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บทคัดยอ
 บทความน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่นาํเสนอการจัดประเภทการรวมการงานซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท ไดแก การดาํเนนิงานรวมกนั
และการรวมคา รวมทั้งวิธีปฏิบัติทางบัญชี และการนําเสนองบการเงินของกิจการการรวมการงานแตละประเภทตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)

คําสําคัญ:  การรวมการงาน  การดําเนินงานรวมกัน  การรวมคา

Abstract
 This article is to present the classifi cation of joint arrangements that consists of two categories -joint 
operation and joint venture. This article also explains accounting methods and the presentation of fi nancial 
statements for each category of joint arrangements according to Thai Financial Reporting Standard No. 11 
Joint Arrangements (Revision version 2558 B.E. (2015)).
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บทนํา
 การดําเนินธุรกิจในโลกปจจุบันมีความเก่ียวของท่ีซับซอนมากขึ้น ตัวอยางเชน มีการลงทุนในบริษัทอื่นจนบริษัทที่ถูกซื้อ
หุนมีความเกี่ยวของเปนบริษัทยอย บริษัทรวม หรือกิจการรวมคา ทั้งนี้ กลุมกิจการเหลานี้มีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกัน และมี
มาตรฐานการบัญชีรวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดไวสําหรับลักษณะของกิจการแตละแบบ อาทิ หากกิจการ
ลงทนุซ้ือหุนในอีกบรษิทัหนึง่จนมอีาํนาจในการควบคมุ จะเรยีกบริษทัท่ีเขาไปลงทนุวาบรษิทัใหญ และเรียกบริษทัท่ีถกูซือ้หุนวา
บริษัทยอย และบริษัทใหญตองจัดทํางบการเงินที่รวมท้ังบริษัทใหญและบริษัทยอยเปรียบเสมือนเปนบริษัทเดียวกัน เรียกวา
งบการเงินรวม ตามที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่องงบการเงินรวม รวมทั้งบริษัท
ใหญตองนาํเสนองบการเงนิของตนเองตามทีร่ะบใุนมาตรฐานการบัญช ีฉบบัท่ี 27 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่งงบการเงินเฉพาะกจิการ 
หรือหากบริษัทหน่ึงเขาไปลงทุนในอีกบริษัทหน่ึงจนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ จะเรียกบริษัทที่เปนผูลงทุนวา “ผูลงทุน” และ
เรียกบริษัทที่ถูกลงทุนวา “บริษัทรวม” ซึ่งบริษัทผูลงทุนที่มีบริษัทรวมจะตองนําเสนอทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่ระบุไว
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรบัปรุง 2558) เรื่องงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนได-
เสียตามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา หรือหากบริษัท
ผูลงทุนเขาไปลงทุนซื้อหุนในอีกบริษัทหนึ่งจนมีอํานาจในการควบคุมรวม จะมีลักษณะเปนการรวมคา หรือที่ปจจุบันเรียกวา 
การรวมการงาน ซึ่งกิจการลักษณะนี้มีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรวมการงานเปน
กรอบแนวทางในการปฏิบัติ ในบทความน้ีจะเนนในเร่ืองการรวมการงาน ซึ่งในอดีตจะเรียกวา การรวมคา ทั้งการจัดประเภท 
การปฏิบัติทางบัญชีและการนําเสนองบการเงิน
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ประวัติความเปนมา
 ในอดีตมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่31 (ปรับปรุง 2555) 
เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา ไดกําหนดการจัดประเภท
รูปแบบของกิจการท่ีมีลักษณะท่ีมีอํานาจในการควบคุมรวมกัน
ไว 3 ประเภท คือ การดําเนินงานท่ีควบคุมรวมกัน (jointly 
controlled operations) สินทรัพยที่ควบคุมรวมกัน
(jointly controlled assets) และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
(jointly controlled entities) โดยการรวมคาทั้ง 3 ประเภท
เปนไปตามลกัษณะทีส่าํคญัของการรวมคาดังนี ้ ผูรวมคาสอง
รายหรือมากกวามคีวามผกูพนัโดยขอตกลงรวมคาตามสญัญา 
และขอตกลงรวมคาตามสัญญากําหนดใหมีอํานาจในการ
ควบคุมรวมกัน (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2558)
 ในกรณีที่เปนการดําเนินงานที่ควบคุมรวมกัน และ
สินทรัพยที่ควบคุมรวมกัน การรวมคาประเภทน้ีไมมีการ
จัดตั้งเปนบริษัทหรือหางหุนสวน หรือไมไดจัดใหมีโครงสราง
ทางการเงินแยกตางหากจากผูรวมคา ดงัน้ัน ผูรวมคาจึงบันทกึ
สินทรัพยที่ผูรวมคาควบคุม หนี้สินที่ผูรวมคากอขึ้น คาใชจาย
ที่เกิดขึ้นกับผูรวมคา และสวนแบงรายไดจากการขายสินคา
และบริการที่ผูรวมคาไดรับ และผูรวมคาไมตองปรับปรุง
รายการดังกลาวเม่ือมีการนําเสนองบการเงินรวม เนื่องจาก
ผูรวมคาไดบันทึกสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจายในงบการ
เงินของตนแลว
 ในกรณีกิจการท่ีควบคุมรวมกัน จะมีการจัดต้ังเปน
บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนแยกตางหากออกมาจากกิจการ
ของผูรวมคา ซึ่งถูกกําหนดใหบันทึกบัญชี จัดทําและนําเสนอ
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเชนเดียวกับกิจการอื่น สําหรับงบการเงินของ
ผูรวมคา จะตองรบัรูสวนไดเสยีในกจิการทีค่วบคมุรวมกนั 2 วธิี
คือ วิธีรวมตามสัดสวน หรือวิธีสวนไดเสีย โดยมาตรฐานการ
บญัชฉีบบันีส้นบัสนนุใหใชวธิรีวมตามสัดสวน เน่ืองจากเหน็วา
สะทอนถึงเนื้อหาและความเปนจริงทางเศรษฐกิจของสวน
ไดเสยีของผูรวมคาในกิจการท่ีควบคุมรวมกนัไดดกีวา วธิสีวน
ไดเสียจึงเปนเพียงแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติเทาน้ัน

แนวทางปฏิบัติตอมา
 ตอมามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) 
เรื่องสวนไดเสียในการรวมคาถูกยกเลิก และประกาศใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เร่ืองการรวมการ
งานแทน บงัคบัใชในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 เปนตนไป 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ มาตรฐานฉบับนี้มีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
คอนขางมาก นับแตประเด็นการจัดประเภทของการรวมคา
ซึ่งในมาตรฐานฉบับใหม เรียกวา การรวมการงาน รวมทั้งวิธี
การบัญชีและการนําเสนองบการเงิน

ความหมายของการรวมการงาน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เรื่อง
การรวมการงาน ไดใหความหมายของการรวมการงาน
(joint arrangement) วา “การรวมการงาน หมายถึง การ
งานซึ่งบุคคลหรือกิจการสองรายหรือมากกวาสองรายข้ึนไป
มีการควบคุมรวมกัน” และไดใหความหมายของการควบคุม
รวม (joint control) วา “การควบคุมรวม หมายถึง การ
รวมกันควบคุมการงานซ่ึงไดตกลงกันไวในสัญญา ซึ่งการ
ควบคมุรวมจะมไีดกต็อเมือ่การตดัสนิใจใดๆ เก่ียวกบักิจกรรม
ที่เก่ียวของจะตองไดรับความเห็นชอบอยางเปนเอกฉันทจาก
ผูที่รวมกันควบคุมการงานแลวเทานั้น”
 จากคํานิยามขางตนจะเห็นวา คลายคลึงกับคํานิยาม
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง
สวนไดเสียในการรวมคาซึ่งไดถูกยกเลิกไป คือ ประเด็นที่มี
บุคคลหรือกิจการตั้งแตสองรายขึ้นไป และมีอํานาจในการ
ควบคุมรวมกัน แตประเด็นทีม่าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 11 เรื่องการรวมการงาน ที่แตกตางไปจากเดิม คือ
การจัดประเภทของการรวมการงาน

การจัดประเภทของการรวมการงาน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เรื่อง
การรวมการงาน ไดจัดประเภทของการรวมการงานออกเปน
2 ประเภท คือ การดําเนินงานรวมกัน (joint operations) 
และการรวมคา (joint ventures) โดยมาตรฐานฉบับนี้ได
ใหความหมายของการดาํเนนิงานรวมกัน และการรวมคา ดงันี้
 “การดําเนินงานรวมกัน หมายถึง การรวมการงาน
ซึ่งผูที่มีการควบคุมรวมในการงานนั้นมีสิทธิในสินทรัพยและ
มีภาระผูกพันในหนี้สินท่ีเกี่ยวของกับการรวมการงานนั้น
โดยเรียกผูที่มีการควบคุมรวมดังกลาววาผูรวมดําเนินงาน”
 “การรวมคา หมายถึง การรวมการงานซึ่งผูที่มีการ
ควบคุมรวมในการงานนั้นมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิของการ
รวมการงานน้ัน โดยเรียกผูที่มีการควบคุมรวมดังกลาววา
ผูรวมคา”



90 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

  

  

  

 

 โครงสรางของการรวมการงาน

ไมไดจัดตั้งขึ้นเปนหนวยงานแยกตางหาก จัดตั้งข้ึนเปนหนวยงานแยกตางหาก

การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา

กิจการตองพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้

(1) รูปแบบทางกฎหมายของหนวยงานแยกตางหาก

(2) เง่ือนไขของขอตกลงตามสัญญา และ

(3) ขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมอื่น

ภาพท่ี 1 การจัดประเภทการรวมการงาน: การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผูเขารวมการงานที่เกิดจากการรวมการงาน
ที่มา: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่องการรวมการงาน 

 จากความหมายขางตน สามารถสรุปการจัดประเภทของการรวมการงานระหวางมาตรฐานการบญัชี ฉบับที ่31 (ปรบัปรุง 
2555) เรือ่งสวนไดเสยีในการรวมคาทีถ่กูยกเลิกไปกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่11 เรือ่งการรวมการงานท่ีนาํมา
ใชแทนที่ได ดังนี้

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระหวางมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 11
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555)
เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา (ยกเลิก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรื่องการรวมการงาน (ประกาศใชแทน)

การดําเนินงานท่ีควบคุมรวมกัน การดําเนินงานรวมกัน

สินทรัพยที่ควบคุมรวมกัน การดําเนินงานรวมกัน

กิจการที่ควบคุมรวมกัน
- กรณีผูรวมดําเนินงานมีสิทธิในสินทรัพยและมีภาระผูกพัน
  ในหนี้สินที่เกี่ยวของกับการรวมการงาน
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
- กรณีผูรวมคามสีิทธิในสินทรัพยสุทธิของการรวมการงาน

การดําเนินงานรวมกัน

การรวมคา
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ตัวอยางของการพิจารณาจัดประเภทการรวมการงาน 
ตัวอยางที่ 1
 บริษัท A จํากัด เปนบริษัทผูรับเหมากอสรางอาคาร 
บริษัท B จํากัด เปนบริษัทรับตกแตงภายใน ไดรวมมือกัน
ประมูลเพื่อรับจางกอสรางอาคารหลังหนึ่ง โดยมิไดมีการ
จัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหมแตอยางใด บริษัท A จํากัดจะบันทึก
คาใชจายในการกอสรางอาคารท้ังหมดในสมุดบัญชีของตน 
บรษิทั B จาํกดัจะบนัทกึคาใชจายในการตกแตงภายในท้ังหมด
ในสมุดบัญชีของตน สวนรายไดบันทึกในสมุดบัญชีของแตละ
ฝายโดยแบงตามทีร่ะบใุนสัญญา ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบั
เดิม คือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
สวนไดเสียในการรวมคา จะจัดประเภทเปนการดําเนินงานที่
ควบคุมรวมกัน แตตามมาตรฐานฉบับใหม คือ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่องการรวมการงาน จะจัด
ประเภทเปนการดําเนินงานรวมกัน 

ตัวอยางที่ 2
 บริษัท A จํากัด เปนบริษัทผูผลิตและขายขนมไทย 
บรษิทั B จาํกดั เปนบริษทัผูผลติและขายเบเกอร่ี ทัง้สองบริษทั
รวมกันซื้อรถบรรทุกเพ่ือนําสินคาของตนออกวางจําหนาย 
โดยมิไดมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหมแตอยางใด แตละบริษัท
ตางบันทึกสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจาย
ตามรายการทีเ่กดิขึน้ของตน มเีพยีงรถบรรทกุทีท่ัง้สองบรษิทั
ตองบันทึกเปนสินทรัพยโดยแบงตามสัดสวนที่ตนลงทุน
ไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา จะ
จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ควบคุมรวมกัน แตตามมาตรฐาน
ฉบับใหม คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 
เรือ่งการรวมการงาน จะจดัประเภทเปนการดาํเนนิงานรวมกนั
 
ตัวอยางที่ 3
 บริษัท A จํากัด เปนบริษัทใหบริการใหคําปรึกษา
ในการกอสรางอาคารสูง บริษัท B จํากัด เปนบริษัทรับเหมา
กอสราง ทั้งสองบริษัทไดรวมกันจัดตั้งบริษัท C จํากัด เพื่อ
รบักอสรางโรงแรมแหงหนึง่ โดยในสญัญาระบวุาการตดัสนิใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่สําคัญ จะตองไดรับความเห็นชอบอยาง
เปนเอกฉันททั้งจากบริษัท A จํากัด และบริษัท B จํากัด 
นอกจากน้ี ในสัญญายังระบุดวยวาอุปกรณและเคร่ืองมือ
ในการกอสรางทั้งหมดเปนสิทธิของบริษัท B จํากัด แตเพียง
ผูเดียว อีกทั้งบริษัท A จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงตอง
รับผิดชอบในหน้ีสินที่บริษัท C จํากัด กอขึ้นอีกดวย 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา
จะจัดประเภทเปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน แตตามมาตรฐาน
ฉบับใหม คอื มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่11 เรือ่ง
การรวมการงาน จะจัดประเภทเปนการดําเนินงานรวมกัน
 
ตัวอยางที่ 4
 บริษัท A จํากัด เปนบริษัทใหบริการใหคําปรึกษา
ในการกอสรางอาคารสูง บริษัท B จํากัด เปนบริษัทรับเหมา
กอสราง ทั้งสองบริษัทไดรวมกันจัดตั้งบริษัท C จํากัด เพ่ือ
รบักอสรางโรงแรมแหงหนึง่ โดยในสญัญาระบวุา การตดัสินใจ
เก่ียวกับกิจกรรมที่สําคัญ จะตองไดรับความเห็นชอบอยาง
เปนเอกฉันททั้งจากบริษัท A จํากัด และบริษัท B จํากัด 
นอกจากนี้ ในสัญญายังระบุดวยวาสินทรัพยใดก็ตามที่บริษัท 
A จํากัด และบริษัท B จํากัด นํามาลงทุนในบริษัท C จํากัด 
จะเปนสินทรัพยของบริษัท C จํากัด ทั้งบริษัท A จํากัด และ
บริษัท B จํากัด ไมมีสิทธิในสินทรัพยที่ตนนํามาลงทุนอีกแต
อยางใด อกีท้ังหนีส้นิท่ีบรษิทั C จาํกดั กอขึน้ท้ังบรษิทั A จาํกดั
และบรษิทั B จาํกดั จะรบัผดิชอบเพยีงแคเงนิทีต่นนาํมาลงทนุ
ในบริษัท C จํากัด เทานั้น โดยเจาหนี้ของบริษัท C จํากัด
ไมมีสิทธิไลเบ้ียกับบริษัท A จํากัด และบริษัท B จํากัด ตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบับเดิม คอื มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที ่31 
(ปรบัปรุง 2555) เรือ่งสวนไดเสยีในการรวมคา จะจัดประเภท
เปนกิจการท่ีควบคุมรวมกัน แตตามมาตรฐานฉบับใหม คือ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่องการรวม
การงาน จะจัดประเภทเปนการรวมคา 

วิธีการทางบัญชีและนําเสนองบการเงนิ
 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่11 เร่ือง
การรวมการงาน ไดกาํหนดวธิกีารบญัชีและนาํเสนองบการเงนิ
ตามการจัดประเภทของการรวมการงาน ดังนี้
 1. การดําเนินงานรวมกัน กําหนดใหผูรวมดําเนินงาน
ตองรับรูรายการสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายตาม
สวนไดเสียของตนในการดําเนินงานรวมกัน

ตัวอยางที่ 5
 วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ก จํากัด ไดตกลงกับ
บริษัท ข จํากัด จัดตั้งกิจการ ค โดยบริษัท ก จํากัด ลงทุนดวย
ที่ดิน 200,000 บาท และบริษัท ข จํากัด ลงทุนดวยเงินสด 
200,000 บาท ที่ดินแปลงนี้ตกลงในสัญญาวา เมื่อเลิกกิจการ 
ค ที่ดินแปลงนี้จะตองเปนของบริษัท ก จํากัด และตกลงแบง
ผลกําไรในกิจการ ค ในอัตราเทากัน
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 ดังนั้น กิจการ ค จะจัดประเภทเปนการดําเนินงานรวมกันของบริษัท ก จํากัด และบริษัท ข จํากัด ทั้งบริษัท ก จํากัด 
และบริษัท ข จํากัด จะตองรับรูสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายในงบการเงินตามสวนไดเสียที่ตนมีสิทธิ นั่นคือ หากเปน
บริษัท ก จํากัด จะตองรบัรูที่ดินของกิจการ ค ทั้งหมดเปนสินทรัพยของบริษัท ก จํากัด และรับรูรายไดคาใชจายของกิจการ ค 
รอยละ 50 ตามที่ตกลงในสัญญา (อัญชลี วิรุฬหจรรยา, 2557)
 จากโจทยขางตนสามารถจัดทํางบการเงินของบริษัท ก จํากัด โดยรับรูสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ตามสวนที่
ตนมีสิทธิ โดยใชกระดาษทําการ ดังนี้

บริษัท ก จํากัด
กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1

กิจการ ค
สวนที่ ก

มีสิทธิ

ตัดบัญชี
บริษัท ก

งบการเงิน

รวมเดบิต เครดิต

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ขาย  220,000 110,000 400,000 510,000

รายไดอื่น 24,000 12,000 30,000 42,000

รวมรายได  244,000 122,000 430,000 552,000

ตนทุนขาย (120,000) (60,000) (240,000) (300,000)

คาใชจายในการขายและบริหาร (40,000) (20,000)  (60,000) (80,000)

รวมคาใชจาย (160,000) (80,000)  (300,000)  (380,000)

กําไรสุทธิ 84,000 42,000 130,000 172,000

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด 284,000 360,000 360,000

ลูกหนี้การคา (สุทธิ) 30,000 46,000 46,000

สินคาคงเหลือ 60,000 70,000 70,000

เงินลงทุนในการรวมคา 200,000 200,000

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ (สุทธิ) 200,000 200,000 600,000 800,000

รวมสินทรัพย 574,000 1,276,000 1,276,000

เจาหน้ีการคา 30,000 100,000 100,000

เจาหน้ีเงินกู 60,000 240,000 240,000

ผูรวมดําเนินงาน – ก 200,000 200,000

ผูรวมดําเนินงาน – ข 200,000

หุนสามัญ 600,000 600,000

กําไรสะสม (ยังไมไดแบง) 84,000 42,000 336,000 336,000

574,000 1,276,000 1,276,000

ที่มา: อัญชลี วิรุฬหจรรยา (2557)
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 เนื่องจากมาตรฐานกําหนดใหผูรวมดําเนินงานตอง
รบัรูรายการสนิทรัพย หนีส้นิ รายได และคาใชจายตามสวนได
เสียของตน บริษัท ก จํากัด จึงตองรับรูรายได และคาใชจาย
ในกจิการ ค ตามสวนทีต่นมสีทิธ ิคอื รอยละ 50 นอกจากนี ้ตอง
รับรูที่ดินมูลคา 200,000 บาท ในงบแสดงฐานะการเงินของ
บริษัท ก จํากัด ดวย ซึ่งจะทําใหงบการเงินเฉพาะกิจการและ
งบการเงินรวมของกิจการท่ีจัดประเภทเปนการดําเนินงาน
รวมกัน มกีารนาํเสนอเหมือนกนัทกุประการ ดงันัน้ จากโจทย
ขางตน บริษัท ก จํากัด จะตองนําเสนองบการเงินโดยนํา
ตัวเลขมาจากชองงบการเงินรวม
 2. การรวมคา กําหนดใหยกเลิกวิธีรวมตามสัดสวน
และกําหนดใหปฏิบตัดิวยวิธสีวนไดเสีย ดงัน้ัน งบการเงินของ
การรวมคา จะตองนําเสนอ 2 งบ คือ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่องงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ระบใุหผูรวมคานาํเสนอขอมลูการรวมคาดวยวธิรีาคาทนุ และ
มาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่28 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองเงินลงทุน
ในบริษัทรวมและการรวมคา ระบุใหผูรวมคานําเสนอขอมูล
การรวมคาดวยวิธีสวนไดเสีย

ตัวอยางที่ 6
 วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ก จํากัด ไดตกลงกับ
บริษัท ข จํากัด จัดตั้งกิจการ ค โดยบริษัท ก จํากัด ลงทุน
ดวยที่ดิน 100,000 บาท บริษัท ข จํากัด ลงทุนดวยเงินสด 

100,000 บาท ในสัญญาระบุวาผูรวมคาทุกรายมีสิทธิ
ในสินทรัพยสุทธิรวมกันตามสัดสวน ผูรวมคา ก:ผูรวมคา ข =
50:50
 ดังนั้น กิจการ ค จะจัดประเภทเปนการรวมคา และ
ผูรวมคาทุกรายจะตองนําเสนองบการเงินที่แสดงถึงสิทธิ
ในกิจการรวมคา ค ตามวิธีสวนไดเสียมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวมและ
การรวมคา รวมท้ังนําเสนองบการเงินตามการบัญชีวิธีราคา
ทุนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยวิธีราคาทุนและวิธีสวนไดเสีย
จะแตกตางกันในประเด็นของการรับรูรายไดจากตัวอยาง
วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ก จํากัด ลงทุนในกิจการรวม
คา ค จํานวน 100,000 บาท ในป 25x1 กิจการรวมคา ค มี
ผลการดําเนินงานกาํไรสุทธิ จํานวน 42,000 บาท ซึ่งบริษัท 
ก จํากัด มีสวนในกิจการรวมคา ค รอยละ 50 ดังนั้น ตาม
วิธีสวนไดเสีย เงินลงทุนในกิจการรวมคาจะตองแสดงในงบ
การเงิน จํานวน 121,000 บาท (100,000+50%42,000)
และรับรูกําไรจากกิจการรวมคา 21,000 บาท เฉพาะสวนที่
บรษิทั ก จาํกดั มสิีทธเิปนรายได ในงบกําไรขาดทุนของบริษทั 
ก จาํกัด ดวย แตหากเปนวธิรีาคาทุน บรษิทั ก จาํกัด จะไมรบัรู
ผลการดําเนินงานของกิจการรวมคาและบัญชีเงินลงทุน
ในกิจการรวมคาจะยังคงแสดงยอด จํานวน 100,000 บาท
ดังนี้

บรษิัท ก จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวด 1 ป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x1
   หนวย:บาท

งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได

รายไดจากการขาย 200,000 200,000

รายไดอื่น 15,000 15,000

รวมรายได 215,000 215,000

คาใชจาย

ตนทุนขาย (120,000) (120,000)

คาใชจายในการขายและบริหาร (30,000) (30,000)

รวมคาใชจาย (150,000) (150,000)

กําไรจากการดําเนินงาน 65,000 65,000

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในกิจการรวมคา 21,000

กําไรสุทธิ 86,000 65,000
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บริษัท ก จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 25x1
   หนวย:บาท

งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 138,000 138,000

สินทรัพยไมหมุนเวียน  

เงินลงทุนในกิจการรวมคา 121,000 100,000

ที่ดินอาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 300,000 300,000

รวมสินทรัพย 559,000 538,000

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน 50,000 50,000

หนี้สินไมหมุนเวียน 120,000 120,000

ทุนหุนสามัญ 300,000 300,000

กําไรสะสม 89,000 68,000

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 559,000 538,000

 ปจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภได
ประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 
(ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมการงาน บังคับใชในหรือหลัง
วนัที ่1 มกราคม 2559 เปนตนไป  ซึง่มปีระเด็นทีแ่ตกตางจาก
ฉบับปรับปรุง 2557 ซึ่งบังคับใชไปเมื่อ 1 มกราคม 2558 ใน
เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติในชวงการเปลี่ยนแปลง โดยเดิมระบุ
ใหกิจการนําเสนองบการเงินที่เริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เปรียบเทียบกับงวดกอนหนา
งวดที่มีการนํามาใชครั้งแรก แตมาตรฐานฉบับปจจุบันไดระบุ
ใหกจิการสามารถเลือกนาํเสนอขอมูลเปรียบเทียบท่ีปรับปรุง
แลวสําหรับงวดกอนหนากี่งวดก็ไดไมเปนการบังคับ

บทสรุป
 มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับการรวมคาหรือ
ที่ปจจุบันเรียกวา การรวมการงาน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
หลายครั้ง ซึ่งอาจสรุปไดดังนี้
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา บังคับใชในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2554 เปนตนไป ซึ่งสอดคลองกับ IAS No.31 
Interests in Joint Venture (Bound Volume 2009)

 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) 
เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา บังคับใชในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม 2557 เปนตนไป ซึ่งสอดคลองกับ IAS No.31 
Interests in Joint Venture (Bound Volume 2012)
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เรื่อง
การรวมการงาน บังคับใชในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 
เปนตนไป ซึง่สอดคลองกบั IFRS No.11 Joint Arrangements 
(Bound Volume 2013)
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 
(ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมการงาน บังคับใชในหรือหลัง
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป ซึง่สอดคลองกบั IFRS No.11 
Joint Arrangements (Bound Volume 2015)
 นอกจากน้ี คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
อยูระหวางการจัดทําและปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเกี่ยวกับการรวมการงาน คือ รางมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองการรวม
การงาน บงัคบัใชในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 เปนตนไป 
ซึง่สอดคลองกับ IFRS No.11 Joint Arrangements (Bound 
Volume 2016)
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 โดยการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญทีเ่กดิขึน้ คอื การเปล่ียนจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่31 (ปรบัปรงุ 2555) เรือ่งสวนไดเสีย
ในการรวมคา มาเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ืองการรวมการงาน ทําใหมีการจัดประเภทการรวมการงาน
เปน 2 ประเภท คือ การดําเนินงานรวมกันและการรวมคา โดยการจัดประเภทการรวมการงานแตละประเภทจะตองมีวิธีปฏิบัติ
ทางบัญชแีละนําเสนองบการเงินทีแ่ตกตางกัน ซึง่หากการรวมการงานน้ันจดัประเภทเปนการดําเนินงานรวมกัน กจิการตองรับรู
สนิทรัพย หนีส้นิ รายได และคาใชจายตามสวนไดเสยีของตน ซึง่ทาํใหงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมนาํเสนอเหมอืน
กันทุกประการ แตหากการรวมการงานนั้นจัดประเภทเปนการรวมคา กิจการตองนาํเสนองบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคา
ทุนและงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสีย
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