




คํ านํ า

วิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เลมน้ี จัดทํ าขึ้นสํ าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและบุคคล
ท่ัวไปที่สนใจการบัญชีท่ีเก่ียวของกับการรวมธุรกิจ

ด วยปจจุบันความซับซอนของการประกอบธุรกิจมีมากขึ้น การแขงขันสูงขึ้น ธุรกิจตอง
หา วิถีทางเพื่อใหดํ ารงอยูดวยความมั่นคง วิธีการหน่ึงซ่ึงจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวคือ การ
รวมธุรกิจ (Business Combination) ซ่ึงตามความหมายของการรวมธุรกิจ คือ การนํ ากิจการตั้งแต
สองกิจการขึ้นไปมารวมกันโดยที่กิจการใดกิจการหน่ึงอาจจะเลิก หรือเลิกท้ังสองกิจการและมีกิจการที่
เกิดขึ้นมาใหมแทนหรืออาจจะเกิดจากการเขาควบคุมสินทรัพยสุทธิก็ได  ในหนังสือเลมน้ีเขียนขึ้นเพื่อ
สนองความต องการของธุรกิจดังกลาว ซ่ึงเน้ือหาเปนเร่ืองวิธีการบัญชีท่ีใชกับการรวมธุรกิจโดยกลาวถึง
การรวมธุรกิจ 3 ลักษณะ คือ  Merger หมายถึง กิจการตั้งแตสองกิจการขึ้นไปรวมกันโดยมีกิจการหน่ึง
ยังอยู และรับโอนกิจการซ่ึงตองลมเลิกไป  Consolidation  หมายถึง  มีกิจการใหมท่ีเกิดขึ้นเพื่อรับโอน
กิจการเกาท้ังหมดที่ตองลมเลิก และลักษณะสุดทาย คือ Acquisition of Stock ซ่ึงหมายถึง กิจการหน่ึง
เข า ซ้ือหุ นที่ มีสิทธิออกเสียงของอีกกิจการหน่ึงมากกวาก่ึงหน่ึง   หรือตั้งแตรอยละ 20  สํ าหรับบทแรก
จะกลาวถึงลักษณะและวิธีการ ตลอดจนการบันทึกบัญชีของ 2 ลักษณะแรก คือ  Merger และ
Consolidation   และตั้ งแต บทที่สองเปนตนไปเปนเร่ืองของการรวมธุรกิจในลักษณะของ  Acquisition
of Stock ในบทที่สอง  ซ่ึงจะกลาวถึงลักษณะของการเขาซ้ือหุนที่มีสิทธิออกเสียง วิธีการบัญชีตลอดจน
การทํ างบการเงินรวม ณ วันซ้ือหุน บทที่สามเปนเร่ืองของการบันทึกบัญชีและการทํ างบการเงินรวม
หลังวันซ้ือหุ น โดยที่ในบทที่ส่ีจะกลาวถึงกรณีท่ีมีรายการที่เกิดขึ้นระหวางบริษัท สวนบทที่หาจะกลาว
ถึงกรณี ท่ี มีการถือหุนกูระหวางกัน โดยที่ดานผูซ้ือและผูขายไมไดเปนไปตามราคามูลคาจึงตองมีการ
ตัดสวนตํ่ าหรือสวนเกินมูลคาหุนกู  ซ่ึงในที่น้ีสวนใหญใชวิธีดอกเบ้ียทบตน  บทที่หกเปนเร่ืองของการ
ท่ีถือหุ นสามัญทางออมและการถือหุนสามัญระหวางบริษัท สวนบทที่เจ็ดเร่ืองการเปล่ียนแปลงสวน
ได  เสีย  บทที่แปดเร่ืองบริษัทยอยมีหุนทุนสองลักษณะ  และบทที่เกาเปนเร่ืองของทฤษฎีความเปน
หนวยงาน   เร่ืองสุดทาย คือ การแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ

หลักเกณฑในการเขียนเร่ืองราวที่กลาวขางตน     ใชตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสมาคม
นักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยไดประกาศใชแลว  จํ านวน 4 ฉบับ

หนังสือเลมน้ีจะสํ าเร็จลุลวงไปไมไดเลยถาขาดผูสนับสนุนดังตอไปน้ี
ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช  คณบดีคณะบัญชี   และอาจารยชลธิชา  นาคะวิสุทธิ์   ท่ีเปดโอกาสใหพิมพ
เผยแพร และอาจารยโสมนัส ณ บางชาง ท่ีกรุณาชวยตรวจทานให ตลอดจน ผศ.ทัศนียนารถ         
ล้ิมสุทธิวันภูมิ  ท่ีใหความชวยเหลือบางสวน  ผูเขียนขอขอบพระคุณอาจารยท่ีกลาวนามขางตนน้ี

ผู  เขียนหวังวาผูอานจะไดรับประโยชนจากหนังสือเลมน้ีบาง       และถาหนังสือเลมน้ี
ขาดตกบกพรองประการใดผูเขียนขอรับความผิดน้ัน

 พัชรินทร  ไตรรัตนรุงเรือง
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