
โจทย์ครัง้ที่ 3/2560 เร่ืองการรวมธุรกิจ และการซือ้ธุรกิจเป็นขัน้

1 มกราคม 25x1 บริษัทขาใหญ่ จ ากดัลงทนุซือ้หุ้นของบริษัทขาเลก็ จ ากดัจ านวน 400,000 หุ้น คดิเป็นเงินลงทนุ

จ่ายซือ้ 30 ล้านบาท สดัสว่นถือหุ้น 40%

1 มกราคม 25x2 ขาใหญ่ซือ้หุ้นบริษัทขาเลก็เพ่ิมอีก 200,000 หุ้น คดิเป็น 20% โดยจ่ายเงินเพ่ิม 20 ล้านบาท ราคาหุ้น

ของบริษัทขาเลก็ในวนันีเ้ทา่กบั 100 บาท และมลูคา่ยตุธิรรมของโดยมลูคา่ยตุธิรรมของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ

เทา่กบั 35 ล้านบาท และมลูคา่ยตุธิรรมและมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิของขาเลก็เทา่กบั 90 ล้านบาท

1 มกราคม 25x3 ขาใหญ่ซือ้หุ้นขาเลก็เพ่ิมอีก 20% เป็นเงิน 30 ล้านบาท มลูคา่ยตุธิรรมและมลูคา่ตามบญัชีของ

สนิทรัพย์สทุธิของขาเลก็เทา่กบั 120 ล้านบาท และสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุมีมลูคา่ยตุธิรรม 50 ล้านบาท

ให้ท า 1. อธิบายหลกัการบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ก่ียวข้องในปี 25x1

2. ค านวณผลก าไรขาดทนุและปรับปรุงบญัชีในงบรวม ปี 25x2

3. ค านวณคา่ความนิยมในปี 25x2

4. อธิบายหลกัการบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ก่ียวข้องในปี 25x2 

5. การปรับปรุงรายการในกระดาษท าการเพ่ือจดัท างบการเงินรวมในปี 25x3 

ตอบ 1. อธิบายหลักการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องในปี 25x1

อ้างถึง ม.บช. 28 เร่ืองเงินลงทนุในบริษัทร่วม หากกิจการมีอ านาจในการออกเสยีงทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(เช่น โดยผา่นบริษัทยอ่ย) ในผู้ ได้รับการลงทนุอยา่งน้อยร้อยละ 20 ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่กิจการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั

กิจการทีมี่การควบคมุร่วมในหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเหนือผู้ ได้รับการลงทนุต้องบนัทกึบญัชี เงินลงทนุใน

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าโดยใช้วธีิสว่นได้เสยี

ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย Equity Method Accounting

เงินลงทนุ = เงินลงทนุขัน้ต้น + สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

ณ วนัทีซื่อ้เงินลงทนุ กิจการต้องรับรู้ผลตา่งระหวา่งต้นทนุของเงินลงทนุกบัมลูคา่ยตุธิรรมสทุธิของสนิทรัพย์และหนีส้นิที่

ระบไุด้เฉพาะสว่นทีเ่ป็นของกิจการดงันี ้

1 คา่ความนิยมทีเ่ก่ียวข้องให้รวมอยใ่นมลูคา่ตามบญัชีเงินลงทนุ ไม่อนญุาตให้ตัง้บญัชีคา่ความนิยม

2 สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมทีส่งูกวา่ต้นทนุของเงินลงทนุ ผู้ ซือ้ต้องรับรู้ผลก าไรทีเ่กิดขึน้ดงักลา่วในก าไร

หรือขาดทนุ ณ วนัทีซี่ ้อื โดยถือเป็นผลก าไรในสว่นของผู้ ซื้อ

2. ค านวณผลก าไรขาดทุนและปรับปรุงบัญชีในงบรวม ปี 25x2

ค านวณหาราคาตามบัญชีของเงินลงทุน (40%) ณ วันที่ 1/1/25x2 (รับรู้ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลปี X1 

ตามวธีิสว่นได้เสยี)
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เงินลงทนุ = เงินลงทนุขัน้ต้น + สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

X = 30,000,000     + สว่นแบง่ก าไร - เงินปันผล

ปรับมลูคา่เงินลงทนุให้เป็นมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัรวมธุรกิจ (ผลตา่งรับรู้เข้างบก าไรขาดทนุ) หน่วย:บาท

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุจ่ายซือ้ครัง้แรก 40% ณ วนัทีไ่ด้อ านาจควบคมุ (1/1/25x2) 40,000,000

หกั ราคาทนุ (ราคาตามบญัชีก่อนรวมธุรกิจ) X

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

1/1/25x2 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 40,000,000     

      ผลก าไรจากการโอนเปลี่ยนหมวดเงินลงทนุ  40,000,000 - x เข้างบก าไรขาดทนุ 

      เงินลงทนุในบริษัทร่วม  x 

บนัทกึผลก าไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ ณวนัทีไ่ด้มาซึ่งอ านาจควบคมุ

3. ค านวณค่าความนิยมในปี 25x2

ค านวณค่าความนิยมจากการซือ้กิจการ วิธี Full goodwill

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

ณ วันที่ 1/1/x2 =     40,000,000 +     20,000,000 (40,000*10)+800,000

=     60,000,000

ขัน้ที่ 2 วัด FV ของธุรกิจที่ซือ้ 100% 0% 10%

FV ของธุรกิจทีซื่อ้ = FV ของทีจ่่าย + FV ของ NCI Partial GW

= 60,000,000    + 35,000,000    36,000,000

=     95,000,000

ขัน้ที่ 3 ค านวณผลต่างระหว่าง FV ของส่ิงที่จ่าย และ FV ของส่ิงที่ได้

มลูคา่เงินลงทนุจ่ายซือ้หุ้น 100% (จ่าย) 95,000,000    

มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิ (ได้) 90,000,000    

คา่ความนิยม 5,000,000     คา่ความนิยมแบบเตม็

4. อธิบายหลักการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องในปี 25x2 

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

การควบคมุ โดยทีผู่้ ซือ้เคยมีสว่นได้เสยีในผู้ถกูซือ้อยู่ก่อนวนัซือ้แล้ว ถือวา่เป็นการรวมธุรกิจแบบเป็นขัน้ 
โดยผู้ซือ้จะต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซือ้ถืออยู่ในผู้ถูกซือ้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ซือ้และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึน้โดยทนัท ีแต่หากถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายก่อน ต้องรับรู้
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ด้วยเกณฑ์เดียวกับเสมือนว่าผู้ซือ้ได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป”

5. การปรับปรุงรายการในกระดาษท าการเพื่อจัดท างบการเงินรวมในปี 25x3 

การทีบ่ริษัทขาใหญ่ซือ้หุ้นในขาเลก็เพ่ิม 20% ถือเป็น “การเปลี่ยนแปลงสว่นได้เสยีของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ใน

บริษัทยอ่ยโดยทีไ่ม่ได้ท าให้บริษัทใหญ่สญูเสยีอ านาจในการควบคมุ” จะถือเป็นกิจกรรมทีมี่ผลกระทบโดยตรงกบัสว่น

ของเจ้าของ หากมีผลตา่งบริษัทใหญ่ต้องบนัทกึรายการดงักลา่วเป็นรายการในสว่นของเจ้าของ (คอื รายการกบัเจ้าของใน

ฐานะผู้ เป็นเจ้าของ) ตามการค านวณดงันี ้

ขาใหญ่ NCI รวม

ก่อนซือ้หุ้นเพ่ิม 600,000          400,000          1,000,000       

ผลจากการที ่ขาใหญ่ ซือ้หุ้นเพ่ิม 200,000 200,000-          -                  

หลงัซือ้หุ้น 800,000          200,000          1,000,000       

ขาใหญ่ NCI รวม

ก่อนซือ้หุ้นเพ่ิม 60% 40% 100%

ผลจากการที ่ขาใหญ่ ซือ้หุ้นเพ่ิม 20% -20% 0%

หลงัซือ้หุ้น 80% 20% 100%

ขาใหญ่ NCI รวม

ก่อนซือ้หุ้นเพ่ิม 72,000,000     48,000,000     120,000,000   

ผลจากการที ่ขาใหญ่ ซือ้หุ้นเพ่ิม 24,000,000 24,000,000     -                  

หลงัซือ้หุ้น 96,000,000     24,000,000     120,000,000   

เงินจ่ายซือ้หุ้นเพ่ิม 30,000,000     

มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิทีข่าใหญ่ได้เพ่ิมขึน้ 24,000,000     

ผลเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุจากการซือ้หุ้นของ บ.ยอ่ย 6,000,000       งบแสดงฐานะการเงิน (สว่นของเจ้าของ)

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 24,000,000     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการซือ้หุ้นของบริษัทย่อยเพิ่ม 6,000,000       

เงินสด 30,000,000     

จ านวนหุ้น (หุ้น)

สดัสว่น

สนิทรัพย์สทุธิ 1/1/25x3 (บาท)
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บนัทกึการซือ้หุ้นของบริษัทยอ่ยจาก NCI
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