ้หุ้นบริษัทเบลล์เพ่ิม 30%

1/1/x2 Dr.เงินลงทนุในบริษัทร่วม -บริษัทเบลล์ 520,000.00     

               เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - บริษัทเบลล์ 520,000.00     

     ผลก าไรทีย่งัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - OCI 20,000.00       

          Cr.ผลก าไรจากการโอนหมวดเงินลงทนุ - P/L 20,000.00       

บนัทกึการโอนเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุเน่ืองจากได้รับอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญั

25x2 Dr.เงินสด 120,000.00     

          Cr.เงินลงทนุในบริษัทร่วม -บริษัทเบลล์ 120,000.00     

บนัทกึรับเงินปันผลจากบริษัทเบลล์

31/12/x2 Dr.เงินลงทนุในบริษัทร่วม -บริษัทเบลล์ 318,800.00     

          Cr.สว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วม - P/L 278,800.00     

               สว่นแบง่ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษัทร่วม - OCI (100,000 x 40%) 40,000.00       

รับรู้สว่นแบง่ก าไรและสว่นแบง่ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษัทร่วม
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ก าไรและขาดทนุซึ่งเป็นผลมาจากรายการทีเ่ร่ิมจากบริษัทร่วมไปยงัผู้ลงทนุ (Upstream) และรายการทีเ่ร่ิมจากผู้ลงทนุ

ไปยงับริษัทร่วม(Downstream) ระหวา่งกิจการ (รวมถึงบริษัทยอ่ยของกิจการทีน่ ามาจดัท างบการเงินรวม) กบับริษัทร่วม

หรือการร่วมค้าจะถกูรับรู้ในงบการเงินของกิจการเฉพาะสว่นได้เสยีของผู้ลงทนุอ่ืนทีไ่ม่เก่ียวข้องกบักิจการเทา่นัน้

ซึ่งหมายความวา่ก าไรจากการทีบ่ริษัทร่วมขายให้กบัผู้ลงทนุ 3,000 บาท นัน้ จะถกูตดัรายการออกเทา่กบั 

1,200 บาท (3,000 x 40%)

1/1/x3 Dr.เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -บริษัทเบลล์ 1,480,000.00  

          Cr.เงินสด 1,480,000.00  

บนัทกึซือ้หุ้นของบริษัทเบลล์เพ่ิม 35% ซึ่งได้รับอ านาจควบคมุ

1/1/x3 Dr.เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -บริษัทเบลล์ 2,280,000.00  

          Cr.เงินลงทนุในบริษัทร่วม -บริษัทเบลล์ 2,278,800.00  

               ก าไรจากการเปลี่ยนประเภท 1,200.00         

บนัทกึโอนหมวดเงินลงทนุ 40%

1/1/x3 Dr.สว่นแบง่ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษัทร่วม - OCI (100,000 x 40%) 40,000.00       

          Cr.ก าไรสะสม (ผลก าไรจากการโอนเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุ - P/L) 40,000.00       

บนัทกึล้างก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนเข้าก าไรขาดทนุเน่ืองจากโอนเปลี่ยนหมวด

ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของบริษัทร่วม ณ 31/12/25x2

1/1/x2 ซือ้เพ่ิม 30% 1,560,000.00  

1/1/x2 มลูคา่ยตุธิรรมของ 10% แรก 520,000.00     

25x2 รับเงินปันผล 120,000.00-     

31/12/x2 รับรู้สว่นแบง่ก าไรและสว่นแบง่ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 318,800.00     

31/12/x2 มลูคา่ตามบญัชีของบริษัทร่วมณ 31/12/25x2 2,278,800.00  
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2.ให้ค านวณหาคา่ความนิยมหรือก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ ณ วนัที ่1/1/25x3

คา่ความนิยมสามารถค านวณได้ 2 วธีิ คอืวธีิ Full Goodwill และ Partial Goodwill ซึ่งในข้อนีโ้จทย์ให้มลูคา่ยตุธิรรม

ของ NCI มา จึงคดิวา่การค านวณตามวธีิ Full Goodwill น่าจะตรงตามเจตนารมณ์ของโจทย์ โดยคา่ความนิยม 

Full Goodwill เป็นผลตา่งระหวา่ง “มลูคา่ธุรกิจของบริษัททีถ่กูซือ้” กบั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทผู้ถกูซือ้ 

ณ วนัทีซื่อ้ธุรกิจ 

ค านวณหาคา่ความนิยมหรือก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ณ วนัที ่1/1/25x3

หน่วย : บาท

ซือ้หุ้นบริษัทเบลล์เพ่ิมขึน้ 35% ในวนัที ่1/1/25x3 จนได้รับอ านาจควบคมุ 1,480,000.00  

มลูคา่ยตุธิรรมของหุ้น 40% ทีถื่อไว้ก่อนได้รับอ านาจควบคมุ 2,280,000.00  

มลูคา่ยตุธิรรมของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 25% 2,000,000.00  

รวมมลูคา่ยตุธิรรมของหุ้นทีถื่อและสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 5,760,000.00  

หกั มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ ณ วนัที ่1/1/25x3 ของบริษัทเบลล์ 5,600,000.00  

ค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกิจบริษัทเบลล์ที่ได้รับอ านาจควบคุมวันที่ 1/1/25x3 160,000.00    
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บทที่  2 Equity Method Accounting

หากกิจการมีอ านาจในการออกเสยีงทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยผา่นบริษัทยอ่ย) ในผู้ ได้รับการลงทนุอยา่ง

น้อยร้อยละ 20 ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่กิจการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั

กิจการทีมี่การควบคมุร่วมในหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเหนือผู้ ได้รับการลงทนุต้องบนัทกึบญัชี เงินลงทนุใน

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าโดยใช้วธีิสว่นได้เสยี

ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย Equity Method Accounting

เงินลงทนุ = เงินลงทนุขัน้ต้น + สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

ณ วนัทีซื่อ้เงินลงทนุ กิจการต้องรับรู้ผลตา่งระหวา่งต้นทนุของเงินลงทนุกบัมลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสนิทรัพย์และ

หนีส้นิทีร่ะบไุด้เฉพาะสว่นทีเ่ป็นของกิจการดงันี ้

1 ค่าความนิยมที่เก่ียวข้องให้รวมอย่ในมูลค่าตามบัญชีเงินลงทุน ไม่อนุญาตให้ตัง้บัญชีค่าความนิยม

2 สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมทีส่งูกวา่ต้นทนุของเงินลงทนุ ผู้ซือ้ต้องรับรู้ผลก าไรที่เกิดขึน้ดังกล่าวใน

ก าไรหรือขาดทุน ณ วันที่ซี ้อื โดยถือเป็นผลก าไรในส่วนของผู้ ซื้อ

ตัวอย่างที่ 1 การค านวณมลูคา่เงินลงทนุ

บริษัท ไก่ จ ากดั ซือ้หุ้น 25% ของบริษัท ไข่ จ ากดั  ณ วนัที ่1/1/25x3 โดยจ่ายลงทนุเป็นเงิน 10 ล้านบาท และมี

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษัท ไข่  ณ วนัทีซื่อ้หุ้น ก าไรสะสมของบริษัทไข่ จ ากดั เทา่กบั 15 ล้านบาท 

ในขณะทีก่ าไรสะสม  ณ วนัที ่31/12/25x3 เทา่กบั 21 ล้านบาท 

ให้ท า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัทไข่ จ ากดั  ณ วนัที ่31/12/25x3

ตอบ

เงินลงทนุ = เงินลงทนุขัน้ต้น + สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

= 10 ล้านบาท + ( 6 M. *.25%)

 = 11.5 ล้านบาท

โดยสว่นแบง่ก าไรหลงัซือ้หุ้นจะถกูรวมเข้าเป็นก าไรสะสมของกลุ่มกิจการ หากบริษัทไก่ ซือ้หุ้นมาในราคารวมคา่ความ 

นิยม (goodwill) คา่ความนิยมดงักลา่วจะไม่ถกูแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากแตอ่ยา่งใด (จะรวมเป็นสว่นหนึง่ของบญัชี 

“เงินลงทนุในบริษัทร่วม”

สว่นแบง่ของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าให้พิจารณาเฉพาะเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

ทีถื่อโดยบริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยของบริษัทใหญ่เทา่นัน้โดยไม่ค านึงถึงเงินลงทนุทีถื่อโดยบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้า

1.5
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อ่ืนของกลุ่มกิจการ

ก าไรและขาดทนุซึ่งเป็นผลมาจากรายการทีเ่ร่ิมจากบริษัทร่วมไปยงัผู้ลงทนุ (Upstream) และรายการทีเ่ร่ิมจากผู้ลงทนุ

ไปยงับริษัทร่วม(Downstream) ระหวา่งกิจการ (รวมถึงบริษัทยอ่ยของกิจการทีน่ ามาจดัท างบการเงินรวม) กบับริษัทร่วม

หรือการร่วมค้าจะถกูรับรู้ในงบการเงินของกิจการเฉพาะสว่นได้เสยีของผู้ลงทนุอ่ืนทีไ่ม่เก่ียวข้องกบักิจการเทา่นัน้

ตัวอย่างที่ 2

เม่ือวนัที ่1 มกราคม 25x1  บริษัท เอ ซือ้หุ้นสามญั 30 % ของหุ้นทีอ่อกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ บี เป็นเงิน 30,000 

บาท มลูคา่ยตุธิรรมและราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัท บี เทา่กบั 100,000 บาท ในระหวา่งปี 25x1 

บริษัท บี มีก าไรสทุธิเทา่กบั 5,000 บาท และจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที ่15 กนัยายน 25x1  จ านวน 2,000 บาท 

ให้ท า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จ ากดั  ณ วนัที ่31/12/25x1

ตอบ

เงินลงทนุ = เงินลงทนุขัน้ต้น + สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

= 30,000.00     + 1,500.00      - 600.00         

 = 30,900.00     บาท

ตัวอย่างที่ 3

เม่ือวนัที ่1 มกราคม 25x1  บริษัท เอ ซือ้หุ้นสามญั 30 % ของหุ้นทีอ่อกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ บี เป็นเงิน 30,000 

บาท มลูคา่ยตุธิรรมและราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัท บี เทา่กบั 150,000 บาท ในระหวา่งปี 25x1 

บริษัท บี มีก าไรสทุธิเทา่กบั 5,000 บาท และจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที ่15 กนัยายน 25x1  จ านวน 2,000 บาท 

ให้ท า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จ ากดั  ณ วนัที ่31/12/25x1

ตอบ

เงินลงทนุ = เงินลงทนุขัน้ต้น + สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

= 45,000.00     + 1,500.00      - 600.00         

 = 45,900.00     บาท

ณ วนัทีซื่อ้เงินลงทนุ กิจการต้องรับรู้ผลตา่งระหวา่งต้นทนุของเงินลงทนุกบัมลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสนิทรัพย์และ

หนีส้นิทีร่ะบไุด้เฉพาะสว่นทีเ่ป็นของกิจการดงันี ้

1 ค่าความนิยมที่เก่ียวข้องให้รวมอย่ในมูลค่าตามบัญชีเงินลงทุน ไม่อนุญาตให้ตัง้บัญชีค่าความนิยม

2 สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมทีส่งูกวา่ต้นทนุของเงินลงทนุ ให้ถือเป็นรายได้ในการรับรู้สว่นแบง่ผลก าไร

ขาดทนุในงวดทีมี่การซือ้เงินลงทนุ
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Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 45,000.00     

         Cr. เงินสด 30,000.00     

               ผลก าไรจากการตอ่รอง 15,000.00     

ตัวอย่างที่ 4 การซือ้หุ้นในระหว่างปี

เม่ือวนัที ่1 กรกฎาคม 25x1  บริษัท เอ ซือ้ 40% ของหุ้นสามญัทีอ่อกจ าหน่ายแล้วของบริษัท บี เป็นเงิน 10,000 บาท 

ในระหวา่งปี 25x1 บริษัท บี มีก าไรสทุธิเทา่กบั 5,000 บาท และจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที ่15 กนัยายน 25x1 

จ านวน 2,000 บาท (สมมตวิา่ก าไรของบริษัทบีเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี) 

ให้ท า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จ ากดั  ณ วนัที ่31/12/25x1

ตอบ

กิจการต้องค านวณเพ่ิมเตมิส าหรับสว่นได้เสยี ณ วนัทีซื่อ้หุ้นและจ านวนทีจ่ะถือเป็นสว่นแบง่กาไรจากการลงทนุ

ส าหรับปี

เงินลงทนุ = เงินลงทนุขัน้ต้น + สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

= 10,000.00     + 1,000.00      - 800.00         

 = 10,200.00     บาท

ตัวอย่างที่ 5 

    บริษัท เอ จ ากดั เข้าซือ้สว่นได้เสยี 40 % ของบริษัท บี จ ากดั เม่ือวนัที ่1 มกราคม 25x1  โดยการซือ้ผา่นผู้ ถือหุ้น

ของ บี โดย เอ จ่ายเงินเป็นเงินสด 200,000 บาท และออกหุ้นสามญั จ านวน 500 หุ้น ราคาตามบญัชีหุ้นละ 100 บาท 

ราคาตลาดหุ้นละ 800 บาท ในการซือ้สว่นได้เสยี บริษัท เอ จ ากดั จ่ายคา่ใช้จ่ายในการซือ้หุ้น 20,000 บาท 

และคา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นสามญั 10,000 บาท เป็นเงินสด

ข้อมลูงบการเงินของทัง้สองกิจการก่อนท าการซือ้สว่นได้เสยีเป็นดงันี ้

1/1/25x1
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ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

เงินสด 250,000          100,000         200,000         200,000          

ลกูหนี ้ 240,000          240,000         150,000         150,000          

สนิค้าคงเหลอื 150,000          200,000         70,000           50,000            

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 350,000          360,000         280,000         210,000          

ทีด่นิ 800,000          1,000,000      640,000         800,000          

อาคาร-สทุธิ 450,000          560,000         400,000         250,000          -150000

อปุกรณ์-สทุธิ 500,000          500,000         120,000         160,000          40,000         

รวมสนิทรัพย์ 2,740,000     2,960,000     1,860,000     1,820,000      

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

เจ้าหนีก้ารค้า 180,000          180,000         20,000           20,000            

หุ้นกู้ 800,000          720,000         600,000         600,000          

รวมหนีส้นิ 980,000          900,000         620,000         620,000          

สว่นของผู้ ถือหุ้น

หุ้นสามญั 1,000,000       1,000,000      

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 200,000          -                 

ก าไรสะสม 560,000          240,000         

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 2,740,000     1,860,000     

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 1 มกราคม 25x1

บริษัท เอ จ ากัด บริษัท บี จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 1 มกราคม 25x1

บริษัท เอ จ ากัด บริษัท บี จ ากัด
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ส าหรับปี 25x1 บริษัท บี จ ากดั จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 200,000 บาท และประกาศก าไรจ านวน 

800,000 บาท รายการทีเ่ก่ียวกบัสนิทรัพย์สทุธิ ณ วนัที ่1 มกราคม 25x1  สนิค้าถกูขายไปทัง้หมดในระหวา่งปี 25x1 

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายทัง้จ านวนในปี 25x1 ทีด่นิไม่มีการคดิคา่เสื่อมราคา อาคารและอปุกรณ์ มี

อายกุารใช้งานคงเหลอื 5 ปี นบัจากวนัที ่1 มกราคม 25x1

ให้ท า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จ ากดั  ณ วนัที ่31/12/25x1

ค านวณหาค่าความนิยม หรือก าไรจากการต่อรอง ณ วันซือ้

ขัน้ที่ 1 หาผลต่างระหว่าง BV ของสินทรัพย์สุทธิ และ FV ของส่ิงที่จ่าย

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุทีจ่่ายซือ้

       เงินสด 200,000       

       หุ้นสามญั 400,000       500*800

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุทีจ่่ายซือ้ 40% 600,000        

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตามบญัชีของบริษัท บี 1,240,000     

สดัสว่น 40% 496,000        

ผลตา่ง 104,000        

ขัน้ที่ 2 ปันส่วนผลให้สินทรัพย์ที่ระบุได้ ที่เหลือคือค่าความนิยม

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม ปันสว่นผลตา่ง ปันสว่นผลตา่ง

สนิทรัพย์ 100% 40%

สนิค้าคงเหลอื 70,000 50,000 20,000.00      8,000         

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 280,000 210,000 70,000.00      28,000       

ทีด่นิ 640,000 800,000 160,000.00-    64,000-       

อาคาร-สทุธิ 400,000 250,000 150,000.00    60,000       

อปุกรณ์-สทุธิ 120,000 160,000 40,000.00-      16,000-       

รวมผลตา่งของสนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบไุด้ 1,510,000 1,470,000 40,000.00      16,000       

ผลตา่ง FV ธุรกิจสงูกวา่ BV ของสนิทรัพย์สทุธิ 104,000.00 

คา่ความนิยม 120,000.00 

บริษัท บี จ ากดั
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การบันทกึบัญชี ณ วันซือ้หุ้นสามัญ 

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 600,000.00   

        Cr. เงินสด 200,000.00    

              หุ้นสามญั 50,000.00      

              สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 350,000.00    

บนัทกึรายการซือ้เงินลงทนุ

Dr. คา่ใช้จ่ายในการซือ้หุ้น 20,000.00     

     สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 10,000.00     

        Cr. เงินสด 30,000.00      

ค านวณส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท บี ส าหรับปี 25x1

ตามวธีิสว่นได้เสยี ณ วนัสิน้งวดผลตา่งระหวา่งราคาตามบญัชีและมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิจะต้องถกูตดับญัชี 

โดยปรับปรุงกบัรายได้จากการลงทนุ และบญัชีเงินลงทนุ ตลอดอายขุองสนิทรัพย์และหนีส้นิ 100%

ก าไรสทุธิ 800,000.00   800,000.00  

สดัสว่น 40% 320,000.00   

ปรับปรุงผลตา่งระหวา่ง BV และ FV ของสนิทรัพย์สทุธิ ณ วนัซือ้

สนิค้าคงเหลอื 8,000.00      20,000.00    

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 28,000.00     70,000.00    

อาคาร-สทุธิ 12,000.00     30,000.00    

อปุกรณ์-สทุธิ 3,200.00-      8,000.00-      

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท บี ส าหรับปี 25x1 364,800.00   912,000.00  

364,800.00  

การบนัทกึบญัชี

Dr. เงินสด 80,000.00     

        Cr. เงินลงทนุในบริษัท บี 80,000.00      

บนัทกึรับเงินปันผลจากบริษัท บี

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 364,800.00   

        Cr. สว่นแบง่ก าไรจากบริษัท บี 364,800.00    

25x1

31/12/x1

1/1/25x1
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บนัทกึสว่นแบง่ก าไรจากบริษัท บี

ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จ ากดั  ณ วนัที ่31/12/25x1

เงินลงทนุเร่ิมแรก 600,000.00   

บวก สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) 364,800.00   

หกั เงินปันผลทีไ่ด้รับจากบริษัท บี 80,000.00-     

เงินลงทนุในบริษัท บี ณ 31/12/25x1 884,800.00   

ตัวอย่างที่ 6

    บริษัท มีเงิน จ ากดั เข้าซือ้สว่นได้เสยี 30 % ของบริษัท มีทอง จ ากดั เม่ือวนัที ่1 มกราคม 25x1  โดยการซือ้ผา่น

ผู้ ถือหุ้นของมีทอง โดย มีเงิน จ่ายเงินเป็นเงินสด 400,000 บาท ข้อมลูงบการเงินของทัง้สองกิจการก่อนท าการซือ้สว่น

ได้เสยีเป็นดงันี ้

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

เงินสด 250,000          100,000         200,000         200,000          

สนิค้าคงเหลอื 150,000          200,000         50,000           70,000            

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 350,000          360,000         210,000         280,000          

ทีด่นิ 1,500,000       1,000,000      800,000         640,000          160,000       

อาคาร-สทุธิ 490,000          560,000         250,000         400,000          25,000.00    

รวมสนิทรัพย์ 2,740,000     2,220,000     1,510,000     1,590,000      

เจ้าหนีก้ารค้า 180,000          180,000         20,000           20,000            จ่าย

หุ้นกู้ 800,000          720,000         250,000         250,000          ได้

รวมหนีส้นิ 980,000          900,000         270,000         270,000          

สว่นของผู้ ถือหุ้น

หุ้นสามญั 1,000,000       1,000,000      

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 200,000          -                 

ก าไรสะสม 560,000          240,000         

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 1 มกราคม 25x1

บริษัท มีเงิน จ ากัด บริษัท มีทอง จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน
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รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 2,740,000     1,510,000     

ส าหรับปี 25x1 บริษัท มีทอง จ ากดั จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 100,000 บาท และประกาศก าไรจ านวน 

500,000 บาทรายการทีเ่ก่ียวกบัสนิทรัพย์สทุธิ ณ วนัที ่1 มกราคม 25x1  สนิค้าถกูขายไปทัง้หมดในระหวา่งปี 25x1 

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายทัง้จ านวนในปี 25x1 ทีด่นิไม่มีการคดิคา่เสื่อมราคา อาคาร มีอายกุารใช้งาน

คงเหลอื 10 ปี นบัจากวนัที ่1 มกราคม 25x1

ส าหรับปี 25x2 บริษัท มีทอง จ ากดั จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 200,000 บาท และประกาศก าไรจ านวน 

800,000 บาท

ให้ท า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท มีทอง จ ากดั  ณ วนัที ่31/12/25x2

ค านวณหาค่าความนิยม หรือก าไรจากการต่อรอง ณ วันซือ้

ขัน้ที่ 1 หาผลต่างระหว่าง BV ของสินทรัพย์สุทธิ และ FV ของส่ิงที่จ่าย

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุทีจ่่ายซือ้

       เงินสด 400,000       

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุทีจ่่ายซือ้ 30% 400,000        

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตามบญัชีของบริษัท มีทอง 1,240,000     

สดัสว่น 30% 372,000        

ผลตา่ง 28,000          

ขัน้ที่ 2 ปันส่วนผลให้สินทรัพย์ที่ระบุได้ ที่เหลือคือค่าความนิยม

มลูคา่ตามบญัชี มลูคา่ยตุธิรรม ปันสว่นผลตา่ง ปันสว่นผลตา่ง

สนิทรัพย์ 100% 30%

สนิค้าคงเหลอื 50,000 70,000 20,000          6,000         

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 210,000 280,000 70,000          21,000       

ทีด่นิ 800,000 640,000 160,000-        48,000-       

อาคาร-สทุธิ 250,000 400,000 150,000        45,000       

รวมผลตา่งของสนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบไุด้ 1,310,000 1,390,000 80,000          24,000       

ผลตา่ง FV ธุรกิจสงูกวา่ BV ของสนิทรัพย์สทุธิ 28,000       

คา่ความนิยม 15,000.00      400,000.00     4,000         

บริษัท มีทอง จ ากดั
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(1,590,000-270,000)*30%

การบันทกึบัญชี ณ วันซือ้หุ้นสามัญ 

Dr. เงินลงทนุในบริษัท มีทอง 400,000.00   

        Cr. เงินสด 400,000.00    

บนัทกึรายการซือ้เงินลงทนุ

ค านวณส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท มีทอง ส าหรับปี 25x1

ตามวธีิสว่นได้เสยี ณ วนัสิน้งวดผลตา่งระหวา่งราคาตามบญัชีและมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิจะต้องถกูตดับญัชี 

โดยปรับปรุงกบัรายได้จากการลงทนุ และบญัชีเงินลงทนุ ตลอดอายขุองสนิทรัพย์และหนีส้นิ

ก าไรสทุธิ 500,000.00   

สดัสว่น 30% 150,000.00   500,000.00     

ปรับปรุงผลตา่งระหวา่ง BV และ FV ของสนินทรัพย์สทุธิ ณ วนัซือ้

สนิค้าคงเหลอื 6,000.00-      20,000.00-       

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 21,000.00-     70,000.00-       

อาคาร-สทุธิ 4,500.00-      15,000.00-       

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท มีทอง ส าหรับปี 25x1 118,500.00   395,000.00     

การบนัทกึบญัชี

Dr. เงินสด/ เงินปันผลค้างรับ 30,000.00     

        Cr. เงินลงทนุในบริษัท มีทอง 30,000.00      

บนัทกึรับเงินปันผลจากบริษัท มีทอง

Dr. เงินลงทนุในบริษัท มีทอง 118,500.00   

        Cr. สว่นแบง่ก าไรจากบริษัท มีทอง 118,500.00    

บนัทกึสว่นแบง่ก าไรจากบริษัท มีทอง

ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท มีทอง จ ากดั  ณ วนัที ่31/12/25x1

เงินลงทนุเร่ิมแรก 400,000.00   

บวก สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) 118,500.00   

หกั เงินปันผล 30,000.00-     

1/1/25x1

25x1

31/12/x1

53  



เงินลงทนุในบริษัท มีทอง ณ 31/12/25x1 488,500.00   

ค านวณส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท มีทอง ส าหรับปี 25x2 100%

ก าไรสทุธิ 800,000.00   800,000.00  

สดัสว่น 30% 240,000.00   

ปรับปรุงผลตา่งระหวา่ง BV และ FV ของสนินทรัพย์สทุธิ ณ วนัซือ้

สนิค้าคงเหลอื -             

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน -             

อาคาร-สทุธิ 4,500.00-      -15000

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท มีทอง ส าหรับปี 25x2 235,500.00   785,000.00  

235,500.00  

การบนัทกึบญัชี

Dr. เงินสด 60,000.00     (200,000*.30%)

        Cr. เงินลงทนุในบริษัท มีทอง 60,000.00      

บนัทกึรับเงินปันผลจากบริษัท มีทอง

Dr. เงินลงทนุในบริษัท มีทอง 235,500.00   

        Cr. สว่นแบง่ก าไรจากบริษัท มีทอง 235,500.00    

บนัทกึสว่นแบง่ก าไรจากบริษัท มีทอง

ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท มีทอง จ ากดั  ณ วนัที ่31/12/25x2

เงินลงทนุในบริษัท มีทอง ณ 31/12/25x1 488,500.00   

บวก สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ปี 25x2 235,500.00   

หกั เงินปันผล ปี 25x2 60,000.00-     

เงินลงทนุในบริษัท มีทอง ณ 31/12/25x2 664,000.00   

ทีด่นิ

อาคาร

25x2

31/12/x2
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ตัวอย่างที่ 7

เม่ือวนัที ่1 สงิหาคม 25x1  บริษัท เอ ซือ้ 25% ของหุ้นสามญัทีอ่อกจ าหน่ายแล้วของบริษัท บี เป็นเงิน 250,000 บาท 

โดยบริษัท บี มีสนิทรัพย์สทุธิราคาตามบญัชีเทา่กบั 800,000 บาท ซึ่งเทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ

ในระหวา่งปี 25x1 บริษัท บี มีก าไรสทุธิเทา่กบั 500,000 บาท และจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที ่15 กนัยายน 25x1 จ านวน 

100,000 บาท  (สมมตวิา่ก าไรของบริษัทบีเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี) 

ให้ท า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จ ากดั  ณ วนัที ่31/12/25x1

หาผลต่างระหว่าง BV ของสินทรัพย์สุทธิ และ FV ของส่ิงที่จ่าย

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุทีจ่่ายซือ้ 25% 250,000        

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตามบญัชีของบริษัท บี 800,000       

สดัสว่น 25% 200,000        

ผลตา่ง 50,000          

เน่ืองจาก ณ วนัทีซื่อ้เงินลงทนุ สนิทรัพย์สทุธิของบริษัท บี มีราคาตามบญัชีเทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันัน้

ผลตา่งทีเ่กิดขึน้จากเงินทีจ่่ายซือ้สงูกวา่ราคาตามบญัชีจึงรับรู้เป็นคา่ความนิยม

ณ วนัทีซื่อ้เงินลงทนุ กิจการต้องรับรู้ผลตา่งระหวา่งต้นทนุของเงินลงทนุกบัมลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสนิทรัพย์และ

หนีส้นิทีร่ะบไุด้เฉพาะสว่นทีเ่ป็นของกิจการดงันี ้

1 ค่าความนิยมที่เก่ียวข้องให้รวมอย่ในมูลค่าตามบัญชีเงินลงทุน ไม่อนุญาตให้ตัง้บัญชีค่าความนิยม

2 สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมทีส่งูกวา่ต้นทนุของเงินลงทนุ ผู้ซือ้ต้องรับรู้ผลก าไรที่เกิดขึน้ดังกล่าวในก าไร

หรือขาดทุน ณ วันที่ซี ้อื โดยถือเป็นผลก าไรในส่วนของผู้ ซื้อ

การบนัทกึบญัชี ณ วนัซือ้หุ้นสามญั 

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 250,000.00   

        Cr. เงินสด 250,000.00    

บนัทกึรายการซือ้เงินลงทนุ

1/8/25x1
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ค านวณส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท บี ส าหรับปี 25x1

ก าไรสทุธิส าหรับปี 25x1 500,000.00   

สดัสว่น 25% 125,000.00   

ระยะเวลาที ่เอ ถือหุ้นในบริษัท บี  5 เดอืน

สว่นแบง่ก าไรที ่เอ สามารถรับรู้ส าหรับปี 25x1 52,083.33     

ไม่มีการตัดจ าหน่ายค่าความนิยม แต่ใช้วิธีทดสอบการด้อยค่า โดยทดสอบการด้อยค่าตามหน่วยของ

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ดังนัน้ทุกสิน้ปีจะต้องมีการค านวณหามูลค่าที่จะได้รับเงินจากเงินลงทุน

การบันทกึบัญชี

Dr. เงินสด 25,000.00     

        Cr. เงินลงทนุในบริษัท บี 25,000.00      

บนัทกึรับเงินปันผลจากบริษัท บี

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 52,083.33     

        Cr. สว่นแบง่ก าไรจากบริษัท บี 52,083.33      

บนัทกึสว่นแบง่ก าไรจากบริษัท บี

ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จ ากดั  ณ วนัที ่31/12/25x1

เงินลงทนุในบริษัท บี ณ 1/8/25x1 250,000.00   

บวก สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ปี 25x1 52,083.33     

หกั เงินปันผล ปี 25x1 25,000.00-     

เงินลงทนุในบริษัท บี ณ 31/12/25x1 277,083.33   

ตัวอย่างที่ 8

เม่ือวนัที ่1 สงิหาคม 25x1  บริษัท เอ ซือ้ 25% ของหุ้นสามญัทีอ่อกจ าหน่ายแล้วของบริษัท บี เป็นเงิน 180,000 บาท 

โดยบริษัท บี มีสนิทรัพย์สทุธิราคาตามบญัชีเทา่กบั 800,000 บาท ซึ่งเทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ

ในระหวา่งปี 25x1 บริษัท บี มีก าไรสทุธิเทา่กบั 500,000 บาท และจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที ่15 มีนาคม 25x1 จ านวน 

100,000 บาท  (สมมตวิา่ก าไรของบริษัทบีเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี) 

ให้ท า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จ ากดั  ณ วนัที ่31/12/25x1

15/9/x1

31/12/x2
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หาผลต่างระหว่าง BV ของสินทรัพย์สุทธิ และ FV ของส่ิงที่จ่าย

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุทีจ่่ายซือ้ 25% 180,000        

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตามบญัชีของบริษัท บี 800,000       

สดัสว่น 25% 200,000        

ผลตา่ง 20,000-          

เน่ืองจาก ณ วนัทีซื่อ้เงินลงทนุ สนิทรัพย์สทุธิของบริษัท บี มีราคาตามบญัชีเทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันัน้

ผลตา่งทีเ่กิดขึน้จากเงินทีจ่่ายซือ้ต า่กวา่ราคาตามบญัชี ผู้ ซือ้ต้องรับรู้ผลก าไรทีเ่กิดขึน้ดงักลา่วในก าไร ณ วนัทีซื่อ้

โดยถือเป็นผลก าไรในสว่นของผู้ ซือ้

การบนัทกึบญัชี ณ วนัซือ้หุ้นสามญั 

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 200,000.00   

        Cr. เงินสด 180,000.00    

              ผลก าไรจากการซือ้เงินลงทนุ 20,000.00      

บนัทกึรายการซือ้เงินลงทนุ

ค านวณส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท บี ส าหรับปี 25x1

ก าไรสทุธิส าหรับปี 25x1 500,000.00   

สดัสว่น 25% 125,000.00   

ระยะเวลาที ่เอ ถือหุ้นในบริษัท บี  5 เดอืน

ส;่นแบง่ก าไรที ่เอ สามารถรับรู้ส าหรับปี 25x1 52,083.33     

การบันทกึบัญชี

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 52,083.33     

        Cr. สว่นแบง่ก าไรจากบริษัท บี 52,083.33      

บนัทกึสว่นแบง่ก าไรจากบริษัท บี

ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จ ากดั  ณ วนัที ่31/12/25x1

เงินลงทนุในบริษัท บี ณ 1/8/25x1 200,000.00   

บวก สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ปี 25x1 52,083.33     

หกั เงินปันผล ปี 25x1 -             

1/8/25x1

31/12/x2
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เงินลงทนุในบริษัท บี ณ 31/12/25x1 252,083.33   

ตัวอย่างที่ 9

เม่ือวนัที ่1 สงิหาคม 25x1  บริษัท เอ ซือ้ 25% ของหุ้นสามญัทีอ่อกจ าหน่ายแล้วของบริษัท บี เป็นเงิน 250,000 บาท 

โดยบริษัท บี มีสนิทรัพย์สทุธิราคาตามบญัชีเทา่กบั 800,000 บาท ซึ่งเทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ ยกเว้น

อาคารมีมลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่ราคาตามบญัชีจ านวน 50,000 บาท และสนิค้าคงเหลอืมีมลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่ราคา

ตามบญัชี 20,000 บาท 

ในระหวา่งปี 25x1 บริษัท บี มีก าไรสทุธิเทา่กบั 500,000 บาท และจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที ่15 ตลุาคม 25x1 จ านวน 

100,000 บาท  (สมมตวิา่ก าไรของบริษัทบีเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี) 

รายการทีเ่ก่ียวกบัสนิทรัพย์สทุธิ ณ วนัที ่1 สงิหาคม 25x1  สนิค้าถกูขายไปทัง้หมดในระหวา่งปี 25x1  อาคารมี

อายกุารใช้งานคงเหลอื 10 ปี นบัจากวนัที ่1 สงิหาคม 25x1

ให้ท า ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จ ากดั  ณ วนัที ่31/12/25x1

หาผลต่างระหว่าง BV ของสินทรัพย์สุทธิ และ FV ของส่ิงที่จ่าย

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุทีจ่่ายซือ้ 25% 250,000          

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตามบญัชีของบริษัท บี 800,000         217,500.00  

สดัสว่น 25% 200,000          32,500.00    

ผลตา่ง 50,000          

ปันส่วนผลให้สินทรัพย์ที่ระบุได้ ที่เหลือคือค่าความนิยม

ปันสว่นผลตา่ง ปันสว่นผลตา่ง

สนิทรัพย์สทุธิ 100% 25%

สนิค้าคงเหลอื 20,000            5,000           

อาคาร-สทุธิ 50,000            12,500         

รวมผลตา่งของสนิทรัพย์สทุธิทีร่ะบไุด้ 70,000            17,500         

ผลตา่ง FV ธุรกิจสงูกวา่ BV ของสนิทรัพย์สทุธิ 50,000         

คา่ความนิยม 32,500         

การบนัทกึบญัชี ณ วนัซือ้หุ้นสามญั 

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 250,000.00    

        Cr. เงินสด 250,000.00     

1/8/25x1
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บนัทกึรายการซือ้เงินลงทนุ

ค านวณส่วนแบ่งก าไรจากบริษัท บี ส าหรับปี 25x1

ก าไรสทุธิส าหรับปี 25x1 500,000.00    

สดัสว่น 25% 125,000.00    5 เดอืน

ระยะเวลาที ่เอ ถือหุ้นในบริษัท บี  5 เดอืน

ก าไรสทุธิที ่เอ สามารถรับรู้ส าหรับปี 25x1 52,083.33      

ปรับปรุง ผลตา่งชองสนิทรัพย์สทุธิ

ผลตา่งมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 5,000.00        

ผลตา่งมลูคา่อาคาร (5เดอืน) 520.83           5,520.83        

สว่นแบง่ก าไรส าหรับปี 25x1 46,562.50      

การบนัทกึบญัชี

Dr. เงินสด 25,000.00      

        Cr. เงินลงทนุในบริษัท บี 25,000            

บนัทกึรับเงินปันผลจากบริษัท บี

Dr. เงินลงทนุในบริษัท บี 46,562.50      

        Cr. สว่นแบง่ก าไรจากบริษัท บี 46,562.50       

บนัทกึสว่นแบง่ก าไรจากบริษัท บี

ค านวณมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษัท บี จ ากดั  ณ วนัที ่31/12/25x1

เงินลงทนุในบริษัท บี ณ 1/8/25x1 250,000.00    

บวก สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ปี 25x1 46,562.50      

หกั เงินปันผล ปี 25x1 25,000.00-      

เงินลงทนุในบริษัท บี ณ 31/12/25x1 271,562.50   

15/10/x1

31/12/x2
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ตัวอย่างที่ 10 (ครัง้ที่ 3/2550)

บริษัทขวด จ ากดั มีเงินลงทนุในกิจการอ่ืน  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x2 ดงันี ้

1 เงินลงทนุในบริษัท ไก่ จ ากดั คดิเป็น 20% ของจ านวนหุ้นออกจ าหน่ายทัง้สิน้ โดยซือ้ตัง้แตว่นัที ่2 มกราคม 25x2 

เป็นเงิน 600,000 บาท

2 เงินลงทนุในบริษัท ไข่ จ ากดั 20,000 หุ้น คดิเป็น 20% ของจ านวนหุ้นออกจ าหน่ายทัง้สิน้ โดยซือ้ตัง้แตว่นัที่

 2 มกราคม 25x2 เป็นเงิน 300,000 บาท

3 บริษัทซือ้หุ้นมาในราคาตามบญัชีของกิจการทัง้สองแหง่

4 บริษัทไก่ จ ากดั ประกาศก าไรเป็นเงิน 400,000 บาทส าหรับปี x2 และประกาศจ่ายปันผล 100,000 บาทในปี x2

5 บริษัทไข่ จ ากดั ประกาศก าไรเป็นเงิน 350,000 บาทส าหรับปี x2 และประกาศจ่ายปันผล 60,000 บาทในปี x2

6 ราคาหุ้นของบริษัทไก่ และ ไข่  ณ วนัที ่31/12/25x2 เทา่กบั 18 บาท และ 20 บาท ตามล าดบั

7 บริษัทบนัทกึเงินลงทนุในบริษัทไก่ด้วยวธีิสว่นได้เสยี

8 บริษัทถือวา่เงินลงทนุในบริษัท ไข่ เป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย

ให้ท า

1 แสดงงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x2 เฉพาะสว่นทีเ่ก่ียวข้องกบักิจการทัง้สองแหง่

2 แสดงงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 25x2 เฉพาะสว่นทีเ่ก่ียวข้องกบักิจการทัง้สองแหง่
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งบการเงินตาม งบการเงิน

วิธีสว่นได้เสยี เฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

สนิทรัพย์หมนุเวยีน

----

เงินลงทนุระยะยาว

เงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี (บริษัท ไก่ จ ากดั) 660,000         660,000          

 (600,000 บาท + ( (400,000 - 100,000) x 20%))

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (บริษัทไข่ จ ากดั) 400,000         400,000          

 (20,000 หุ้น x 20 บาท)

ส่วนของเจ้าของ

ผลก าไรทีย่งัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 100,000         100,000          

งบการเงินตาม งบการเงิน

วิธีสว่นได้เสยี เฉพาะกิจการ

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

 (400,000 x 20%) 80,000           

ปันผลรับ

 (60,000 x 20%), ( (100,000 x 20%) + (60,000 x 20%)) 12,000           32,000            

ก าไรสทุธิ xx xx

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

สนิทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย 100,000         100,000          

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปี 100,000         100,000          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2

บริษัท ขวด จ ากัด

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 25x2

บริษัท ขวด จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน
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ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม (P/L + OCI) xx xx

ตัวอย่างที่ 11 (ครัง้ที่ 1/2560)

ในวนัที ่1 มกราคม 25x1 บริษัทใหญ่ ซือ้หุ้นบริษัทเลก็ในสดัสว่น 15% เป็นเงิน 160,000 บาท ซึ่งบริษัทเลก็มี

สนิทรัพย์สทุธิตามบญัชีเทา่กบั 380,000บาท ก าไรสะสม180,000 บาทณ วนัทีซื่อ้หุ้น 15% ทีด่นิมีมลูคา่ยตุธิรรม

สงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี 20,000 บาทและสนิค้ามีมลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี 10,000 บาท โดยบริษัทเลก็

ซึ่งเป็นกิจการทีไ่ม่ได้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ตอ่มา วนัที ่31/12/25x2 บริษัทใหญ่ซือ้หุ้นบริษัทเลก็เพ่ิมขึน้ 60% เป็นเงิน 250,000 บาทโดยมลูคา่ยตุธิรรมของ

หุ้น 15% แรกเทา่กบั 200,000 บาท โดยบริษัทเลก็มีทนุหุ้นสามญั 200,000 บาท ก าไรสะสม 240,000 บาทมลูคา่

ยตุธิรรมของทีด่นิสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี 60,000 บาทและมีสทิธิบตัร 40,000 บาททีไ่ม่ได้บนัทกึบญัชีสทิธิบตัร

มีอาย ุ10 ปี

ในปี 25x3 บริษัทเลก็มีก าไรสทุธิ 30,000 บาทและจ่ายปันผล 10,000

บริษัทใหญ่มีก าไร 99,000 บาท ซึ่งรวมเงินปันผลจากบริษัทเลก็แล้ว

ให้ท า 1. แสดงผลกระทบตอ่ก าไรขาดทนุ ณ วนัรวมธุรกิจ

2. ค านวณคา่ความนิยมจากการซือ้ธุรกิจ

3. ค านวณสว่นได้เสยีของผู้ ถือหุ้นทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (NCI) ณวนัสิน้ปี25x3

4. ค านวณก าไรสทุธิในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และสว่นแบง่ก าไรของNCI

ตอบ การจัดประเภทเงินลงทุน

ประเภท สดัสว่น วธีิทางบญัชี

1 เงินลงทนุทัว่ไป 0-20% ใช้วธีิราคาทนุ/มลูคา่ยตุธิรรม

2 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 20%-50% วธีิสว่นได้เสยี

3 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 50%-100% จดัท างบการเงินรวม

โจทย์ข้อนี ้ถือเป็นการรวมธุรกิจทีด่ าเนินการส าเร็จเป็นขัน้ๆ 

โดยซือ้เงินลงทนุครัง้แรก 1 มกราคม 25x1  สัดส่วน 15%  “เงินลงทุนทั่วไป”

วนัที ่31/12/25x2 ซือ้หุ้นเพ่ิมขึน้ 60% รวมสัดส่วน 75%   "เงินลงทุนในบริษัทย่อย" งบการเงินรวม

ระดบัการควบคมุ

ไม่มีอิทธิพล

มีอิทธิพล

มีอ านาจควบคมุ
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การรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ 

             ปรับมลูคา่เงินลงทนุให้เป็นมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัรวมธุรกิจ (ผลตา่งรับรู้เข้างบก าไรขาดทนุ)

สามารถตอบค าถามข้อ 1 แสดงผลกระทบต่อก าไรขาดทุน ณ วันรวมธุรกิจ ดงันี ้

หน่วย:บาท

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุจ่ายซือ้ครัง้แรก 15% ณ วนัทีไ่ด้อ านาจควบคมุ (31/12/25x2) 200,000

หกั ราคาทนุ (ราคาตามบญัชีก่อนรวมธุรกิจ) (160,000)

ก าไรจากการถือครอง (รับรู้เข้าก าไรขาดทนุในปี 25x2 ทีไ่ด้อ านาจควบคมุ) 40,000

              ค านวณค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกิจ

จากโจทย์ไม่มีมลูคา่ยตุธิรรมของ NCI จึงค านวณคา่ความนิยมคา่ความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ (partial goodwill)

การค านวณคา่ความนิยม (partial goodwill) จากการซือ้เงินลงทนุสามารถค านวณได้ดนีั ้

ขัน้ที่ 1. มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทผู้ถกูซือ้ (บริษัทเลก็) ณ วนัที ่31/12/25x2

สนิทรัพย์สทุธิราคาตามบญัชี (สว่นของเจ้าของ) 440,000

บวก ทีด่นิมลูคา่ยตุธิรรมสงูกวา่ราคาตามบญัชี 60,000

บวก สทิธิบตัรทีย่งัไม่ได้บนัทกึบญัชี 40,000

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ 540,000

ขัน้ที่ 2. วดัมลูคา่ธุรกิจของบริษัทผู้ถกูซือ้ (บริษัทเลก็) ณ วนัที ่31/12/25x2

มลูคา่ธุรกิจของบริษัทผู้ถกูซือ้ = FV หุ้นใหม่ + FV หุ้นเดมิ + NCI 25%

=          250,000 +          200,000+ 135,000 (คา่ความนิยมแบบบางสว่น)

=        585,000 บาท

ขัน้ที่ 3 ค านวณผลตา่งระหวา่ง มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ กบั มลูคา่ธุรกิจ

หน่วย:บาท

มลูคา่ธุรกิจของบริษัทผู้ถกูซือ้ 585,000.00    

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ 540,000.00    

ค่าความนิยมเฉพาะของบริษัทใหญ่ (partial goodwill) 45,000.00      

ขัน้ที่ 1

ขัน้ท่ี 2
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3. ค านวณส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม (NCI) ณวันสิน้ปี25x3

ค านวณส่วนแบ่งก าไร และส่วนแบ่งของ NCI ในก าไรสุทธิของบริษัทเล็กปี x3

 100%เล็ก แบ่ง75%ใหญ่ แบ่ง25%NCI 

ก าไรตามรายงาน 30,000 22,500 7,500

หกั ตดัจ่ายผลตา่งของสทิธิบตัร(10ปี) (4,000) (3,000) (1,000)

26,000 19,500 6,500

ค านวณเงินลงทุนในบริษัทเล็กตามวิธีส่วนได้เสีย / NCI 31/12/25x3

 100%เล็ก แบ่ง75%ใหญ่ แบ่ง25%NCI 

เงินลงทนุเร่ิมแรก 585,000 450,000 135,000

บวก สว่นแบง่ก าไร 26,000 19,500 6,500

หกั เงินปันผล (10,000) (7,500) (2,500)

เงินลงทุน / NCI 31/12/25x3 601,000 462,000 139,000

4. ค านวณก าไรสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และส่วนแบ่งก าไรของNCI

ค านวณก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ / NCI ณ วันที่ 31/12/25x3

ก าไรในงบการเงินรวม ส่วนของใหญ่ ส่วนของ NCI 

ก าไรของบริษัทใหญ่ (รวมเงินปันผลจากบริษัทเลก็) 99,000

หกั ปันผลรับจากบริษัทเลก็ (7,500)

ก าไรสทุธิของบริษัทใหญ่ทีย่งัไม่รวมสว่นแบง่จากบริษัทเลก็ 91,500 91,500

ก าไรหลงัปรับปรุงของเลก็ /สว่นแบง่ก าไร / สว่นแบง่ NCI 26,000 19,500 6,500

รวม 117,500 111,000 6,500

ก าไรหลังปรับปรุงของเล็ก /ส่วนแบ่งก าไร / ส่วนแบ่ง NCI
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