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บทความนี้มีจุดประสงคเพื่ออธิบายหลักการสําคัญที่ใชในการจัดประเภทการรวมการงานและการบันทึกบัญชี

สําหรับการรวมการงานแตละประเภทภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 การรวมการงานฉบับปจจุบัน 

การรวมการงานเกิดจากการลงทุนในกิจการอ่ืนที่ผู ลงทุนมีการควบคุมรวมกับผู ร วมทุนอื่นในกิจการที่เขาไปลงทุน

การรวมการงานแบงเปน 2 ประเภท คือการดําเนินงานรวมกันและการรวมคา โดยการแบงประเภทจะพิจารณาจาก

สิทธิในสินทรัพยและภาระผูกพันในหนี้สินหรือสิทธิในสินทรัพยสุทธิในการงานนั้น ผูที่มีการควบคุมรวมในการดําเนินงาน

รวมกันหรือผูรวมดําเนินงาน ตองบันทึกสวนแบงในสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจายตามสวนไดเสียของตน

ในการดําเนินงานรวมกัน ในขณะท่ีผูที่มีการควบคุมรวมในการรวมคาหรือผูรวมคา ตองบันทึกเงินลงทุนในการรวมคา

ตามวิธีสวนไดเสีย

คําสําคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 การรวมการงาน การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา

บทคัดย�อ

ความแตกต�างระหว�างการดําเนินงานร�วมกันและการร�วมค�า
ภายใต� TFRS 11 การร�วมการงาน
ดร.จิรดา เพทายบันลือ
อาจารยประจําภาควิชาการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บทความวิชาการ



ป�ที่ 14 ฉบับที่ 43 กันยายน 2561 วารสารวิชาชีพบัญชี 111

The objectives of this article are to discuss the key concept underlying the classification of a joint 

arrangement as well as the accounting treatment for each type under current TFRS 11: Joint Arrangement. 

A joint arrangement is an investment in other entities with a joint control, which is classified as a joint 

operation or a joint venture. The classification is determined by either rights to the assets and obligations 

for liabilities or rights to net assets relating to that arrangement. Parties with a joint control in a joint operation, 

or a joint operator, should recognize its share of any assets, liabilities, revenues and expenses, in relation 

to their interests whilst those with a joint control in a joint venture, or a joint venturer, should apply the 

equity method to account for their investment in a joint venture.
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บทนํา
ธุรกิจสามารถเติบโตไดโดยการขยายการดําเนินงาน

จากภายในกิจการเอง (Organic Growth) หรือโดยการ
ลงทุนเขาซ้ือธุรกิจอื่น (Inorganic Growth) หากการเขาซื้อ
ธรุกจินัน้เปนการซือ้หุน ซึง่ทาํใหธรุกจินัน้มอีาํนาจการควบคมุ1 
กิจการที่ธุรกิจน้ันเขาไปลงทุนจะกลายเปนบริษัทยอย ทําให
ธุรกิจตองจัดทํางบการเงินรวม (Consolidated Financial 
Statement) หากการเขาซื้อหุนทําใหธุรกิจทําใหมีอิทธิพล
อย างมีสาระสําคัญกิจการที่ เข าไปลงทุนจะกลายเป น
บริษัทรวม และธุรกิจนั้นตองจัดทํางบการเงินตามวิธีสวน
ไดเสีย (Financial Statements under Equity Method) 
เพิ่มเติม ในกรณีที่การเขาซื้อหุ นน้ันสงผลใหธุรกิจมีการ
ควบคุมรวมกับผู ร วมทุนอื่น การลงทุนน้ันจะจัดประเภท
เปนการรวมการงาน (Joint Arrangement)

ในประเทศไทย การรวมการงานเปนคําใหมที่เกิดข้ึน
หลังป พ.ศ. 2558 ภายหลังที่มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การรวมการงาน (ปรับปรุง 2559) 
(TFRS 11) มีผลบังคับใช กอนหนานั้น มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 31 เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา (ปรับปรุง 2555) 
(TAS 31) เรียกการมีอํานาจการควบคุมในกิจการวา การ
รวมคา

ในทางปฏิบัติ TAS 31 กอใหเกิดประเด็นขัดแยงอยู
2 ประการ

1. การเปดทางเลือกในการจัดทํางบการเงินของกิจการ
ทีค่วบคุมรวมกันระหวางวิธรีวมตามสัดสวน (Proportionate 
Consolidation) หรือวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) 
ทําใหความสามารถในการเปรียบเทียบระหวางงบการเงิน
นอยลง (Ernst & Young, 2011) เพราะกิจการอาจใช
วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกับสําหรับการรวมคาที่มีเนื้อหา
และขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิและภาระผูกพันที่ตางกัน หรือ

เลือกใชวิธีการบันทึกบัญชีที่ตางกันสําหรับการรวมคาที่มี
เนื้อหาและข อเท็จจริงเ ก่ียวกับสิทธิและภาระผูกพันที่
เหมือนกัน (Srijunpetch, 2015)

2. งบการเงินไมไดสะทอนเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจของ
สวนไดเสียในการรวมคาของผูรวมคาเพราะใชโครงสรางการ
จัดตั้งเปนตัวกําหนดการจัดประเภทการรวมคา (Deloitte, 
2013)

ดังนั้น เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกลาว ในป พ.ศ. 2554 คณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว างประเทศ ( International 
Account ing Standard Board:  IASB) ได ออก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (IFRS 11 Joint 
Arrangements)2 เพื่อทดแทนฉบับเดิม โดยมาตรฐาน
ฉบับนี้มีผลบังคับใชกับงบการเงินท่ีจัดทําข้ึนในหรือหลัง
ในป พ.ศ. 2557 สําหรับประเทศไทย มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การรวมการงาน (TFRS 11) 
มีผลบังคับใชกับงบการเงินที่จัดทําขึ้นในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2558

การจัดประเภทของการร�วมการงาน
การรวมการงาน หมายถึง การงานซึ่งบุคคลหรือกิจการ

ตั้งแตสองรายข้ึนไปมีการควบคุมรวมกัน โดยลักษณะสําคัญ
ของการรวมการงาน ไดแก กิจการที่เขารวมในการรวม
การงานมีภาระผูกพันตามขอตกลงสัญญา และขอตกลง
ตามสัญญาทําใหผูเขารวมการงานมีการควบคุมรวมกัน โดย
การควบคุมรวม (Joint Control) หมายถึง การรวมกัน
ควบคุมการงาน ซึ่งไดตกลงกันไวในสัญญาซึ่งการควบคุม
จะมีไดก็ตอเมื่อการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่สําคัญ
จะตองไดรับความเห็นชอบอยางเปนเอกฉันทจากผูที่รวมกัน
ควบคุมการงานแลวเทานั้น

1 ภายใตคํานิยามของการควบคุมภายใตมาตรฐานการรายงานทางเงิน ฉบับที่ 10 (TFRS 10) เรื่อง งบการเงินรวม
2 มาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับน้ีออกมาพรอมกับ  IFRS 10: Consolidated Financial Statements  และ IFRS 12: Disclosure of 

Interests in Other Entities ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องอํานาจการควบคุมและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ที่จะไดกลาวตอไป  
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ความแตกต�างระหว�างการดําเนินงานร�วมกันและการร�วมค�าภายใต� TFRS 11 การร�วมการงาน

TFRS 11 แบงการรวมการงานเปน 2 ประเภท ไดแก
การดําเนินงานรวมกัน และการรวมคา

1. การดําเนินงานรวมกัน (Joint Operation)
หมายถึง การรวมการงาน ซึ่งผู ที่มีการควบคุมรวมมีสิทธิ
ในการสั่งการใชงานสินทรัพยและมีภาระผูกพันในหนี้สินที่
เกี่ยวของกับการรวมการงานน้ัน ผูที่มีอํานาจการควบคุมรวม 
เรียกวา ผูรวมดําเนินงาน (Joint Operator) กิจการตอง
มีทั้งสิทธิในสินทรัพยและภาระผูกพันในหนี้สินพรอมกัน
จึงจัดเปนการดําเนินงานรวมกัน ในทางปฏิบัติกิจการท่ีมี
สิทธิในสินทรัพยโดยทั่วไปจะมีภาระผูกพันในหนี้สินของ
กิจการน้ัน และในทางกลับกัน กิจการท่ีมีภาระผูกพันใน
หนี้สินสวนมากจะตองทําใหตนเองม่ันใจวาไดสิทธิในการ
สั่งการใชงานสินทรัพยไปในการงานน้ันดวยเพราะฉะน้ัน
ผูรวมดําเนินงานควรมีทั้งสิทธิในสินทรัพยและภาระผูกพัน
หนี้สินที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานรวมกัน (KPMG, 2011) 
อยางไรก็ตาม สํานักงานสอบบัญชี Ernst & Young
ใหความเห็นอีกแนวทางวา การที่กิจการมีสิทธิในสินทรัพย
หรือภาระผูกพันในหนี้สินเพียงอยางเดียวก็นาจะจัดประเภท
เปนการดําเนินงานรวมกันได (Ernst & Young, 2011)

2. การรวมคา (Joint Venture) หมายถึง การ
รวมการงาน ซึ่งผูที่มีการควบคุมรวมมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิ
ของการรวมการงานน้ัน โดยเรียกผูที่มีอํานาจการควบคุม
รวมดังกลาววาผูรวมคา (Joint Venturer)

หลักการสําคัญในการจัดประเภทการรวมการงาน คือ 
การประเมินวากิจการมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิ หรือมีสิทธิ
ในสินทรัพยและภาระผูกพันในหน้ีสินจากการรวมการงาน 
หรืออีกนัยหน่ึงคือการประเมินวาผู  เข าร วมการงานกับ
การงานนั้น แยกเปนอิสระออกจากกันหรือไม ถาผูเขารวม
การงานกับการรวมการงานแยกจากกันเปนอิสระสินทรัพย
และหนี้สินที่ผู เขารวมการงานโอนไปใหการรวมการงาน
จะตกเปนของการรวมการงานนั้น ผูเขารวมการงานไมมี
ส วนไดเสียในสินทรัพยอีกตอไป3 และมีภาระผูกพันใน

หนี้สินเฉพาะสวนของเงินลงทุนหรือเงินคาหุนที่ยังจายไมครบ
การร วมการงานจะเปนผู รับผิดชอบในหน้ีสินที่ เกิดขึ้น
จากการดําเนินงาน เพราะฉะน้ัน ผูรวมการงานจะมีสิทธิ
เพียงสินทรัพยสุทธิของการรวมการงานน้ันเทานั้น แตถา
ผู ร วมการงานกับการรวมการงานไมไดแยกจากกันโดย
สิ้นเชิง แปลวาผูรวมการงานยังคงมีสวนไดเสียในสินทรัพย
หรือหนี้สินของการรวมการงานนั้น ดังนั้น ผูรวมการงาน
ตองรับรู สวนไดเสียในสินทรัพยของการงานตามสัดสวนที่
ตกลงกัน และตองรวมรับผิดชอบในหนี้สินตอบุคคลภายนอก

การประเมินสิทธิในสินทรัพยและภาระผูกพันในหน้ีสิน
จะพิจารณาจาก

1. โครงสรางการรวมการงานวามีการจัดตั้งหนวยงาน
ขึ้นมาแยกตางหากหรือไม การรวมการงานท่ีไมไดจัดตั้ง
เปนหนวยงานแยกตางหากจะจัดประเภทเปนการดําเนินงาน
รวมกันเสมอ เนื่องจาก IASB เห็นวากรณีที่กิจการจะมี
สิทธิในสินทรัพยสุทธิของการรวมการงานที่ไมไดจัดตั้งเปน
หนวยงานแยกตางหากมีโอกาสนอยมาก หรอืแทบไมสามารถ
เกิดขึ้นไดเลย (IASB, 2011) แตกรณีนี้กิจการอาจมีสินทรัพย
ที่ควบคุมรวมกัน และการดําเนินงานที่ควบคุมรวมก็ได

2. การรวมการงานท่ีตั้งเปนหนวยงานแยกตางหาก 
ตองพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจาก
จัดประเภทเปนไดทั้งการดําเนินงานรวมกัน หรือการรวมคา 
จึงตองพิจารณาสิทธิในสินทรัพยและภาระผูกพันในหน้ีสิน 
ดังนี้

ก. รูปแบบทางกฎหมายของการรวมการงาน
การจัดตั้งหนวยงานทางกฎหมายข้ึนมาใหม โดยทั่วไป

ทําใหมีการแยกระหวางผูรวมการงาน และ การรวมการงาน
ที่ชัดเจน เชน การจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด หุนสวนจํากัด
ความรับผิดมีความรับผิดในหน้ีสินไมเกินคาหุนท่ียังสงไมครบ 
โดยปริยายทําใหผู รวมการงานมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิโดย
อัตโนมัติ แตการจัดตั้งหนวยงานแยกตางหากบางประเภท
เชน หางหุ นส วนสามัญจดทะเบียน หุ นส วนไมจํากัด

3 พิจารณาจากสิทธิ การควบคุม หรือความเปนเจาของ
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ความรับผิดยังมีภาระผูกพันในหน้ีสินของหางหุนสวน จึง
ไมชัดเจนวามีการแยกระหวางผู ร วมการงาน และการ
รวมการงานน้ัน

ข. เงื่อนไขของขอตกลงท่ีผูเขารวมการงานตกลงกัน
ถึงแมรูปแบบทางกฎหมายทําใหผูรวมการงานแยกจาก

การรวมการงานชัดเจน ขอตกลงตามสัญญาอาจระบุเพิ่มเติม
ใหผู ร วมการงานมีสิทธิในสินทรัพยหรือภาระผูกพันของ
หนี้สินในการรวมการงานเพ่ิมเติม เชน กําหนดใหผู รวม
การงานมีสิทธิในการส่ังการใช สินทรัพย อันใดอันหนึ่ง
โดยเฉพาะ หรือเปนสัดสวนเทาใด

ค. ขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมอื่น
นอกจากรูปแบบทางกฎหมายหรือเงื่อนไขขอตกลงแลว 

ผูรวมการงานยังตองพิจารณาขอมูลแวดลอมเพิ่มเติมเพื่อ
ประเมินสิทธิและภาระผูกพันของสินทรัพยหรือหน้ีสินวา
เปนของผูรวมการงาน หรือการรวมการงานที่จัดตั้งขึ้นมา 
สถานการณทีบ่งบอกไดวาการรวมการงานเปนการดาํเนนิงาน
รวมกัน ไดแก

1) วัตถุประสงคของการจัดตั้งการงานคือการจัดหา
ผลผลิตใหผู รวมการงานเปนหลักหรือหามมิใหขายผลผลิต
ดังกลาวใหบุคคลภายนอก ในกรณีนี้ ผูรวมการงานมีสิทธิ
ในผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยทั้งหมดของ
การงานอยางมีนัยสําคัญ

2) แหลงท่ีมาของกระแสเงินสดสําหรับการชําระหน้ี
ของการงานมาจากกระแสเงินสดรับท่ีไดรับอยางตอเนื่องจาก
การขายผลผลิตใหผู ร วมการงาน นั่นคือ ผู ร วมการงาน
มีภาระผูกพันที่จะตองซ้ือผลผลิตท้ังหมดของการงาน หรือ
มีภาระผูกพันที่จะตองจัดหาเงินเพื่อชําระในหน้ีสินของ
การงานน้ัน

ตารางท่ี 1 แสดงตัวอยางการเปรียบเทียบสถานการณ
ที่บงบอกวาการลงทุนควรจัดประเภทเปนการดําเนินงาน
รวมกันหรือการรวมคาจากการประเมินขอเท็จจริงและ
สถานการณแวดลอมอื่นท่ีเกี่ยวของ

ตารางที่ 1 การจัดประเภทการรวมการงานจากการประเมินขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมอื่น

เง่ือนไขในการจัดตั้งหน�วยงานข้ึนมาใหม� การดําเนินงานร�วมกัน การร�วมค�า

ขอจํากัดในการขายผลผลิตแกบุคคล

ภายนอก

มีขอจํากัดไมใหขายผลผลิตแกบุคคล

ภายนอก หรือหากจะขายผลผลิตให

บุคคลภายนอกตองไดรับความยินยอม

จากผูรวมการงานท้ังสองฝาย

ไมมีขอจํากัดในการขายผลผลิต สามารถ

ขายใหบุคคลภายนอกได

ขอบังคับใหซื้อผลผลิต ผูเขารวมการงาน (บางรายหรือทุกราย)

ตองซื้อหรือรวมกันซื้อผลผลิตทั้งหมด

ไมมีขอจํากัด บุคคลอื่นสามารถซ้ือ

ผลผลิตดังกลาวได

แหลงที่มาของกระแสเงินสดสําหรับ

การชําระหนี้

ผูเขารวมการงานเทานั้น บุคคลภายนอก

ระดับผลการดําเนินงานที่คาดหวัง ดําเนินงานที่จุดคุมทุน (Break-even) 

เพื่อครอบคลุมตนทุนที่เกิดขึ้น หรือถา

เกิดขาดทุนจากการดําเนินงานขึ้นจะได

รับการชดเชยจากผูเขารวมการงาน

คาดหวังกําไรจากการดําเนินงานตามปกติ

ของธุรกิจ

ที่มา: Ernst & Young ( 2011)
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ความแตกต�างระหว�างการดําเนินงานร�วมกันและการร�วมค�าภายใต� TFRS 11 การร�วมการงาน

ตัวอย�างการจัดประเภทการร�วมการงาน
ตัวอยางที่ 1: กิจการ เค กับ กิจการ ที ตกลงทําสัญญา
รวมการงานเพ่ือสรางศูนยการคา โดยจัดตั้งบริษัท สุขสวน 
จํากัด เพื่อบริหารศูนยการคา ซึ่งรวมถึงการบริหารรายได
จากคาเชาและการจัดเก็บรายไดจากท่ีจอดรถ โดยกิจการ 
เค นําที่ดินมาลงทุน สวนกิจการ ที ลงทุนดวยเงินสด บริษัท 
สุขสวน จํากัด ดําเนินงานโดยสรางอาคารท่ีจอดรถบนท่ีดิน
ที่ไดมาจากเงินลงทุนของกิจการเค และเงินลงทุนจากกิจการ
ที สวนเงินลงทุนที่เหลือมาจากเงินกูในนามบริษัท สุขสวน 
จํากัด โดยกิจการ เค และตกลงค้ําประกันคนละคร่ึง
ในสัญญาไมไดระบุวากิจการ เค หรือ ที มีสิทธิและภาระ
ผูกพันในสินทรัพยหรือหนี้สินใดช้ินใดช้ินหนึ่ง กิจการ เค
และกิจการทีตกลงแบงกําไรและขาดทุนแบงในอัตราสวน 
60:40

การพิจารณา: เนื่องจากขอกําหนดในสัญญาไมไดระบุ
ใหกิจการ เค หรือกิจการ ที มีสิทธิในการสั่งการใชงาน
และภาระผูกพันในสินทรัพยหรือหนี้สินใดชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
โดยเฉพาะ ถึงแมวาสัญญาจะระบุใหกิจการ เค และกิจการ 
ที ตองคํ้าประกันในเงินกู แตภาระการคํ้าประกันแกบุคคล
ภายนอกไมไดเปนเง่ือนไขท่ีทําใหกิจการมีภาระผูกพันใน
หนี้สินอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้
ถาไมมีขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมท่ีบงช้ีอยางอ่ืน
เพิ่มเติม การรวมการงานน้ีจะจัดประเภทเปนการรวมคา

ตัวอยางที่ 2: บริษัท บี จํากัด บริษัท ดี จํากัด และบริษัท 
อี จํากัดจัดทําสัญญารวมการงานเพื่อจะประมูลงานตกแตง
หองชุดในคอนโดโดยมิไดมีการจัดตั้งบริษัทใหมข้ึนมา แตละ
บริษัทรับผิดชอบในการ ออกแบบ วางระบบไฟฟา และ
ตกแตงหองชุด ตามลําดับ ในขอตกลงรวมกันรายไดที่ไดจาก
การประมูลจะแบงกันในอัตราสวน 20:40:40 และใหแตละ
ฝายบันทึกตนทุนที่เกิดขึ้นของตนเอง

การพจิารณา: การรวมการงานทีไ่มมกีารจดัตัง้หนวยงาน
ขึ้นมาใหมจะจัดประเภทเปนการดําเนินงานรวมกันเสมอ 
เนื่องจากแตละฝายใชความรูความชํานาญและเงินทุนของ
ตนเองเพ่ือรวมประมูลงาน แตละบริษัทมีสิทธิในในการ
สั่งการใชงานสินทรัพยที่ตนเองนํามารวมลงทุน และนํากําไร
ที่เกิดข้ึนจากการรวมการงานมาแบงกัน

ตัวอยางท่ี 3: บริษัท เอส จํากัด และบริษัท วาย จํากัด 
จัดทําขอตกลงการรวมดําเนินงาน (Joint Operating 
Agreement: JOA) เพื่อจัดตั้งบริษัท สหกิจ จํากัด สําหรับ
ทําการสํารวจ พัฒนาและผลิตแหลงก าซธรรมชาติใน
ตางประเทศ หลังจากการจัดตั้งบริษัท สหกิจ จํากัด ไดรับ
ใบอนุญาตในการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติจากรัฐบาล
ของประเทศนั้น สัญญาผู ถือหุ นกําหนดใหแตละฝายมี
สัดสวนการลงทุนคนละครึ่ง คณะกรรมการบริหารของ
บริษัท สหกิจ จํากัด ประกอบดวยผู แทนจากบริษัทเอส 
จํากัดและ บริษัท วาย จํากัด สัญญารวมดําเนินงานกําหนด
ใหจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน โดยประกอบดวยตัวแทน
จากบริษัท เอส จํากัด และบริษัท วาย จํากัด อยางละคร่ึง 
มีหนาที่อนุมัติแผนงานและการดําเนินงานท่ัวไป ซ่ึงตองได
รับความยินยอมเปนเอกฉันทจากทั้งสองฝาย คณะกรรมการ
ดําเนินงานเปนผูแตงตั้งกรรมการผูจัดการ

ขอตกลงการรวมดําเนินงาน กาํหนดใหสทิธใินใบอนุญาต
สํารวจและผลิต สินทรัพยที่ เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 
ผลผลิตกาซธรรมชาติ ภาระผูกพันจากหนี้สินที่เกิดจาก
การดําเนินงานและภาระผูกพันจากการดําเนินงานฟ นฟู
ซอมแซม (Rehabilitation Liability) ใหแบงระหวาง
สองฝายเทาๆ กัน ตนทุนในการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจะ
เรียกเก็บจากแตละฝาย (Cash Call) ถาฝายใดฝายหน่ึง
ไมสามารถจายไดอีก บริษัทที่เหลือจะตองรับผิดชอบจาย
แทน
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การพิจารณา: กรณีนี้ ถึงแมจะมีการจัดตั้งบริษัท
สหกิจ จํากัด เปนหนวยงานแยกตางหาก แตเมื่อพิจารณา
ขอตกลงในการรวมดําเนินงานแลวจะเห็นวาแตละฝายมีสิทธิ
ในการสั่งการใชงานสินทรัพยของการรวมการงาน นั้นคือ
ใบอนุญาตสํารวจและผลิต สินทรัพยที่ เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงาน ผลผลิตกาซธรรมชาติ และมีภาระผูกพันจาก
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานรวมกัน การรวมการงาน
นี้จะจัดประเภทเปนการดําเนินงานรวมกัน

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการจัดประเภทการ
รวมการงานภายใต TAS 31 ที่จัดประเภทการรวมการงาน
จากโครงสรางหนวยงานที่จัดต้ังแยกตางหากและภายใต 
TFRS 11 ที่พิจารณาสิทธิในสินทรัพยสุทธิ หรือสิทธิใน
การสั่งการใชสินทรัพยหรือภาระผูกพันในหนี้สินในการ
จัดประเภทการรวมการงาน

TAS 31 แบงประเภทของสวนไดเสียในกิจการรวมคา
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก การดําเนินงานที่ควบคุมรวมกัน 

(Jointly Controlled Operation) สินทรัพยที่ควบคุม
รวมกัน (Jointly Controlled Assets) และกิจการที่
ควบคุมรวมกัน (Jointly Controlled Entities)

สําหรับการดําเนินงานท่ีควบคุมรวมกันและสินทรัพย
ร วมกัน ผู ร วมคาจะใชทรัพยากรที่มีอยู หรือสินทรัพยที่
ผูรวมคาแตละรายนํามาลงทุนในการดําเนินธุรกิจ โดยไมมี
การจัดตั้งกิจการขึ้นมาใหมแยกตางหากจากกิจการเดิม
กรณีกิจการท่ีควบคุมรวมกันเปนการรวมคาท่ีมีการจัดตั้ง
กิจการ บริษัท หรือหางหุนสวน ขึ้นมาใหม จะเห็นไดวา 
สัญญารวมการงานตาม TFRS 11 ไดตัดการควบคุมรวม
ในสินทรัพย (Jointly Controlled Asset) ใน TAS 31 
ออก เหลือแคเพียงการดําเนินงานรวมกันและการรวมคา
ซึ่งการดําเนินงานร วมกันเทียบได กับการดําเนินงานท่ี
รวมกัน (Jointly Controlled Operation) และการ
ร วมค าเทียบได กับกิจการที่ควบคุมร วมกัน (Jointly 
Controlled Entity)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการจัดประเภทการรวมการงานระหวาง TAS 31 และ TFRS 11

การจัดตั้ง
หน�วยงาน
แยกต�างหาก

อาจมีหรือไม�มีการจัดตั้ง
หน�วยงานแยกต�างหาก

ไม�มีการจัดตั้ง
หน�วยงานแยกต�างหาก

มีการจัดตั้ง
หน�วยงานแยกต�างหาก

TAS 31 การดําเนินงานที่ควบคุมรวมกัน

(Jointly Controlled Operation)

สินทรัพยที่ควบคุมรวมกัน

(Jointly Controlled Assets)

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน

(Jointly Controlled Entities)

TFRS 11 การดําเนินงานรวมกัน

(Joint Operation)

การรวมคา

(Joint Venture)
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ผลกระทบในทางปฏิบัติในการจัดประเภทการ
ร�วมการงานหลังจาก TFRS 11 มีผลบังคับใช�

กิจการต องใช ดุลยพินิจมากขึ้นในการประเมินว า
กิจกรรมใดเปนกิจกรรมท่ีสําคัญเชิงเศรษฐกิจและกิจการ
สามารถมีอํานาจการควบคุมรวมผานเงินลงทุนของกิจการ
และเปนการรวมการงานหรือไม โดยตองพิจารณาจากสัญญา
รวมลงทุนระหวางผูถือหุน (Shareholders’ Agreement) 
ขอบังคับบริษัท ขอตกลงตามสัญญารวมการงาน (Joint 
Arrangement Agreement) หรือสัญญาอื่นที่เกี่ยวของ
กับการควบคุมการดําเนินงานและการเงินของการลงทุนนั้น 
เชน ขอมูลการประชุมและการออกเสียงของกรรมการและ
ผูถือหุนในอดีต (Toommanon & Audsabumrungrat, 
2016). นอกจากน้ัน กิจการต องพิจารณาขอมูลจาก
โครงสรางทางการรวมการงาน รูปแบบทางกฎหมาย เงื่อนไข
ในขอตกลงตามสัญญา รวมท้ังขอเท็จจริงและสถานการณ
แวดลอมที่เกี่ยวของ เชน สัญญาที่ระบุใหผูเขารวมการงาน
ซื้อผลผลิตจากการรวมการงาน ประกอบกันเพื่อพิจารณา
เปนการรวมการงานประเภทใด ในอดีตการควบคุมรวมใน
กิจการใหมที่จัดตั้งเปนหนวยงานแยกตางหากจะเปนการ
รวมคาเสมอ แตภายใต TFRS 11 กรณีจัดตั้งหนวยงาน
แยกตางหากตองพิจารณาอยางระมัดระวังมากขึ้น เพราะ
สามารถเปนไดทั้งการดําเนินงานรวมกันหรือการรวมคา
ขึ้นอยูกับเงื่อนไข ขอเท็จจริง และสภาพแวดลอมที่กลาวมา 
ซึ่งการจัดประเภทการรวมการงานไมถูกตองจะสงผลตอ
การบันทึกบัญชีและการนําเสนองบการเงินตามลําดับ ดังนั้น 
ในการจัดทําขอตกลงตามสัญญารวมการงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดตั้งการรวมการงาน กิจการควรระบุขอตกลง
และเงื่อนไขระหวางผูเขารวมการงานใหละเอียดและชัดเจน
เกี่ยวกับสิทธิในการสั่งการใชงานสินทรัพยหรือภาระผูกพัน
ในหนี้สิน หรือสวนแบงในสินทรัพยสุทธิ หรือสวนแบงใน
สินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย เพื่อใหการจัดประเภท
การรวมการงานและการจัดทํางบการเงินโปรงใสและชัดเจน
มากยิ่งขึ้น นอกจากน้ัน กิจการตองประเมินการจัดประเภท
อยางสมํ่าเสมอ เพราะขอตกลงระหวางผู ร วมการงาน

สามารถเปล่ียนแปลงได ดังนั้น สําหรับธุรกิจผลกระทบท่ี
ตามมาคือ ตองมีการพัฒนาระบบขอมูลทางบัญชีเพื่อ
รวบรวมและเก็บขอมูลเก่ียวกับสัญญาผูถือหุน หรือสัญญา
การรวมการงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีการรวมลงทุน
ในการรวมการงานเปนจํานวนมาก เชน อุตสาหกรรม
กอสราง สื่อสาร สํารวจและขุดเจาะนํ้ามัน การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบัญชีเพื่อจัดเก็บขอมูลดังกลาวอาจทําให
ตนทุนในการจัดทํางบการเงินของกิจการเพ่ิมขึ้นได

สําหรับผู ประกอบวิชาชีพ การตรวจสอบรายการ
สวนไดเสียในการรวมการงาน ตองใชวิจารณญาณพิจารณา
ขอมูลสัญญารวมการงาน ประกอบกับขอเท็จจริงและ
สถานการณแวดลอมอ่ืนๆ อยางละเอียดและรอบคอบ
เพื่อใหแนใจวากิจการบันทึกบัญชีและแสดงรายการใน
งบการเงินไดอยางถูกตอง สําหรับผูใชงบการเงิน การศึกษา
ขอมูลเก่ียวดุลยพินิจและขอสมมติฐานท่ีสําคัญที่กิจการใชใน
การพิจารณาสวนไดเสียในการการรวมการงานที่แสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน จะชวยใหสามารถประเมิน
ผลกระทบของสวนไดเสียในการรวมการงานนั้นตองบการเงิน
ไดอยางถูกตองมากข้ึน

การบันทึกบัญชีสําหรับการร�วมการงานแต�ละประเภท
การบันทึกบัญชีสําหรับการดําเนินงานร�วมกัน

ภายใต TFRS 11 ผูรวมดําเนินงานตองรับรูรายการ
ดังตอไปนี้ตามสวนไดเสียของตนในการดําเนินงานรวมกัน
ในงบการเงินของกิจการ

1. สินทรัพย รวมท้ังสวนแบงในสินทรัพยใดๆ ที่รวมกัน
ถือครอง

2. หน้ีสิน รวมทั้งสวนแบงในหน้ีสินใดๆ ที่ร วมกัน
กอข้ึน

3. รายได รวมทั้งรายไดจากการขายสวนแบงผลผลิต
ที่เกิดจากการดําเนินงานรวมกัน

4. สวนแบงของรายไดจากการขายผลผลิตโดยการ
ดําเนินงานรวมกันและ
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5. คาใชจาย รวมท้ังสวนแบงในคาใชจายใดๆ ที่รวมกัน
กอขึ้น

อยางไรก็ตาม สวนแบงสินทรัพย หนี้สิน รายได
คาใชจาย อาจแตกตางจากสวนไดเสียในความเปนเจาของได 
ในทางปฏิบัติกิจการสามารถกําหนดสวนไดเสียในการ
ดําเนินงานจากสิทธิในการออกเสียง (Voting Right) เงื่อนไข
ในขอตกลงตามสัญญา และสัดสวนผลผลิตที่กิจการมี
ภาระผูกพันตองรับซื้อ เปนตน

ตัวอยางการบันทึกบัญชีของการดําเนินงานรวมกัน 
แบงตามโครงสรางการจัดตั้งหนวยงานมีดังน้ี

1. กรณีไมไดจัดตั้งเปนหนวยงานแยกตางหาก
1.1 ผูรวมดําเนินงานใชทรัพยากรและกําลังการผลิต

ที่มีอยูในการดําเนินงานรวมกัน
กรณีทีผูรวมดําเนินงานใชทรัพยากร เชน ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ สินคาคงเหลือ และกําลังการผลิตของตน
ที่มีอยู รับผิดชอบในตนทุนและคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมท้ัง
จัดหาแหลงเงินทุนของตนเอง การงานประเภทนี้จะดําเนิน
คู ขนานไปพรอมกับการดําเนินตามปกติของกิจการ การ
จัดสรรรายไดและคาใชจายในการดําเนินงานรวมกันจะระบุ
ไวในขอตกลงตามสัญญา

ผูรวมดําเนินงานแตละรายจะบันทึกบัญชีสวนแบงใน
สินทรัพยที่มีสิทธิในการสั่งการใชงาน ภาระผูกพันในหนี้สิน 
สวนแบงรายไดและคาใชจายจากการดําเนินงานรวมกัน
ตามสัดสวนท่ีตกลงกันในสมุดบัญชีของกิจการ โดยบัญชีที่
ผูรวมดําเนินงานใชบันทึก คือ บัญชีการดําเนินงานรวมกัน 
และ บัญชีผู รวมดําเนินงาน บัญชีการดําเนินงานรวมกัน 
เปรียบเสมือนบัญชีสรุปยอดรายไดและคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับการรวมการงาน โดยผูรวมดําเนินงานจะบันทึกรายได
และคาใชจายจากการรวมการงานตามสัดสวนที่ตกลงใน
สัญญาในฝงเครดิตและเดบิตตามลําดับ สวนรายการลูกหน้ี
และเจาหนี้ที่ เกิดขึ้นระหวางผู ร วมดําเนินงานอ่ืนจะถูก
บันทึกในบัญชีผู ร วมดําเนินงานในฝ งเดบิตและเครดิต
ตามลําดับ

ในกรณีนี้ ผู ร วมดําเนินงานไม  จําเป นต องจัดทํา
งบการเงินรวมสําหรับการดําเนินงานรวมกันอีก เนื่องจาก
สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายไดรับรูในงบการเงิน
ของผู ร วมดําเนินงานแลว สําหรับการบริหารงานภายใน 
กิจการอาจเก็บข อมูลหรือจัดทํางบการเงินสําหรับการ
ดําเนินงานรวมกันเพื่อวัดผลการดําเนินงานเพิ่มเติมได

ตัวอยางที่ 4: บริษัท ตนกลา จํากัด และบริษัท นาขาว 
จํากัด จัดทําขอตกลงตามสัญญารวมการงานที่จะผลิตรถยนต
พลังงานไฟฟารวมกัน โดยไมมีการจัดตั้งกิจการขึ้นใหม 
บริษัท ตนกลา จํากัด รับผิดชอบในสวนของการผลิตช้ินสวน 
และการจัดจําหนาย สวน บริษัท นาขาว จํากัด รับผิดชอบ
ในสวนของมอเตอรและการประกอบช้ินสวนบริษัท ตนกลา 
จํากัด และบริษัท นาขาว จํากัด ตกลงแบงรายไดและ
คาใชจ ายที่เกิดขึ้นในอัตราสวน 2:3 ในเดือนสิงหาคม
ป 25x1 ที่ตนทุนและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนสําหรับเดือนตุลาคม 
มีดังนี้

1. บริษัท ตนกลา จํากัด มีตนทุนการผลิตช้ินสวน 
380,000 บาท

2. บริษัท นาขาว จํากัด มีตนทุนการผลิตมอเตอร 
1,080,000 บาท และมีคาใชจายในการประกอบช้ิน
สวน จํานวน 200,000 บาท

ในเดือนสิงหาคม บริษัท ตนกลา จํากัด ขายรถยนต
ได 3,000,000 บาท มีคาใชจายในการขาย 25,000 บาท

การบันทึกบัญชี บริษัท ตนกลา จํากัด และบริษัท
นาขาว จํากัด จะบันทึกตนทุนการผลิตของการดําเนินงาน
รวมกันที่เก่ียวของกับการผลิตชิ้นสวนและมอเตอรในฝ ง
เดบิตของ“บัญชีการดําเนินงานรวมกัน” โดยตนทุนท่ีเกิดขึ้น
จากผู ร วมดําเนินงานอื่นจะบันทึกในบัญชีเจาหนี้ระหวาง
กิจการ นอกจากน้ัน ทั้งสองบริษัทจะบันทึกรายไดที่เกิดจาก
การดําเนินงานรวมกันในฝงเครดิตของบัญชีการดําเนินงาน
รวมกัน โดยรายไดที่เกิดข้ึนจากผู ร วมดําเนินงานอื่นจะ
บันทึกในบัญชีลูกหนี้ระหวางกิจการ
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ความแตกต�างระหว�างการดําเนินงานร�วมกันและการร�วมค�าภายใต� TFRS 11 การร�วมการงาน

ในเดือนสิงหาคม รายไดจากการดําเนินงานรวมกัน เทากับ 3,000,000 บาท
• บริษัท ตนกลา จํากัด จะรับรูสวนแบงรายไดเทากับ 2/5 × 3,000,000 = 1,200,000 บาท
• บริษัท นาขาว จํากัด จะรับรูสวนแบงรายไดเทากับ 3/5 × 3,000,000 = 1,800,000 บาท
ตนทุนการผลิตและคาใชจายในการขาย เทากับ 1,685,000 บาท
• บริษัท ตนกลา จํากัด จะรับรูสวนแบงคาใชจายเทากับ 2/5 × 1,685,000 = 674,000 บาท
• บริษัท นาขาว จํากัด จะรับรูสวนแบงคาใชจายเทากับ 3/5 × 1,685,000 = 1,011,000 บาท
เมื่อส้ินงวด แตละบริษัทจะปดบัญชีการดําเนินงานรวมกันเพื่อแบงรายไดและคาใชจายตามสัดสวนท่ีตกลงไว ดังนี้

บริษัท ต�นกล�า จํากัด บริษัท นาข�าว จํากัด

บัญชีการดําเนินงานรวมกัน 380,000 บัญชีการดําเนินงานรวมกัน 380,000

 บัญชีสินคาสําเร็จรูป 380,000  บัญชีบริษัทตนกลา 380,000

บันทึกการโอนช้ินสวนไปใหบริษัท 

ตนขาว เพื่อผลิตตอ

บันทึกการรับโอนช้ินสวนจาก

บริษัทตนกลา

บัญชีการดําเนินงานรวมกัน 1,280,000 บัญชีการดําเนินงานรวมกัน 1,280,000

 บัญชีบริษัทนาขาว 1,280,000  บัญชีสินคาสําเร็จรูป 1,080,000

 บัญชีเงินฝากธนาคาร 200,000

บันทึกการรับโอนมอเตอรของ

บริษัทตนขาว

บันทึกการโอนมอเตอรที่ผลิตเสร็จ

และคาประกอบช้ินสวน

บัญชีเงินฝากธนาคาร 3,000,000 บัญชีบริษัทตนกลา 3,000,000

 บัญชีการดําเนินงานรวมกัน 3,000,000  บัญชีการดําเนินงานรวมกัน 3,000,000

บันทึกการขาย บันทึกการขาย

บัญชีการดําเนินงานรวมกัน 25,000 บัญชีการดําเนินงานรวมกัน 25,000

 บัญชีเงินฝากธนาคาร 25,000  บัญชีบริษัทตนกลา 25,000

บันทึกคาใชจายในการขาย บันทึกคาใชจายในการขายท่ีบริษัท

ตนกลาจาย
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1.2 ผูรวมดําเนินงานควบคุมรวมในสินทรัพย
ผูรวมดําเนินงานรวมกันควบคุมสินทรัพยเพื่อกอใหเกิด

รายไดจากสินทรัพยนั้นรวมกัน สินทรัพยที่ควบคุมรวมกัน
อาจมาจากเงินลงทุนของแตละฝายหรือผู ร วมดําเนินงาน
แตละฝายเปนผูจัดหามา ผูรวมดําเนินงานแตละฝายรับรู
สินทรัพยที่ควบคุมรวมกัน หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการจัดหา
สินทรัพย สวนแบงหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการดําเนินรวมกัน 
สวนแบงรายได และคาใชจ ายที่เกิดขึ้นจากสินทรัพยที่
ควบคุมรวมนั้นตามสัดสวนที่ตกลงรวมกัน

ผู ร วมดําเนินงานไมจําเปนตองจัดทํางบการเงินรวม
สําหรับการดําเนินงานรวมกันอีก เนื่องจากสินทรัพย หนี้สิน 
รายไดและคาใชจายไดรับรูในงบการเงินของผูรวมดําเนินงาน
แลว สําหรับการบริหารงานภายใน กิจการอาจเก็บขอมูล
หรือจัดทํางบการเงินสําหรับการดําเนินงานรวมกันเพ่ือวัดผล
การดําเนินงานได

ตัวอยางท่ี 5: บริษัท บี จํากัด และบริษัท เจ จํากัด เปน
บริษัทผลิตกาซธรรมชาติ ตกลงทําสัญญารวมการงานรวมกัน
เปนเจาของและควบคุมทอสงนํ้ากาซ แตละบริษัทใชทอสง
ในการขายกาซธรรมชาติสําหรับบริษัทตนเอง แตละบริษัท
ลงทุนในตนทุนของทอเทาๆ กัน จํานวน 50,000,000 บาท 
กําหนดใหบริษัท บี จํากัด และบริษัท เจ จํากัด จัดหาเงิน
โดยใชเงินทุนของตนเอง ขอตกลงตามสัญญากําหนดให 
บริษัท บี จํากัด เปนผูดําเนินงานในการรวมการงานและ
จัดทํารายงานเก่ียวกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนรวมกัน โดยไมมี
การจัดทํางบการเงินแยกตางหาก

หากในเดือนมีนาคม บริษัท บี จํากัด และบริษัท เจ 
จํากัด มีรายไดจากการใชทอสงกาซธรรมชาติไดเปนจํานวน 
3,000,000 บาท 4,000,000 บาท ตามลําดับ นอกจากน้ี 
เกิดคาใช จ ายในการดําเนินงานข้ึนกับบริษัท บี จํากัด 
จํานวน 2,000,000 บาท โดยคาใชจายดังกลาวเปนสวน
บริษัท บี จํากัด และบริษัท เจ จํากัด เทากับ 900,000 
บาท และ 1,100,000 บาท ตามลําดับ โดยบริษัท บี จํากัด 
จะสงใบแจงหนี้ใหบริษัท เจ จํากัด ทุกสิ้นเดือนเพื่อเรียก
เก็บเงินตามสัดสวนท่ีไดตกลงกัน การบันทึกบัญชีสําหรับ
บริษัท บี จํากัด และ บริษัท เจ จํากัด เปนดังนี้

บริษัท ต�นกล�า จํากัด บริษัท นาข�าว จํากัด

บัญชีการดําเนินงานรวมกัน 1,315,000 บัญชีการดําเนินงานรวมกัน 1,315,000

บัญชีสวนแบงคาใชจาย 674,000 บัญชีสวนแบงคาใชจาย 1,011,000

 บัญชีสวนแบงรายได 1,200,000  บัญชีสวนแบงรายได 1,800,000

 บัญชีบริษัทนาขาว 789,000  บัญชีบริษัทตนกลา 526,000

บันทึกสวนแบงรายไดคาใชจาย

จากการดําเนินงานรวมกันตาม

สัดสวนที่ตกลงไว

บันทึกสวนแบงรายไดคาใชจาย

จากการดําเนินงานรวมกันตาม

สัดสวนท่ีตกลงไว
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บริษัท บี จํากัด

บัญชีอุปกรณ – ทอกาซธรรมชาติ 50,000,000 –

 บัญชีเงินฝากธนาคาร 50,000,000 –

บันทึกทอกาซธรรมชาติเฉพาะสวนท่ีเปนของบริษัท

บัญชีลูกหนี้การคา 3,000,000 –

 บัญชีรายไดจากการขาย 3,000,000 –

บันทึกรายไดที่เกิดจากการใชทอกาซธรรมชาติ

บัญชีคาใชจายจากการใชทอกาซธรรมชาติ 900,000 –

บัญชีลูกหนี้ - บริษัท เจ 1,100,000 –

 บัญชีเงินฝากธนาคาร 2,000,000 –

บันทึกคาใชจายจากการใชทอกาซเฉพาะสวนของบริษัท

บริษัท เจ จํากัด

บัญชีอุปกรณ – ทอกาซธรรมชาติ 50,000,000 –

 บัญชีเงินฝากธนาคาร 50,000,000 –

บันทึกทอกาซธรรมชาติเฉพาะสวนท่ีเปนของบริษัท

บัญชีลูกหนี้การคา 4,000,000 –

 บัญชีรายไดจากการขาย 4,000,000 –

บันทึกรายไดจากการขาย

บัญชีคาใชจายจากการใชทอกาซธรรมชาติ 1,100,000 –

 บัญชีลูกหน้ี - บริษัท บี 1,100,000 –

บันทึกคาใชจายจากการใชทอกาซเฉพาะสวนของบริษัท
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2. กรณีจัดตั้งหนวยงานแยกข้ึนมากตางหาก
การรับรูรายการจากการดําเนินงานรวมกันมีลักษณะ

คลายวิธีรวมตามสัดสวนเดิม นั่นคือ การรวมรายการ
สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจายจากการดําเนินงาน
รวมกันกับรายการที่คลายคลึงกันกับรายการในงบการเงิน
ของผูรวมดําเนินงานตามสัดสวนในขอตกลงตามสัญญา แต
ลักษณะสําคัญที่แตกตาง คือ

1. สวนแบงของสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย
ของแตละรายการไมจําเปนตองเปนสัดสวนเดียวกัน กับ
สัดสวนเงินลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขอกําหนดในสัญญาท่ีได
ตกลงกัน งบการเงินที่รวมสวนแบงของการรวมการงาน
เมื่อสัดสวนเงินลงทุนและสวนแบงสินทรัพย หนี้สิน รายได 
หรือคาใชจายไมเทากัน กิจการอาจบันทึกบัญชีสวนตางไวที่
ลูกหนี้เจาหน้ีระหวางผูรวมการงาน (Amount due to/
due from Joint Operators)

2. ผูรวมดําเนินงานตองรับรูสวนแบงสินทรัพย หนี้สิน 
รายได และคาใชจายตามสัดสวนที่ตกลงกัน ทั้งในงบการเงิน
ของบริษัทเทานั้น (Individual Financial Statements) 
และในงบการเ งินรวม (Consol idated Financial 
Statements) หรืองบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย (Financial 
Statements under Equity Method) แลวแตกรณี ซึ่ง
แตกตางจากวิธีรวมตามสัดสวนที่จะรับรูสวนแบงสินทรัพย 
หนี้สิน รายได และคาใชจายเฉพาะในงบการเงินรวมเทานั้น

นอกจากน้ัน ผูรวมดําเนินงานตองประเมินการดอยคา
จากการดําเนินงานรวมกันถามีขอบงชี้ และรับรูขาดทุนจาก
การดอยคาจากการดําเนินงานรวมกันทันที

ตัวอยางท่ี 6: ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 25x1 บริษัท บานมวง 
จํากัด กับ บริษัท บานเขียว จํากัด ทําสัญญารวมการงาน
เพื่อจัดตั้งบริษัท เรือฟา จํากัด เพื่อบริหารรายไดจาก
คาเชาพ้ืนท่ีและการใหบริการที่จอดรถ โดยนําเงินมาลงทุน
คนละ 96 และ 144 ลานบาทตามลําดับ บริษัท เรือฟา 
จํากัด นําเงินที่ได จากการลงทุนซื้ออาคารศูนยการคา
ซึ่งมีตนทุน 150 ลานบาท และเร่ิมดําเนินกิจการในเดือน
สิงหาคม มูลค ายุติธรรมของศูนยการค าเท ากับ 200
ลานบาท อาคารศูนยการคามีอายุการใหประโยชน 30 ป 
และไมมีมูลคาคงเหลือ

สิ้นป 25x1 ศูนยการคามีรายไดและคาใชจาย 20
และ 8 ลานบาท ตามลําดับ

บริษัท บานมวง กับ บริษัท บานเขียว ตกลงแบง
สินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย ในอัตราสวนตาม
เงินลงทุน คือ 40:60 (บริษัท บานมวง ลงทุน 96 ลานบาท 
จากตนทุนทั้งหมด 240 ลานบาท หรือ 96/240 = 40%) 
การบันทึกบัญชีเปนดังนี้
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บริษัท บานมวง จํากัด จะรับรูสวนแบงในสินทรัพยตามสิทธิของตนเองเทากับ 40% และรับรูภาระผูกพันในหนี้สิน 
40% กระดาษทําการสําหรับการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินบริษัท บานมวง จํากัด ณ วันลงทุน ที่รับรูสวนแบงตามสิทธิ
ในสินทรัพยและภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัท เรือฟา จํากัด ตามขอตกลงตามสัญญา แสดงดังนี้

บริษัท บ�านม�วง จํากัด

25x1 บัญชีเงินลงทุนในการดําเนินงานรวมกัน 96,000,000

ส.ค. 1  บัญชีเงินฝากธนาคาร 96,000,000

บันทึกการลงทุนในการดําเนินงานรวมกัน

บริษัท บ�านเขียว จํากัด

25x1 บัญชีเงินลงทุนในการดําเนินงานรวมกัน 144,000,000

ส.ค. 1  บัญชีเงินฝากธนาคาร 144,000,000

บันทึกการลงทุนในการดําเนินงานรวมกัน

บริษัท เรือฟ�า จํากัด

25x1 บัญชีเงินฝากธนาคาร 240,000,000 –

ส.ค. 1  บัญชีทุนสามัญ 240,000,000 –

บันทึกการลงทุนในการดําเนินงานรวมกัน

บัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 150,000,000 –

 บัญชีเงินฝากธนาคาร 150,000,000 –

บันทึกการซ้ืออาคารศูนยการคา 150 ลานบาท
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รายการปรับปรุงและตัดบัญชี
1) ตัดบัญชีเงินลงทุนกับสวนของผูถือหุน และสวนแบงตามสิทธิในสินทรัพยและภาระผูกพันในหนี้สิน

 บริษัท บานมวง จํากัด และการดําเนินงานรวมกันในบริษัทเรือฟา จํากัด

 กระดาษทําการงบแสดงฐานะการเงินที่รวมสวนแบงในการดําเนินงานรวมกัน

 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 25x1 หนวย: พันบาท

บริษัทบ�านม�วง 
จํากัด

บริษัทเรือฟ�า 
จํากัด

รายการปรับปรุงและตัดบัญชี งบการเงินบริษัท บ�านม�วง
ที่รวมส�วนแบ�งสินทรัพย� 
หนี้สิน รายได� และ

ค�าใช�จ�าย
ของการร�วมการงาน

เดบิต เครดิต

สินทรัพย

เงินฝากธนาคาร 1,144,000 90,000 1) 54,000 1,180,000

ลูกหนี้การคา 62,000 62,000

สินคาคงเหลือ 145,000 145,000

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 960,000 960,000

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (258,000) (258,000)

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 150,000 1) 90,000 60,000

หัก คาเสื่อมราคาสะสม

เงินลงทุนในการดําเนินงานรวมกัน 96,000 1) 96,000

2,149,000 240,000 2,149,000

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

เจาหนี้การคา 92,000 92,000

คาใชจายคางจาย 42,000 42,000

ทุนหุนสามัญ 2,000,000 240,000 1) 240,000 2,000,000

กําไรสะสม 15,000 15,000

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,149,000 240,000 240,000 240,000 2,149,000
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การบัญชีสําหรับการร�วมค�า
ผูรวมคาตองรับรูสวนไดเสียของตนในการรวมคาเปน

เงินลงทุนในการรวมคา และรับรูเงินลงทุนนั้นโดยใช วิธีสวน
ไดเสีย (Equity Method) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการ
รวมคา4

TFRS 11 ใหกิจการใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกบัญชี
เปนทางเลือกเดียว และยกเลิกวิธีรวมตามสัดสวนซึ่งเดิมเปน
ทางเลือกใน TAS 31 เพ่ือใหงบการเงินสามารถเปรียบเทียบ
กันไดมากย่ิงขึ้น รวมทั้งเพ่ือใหแนวทางการจัดทํางบการเงิน
สําหรับกิจการที่มีสวนไดเสียในการรวมคาสอดคลองแนวทาง
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (US 
GAAP) หลักการการบันทึกบัญชีตามวิธีส วนไดเสีย คือ 
กิจการบันทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกดวยราคาทุน และปรับปรุง
บัญชีเงินลงทุนตามการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินขาดทุนใน
งบการเงินเฉพาะของกิจการ5 เงินลงทุนในการรวมคาจะ
รับรูดวยวิธีราคาทุน (Cost Method) โดยตั้งแตรอบบัญชี
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กิจการสามารถ
เลือกใชวิธีสวนไดเสียไดอีกทางเลือก หลังจากป พ.ศ. 2562 
เ ม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มีผลบังคับใช กิจการ
สามารถเลือกบันทึกเงินลงทุนดวยวิธีมูลคายุติธรรม (Fair 
Value) ไดอีกทางเลือกหนึ่ง

การยกเลิกวิธีรวมตามสัดส�วน
เหตุผลสําคัญ 2 ประการท่ี IASB ยกเลิกทางเลือก

การบันทึกบัญชีตามวิธีรวมตามสัดสวนสําหรับการรวมคา
เหลือเพียงวิธีสวนไดเสีย คือ ประการที่หนึ่ง เพื่อใหผู ใช
งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหวางบริษัท

ไดสะดวกมากย่ิงขึ้น (Comparability) เนื่องจากทุกกิจการ
ตองใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในการรวมคา
เหมือนกัน ประการท่ีสอง แนวคิดนี้ เป นสวนหน่ึงของ
โครงการรวมมือกัน Convergence Project) ระหวาง IASB 
และ Financial Accounting Standards Board (FASB)6 
ที่สนับสนุนใหนโยบายบัญชีระหวาง US GAAP กับ IFRS 
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

การยกเลิกวิธีรวมตามสัดสวนกอใหเกิดขอถกเถียงใน
วิชาชีพอยางกวางขวางต้ังแต IASB ไดออกราง Exposure 
Draft (ED) 9, Joint Arrangements โดยหนวยงาน
ควบคุมดูแลและผูประกอบวิชาชีพมีความเห็นเปนสองทาง 
ผูไมเห็นดวยกับการยกเลิกวิธีรวมตามสัดสวน ซึ่งสวนใหญ
มาจากหนวยงานวิชาชีพทางยุโรป เช น Deutsches 
Rechnungslegungs Standards Accounting Standards 
(DRSC, 2008) European Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG 2008), Federation of European 
Accountants (FEE 2008) รวมท้ังสํานักงานสอบบัญชี
เชน Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte 2008) 
แสดงความเห็นวาการบันทึกบัญชีดวยวิธีสวนไดเสียอาจ
ทําใหคุณภาพขอมูลทางการเงินลดลง เนื่องมาจากเหตุผล
หลักๆ คือ

1) วิธีรวมตามสัดสวน สะทอนภาพรวมของเนื้อหา
เชิงเศรษฐกิจของการลงทุนในการรวมคาดวยการ
จัดทํางบการเงินรวม จึงใหขอมูลท่ีเปนประโยชน
มากกวาสําหรับผูใชงบการเงิน

2) การยกเลิกวิธีรวมตามสัดสวน ทําใหเงินลงทุน
ในบริษัทรวมและการรวมคาใชวิธีสวนไดเสียใน
การบันทึกบัญชีเหมือนกัน ในขณะที่เนื้อหาเชิง
เศรษฐกิจของการลงทุนในธุรกิจแตกตางกัน

4 เวนแตกิจการจะไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามวิธีสวนไดเสียตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว
5 วิธีการบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสียเหมือนกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม ผูสนในสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดตําราและมาตรฐาน

การบัญชีที่เกี่ยวของ
6 มาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา (Accounting Standards Codification) อนุญาตวิธีรวมตามสัดสวนในบางอุตสาหกรรม เชน

พลังงานและนํ้ามัน กอสราง (ASC 810-10-45-14)
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ในทางตรงกันขาม IASB และผูสนับสนุนการยกเลิก
วิธีรวมตามสัดสวน เชน The Canadian Accounting 
Standards Board (AcSB) แสดงความเห็นวาการแสดง
รายการตามวิธีส วนไดเสียของการรวมคาเหมาะสมกวา
วิธีรวมตามสัดส วนเ พราะงบการเงินจะแสดงขอมูลท่ี
เที่ยงธรรมกวา (Richardson, Roubi & Soonawalla 
2012) เพราะภายใตวิธีรวมตามสัดสวน กิจการจะบันทึก
สวนแบงสินทรัพยที่กิจการไมไดมีสิทธิในการควบคุมหรือ
บันทึกสวนแบงหน้ีสินในงบการเงินที่กิจการไมไดมีภาระ
ผูกพัน ทําใหไมสอดคลองกับนิยามของสินทรัพยและหนี้สิน
ตามกรอบแนวคิดของมาตรฐานฯ ในขณะท่ีวิธีสวนไดเสีย
กําหนดใหกิจการบันทึกเงินลงทุนในการรวมคาตามสวน
ไดเสียในกิจการที่ไปลงทุน (IASB, 2007b) นอกจากนั้น
เพ่ือทดแทนขอมูลบางสวนท่ีอาจหายไปจากการบันทึกบัญชี
ดวยวิธีสวนไดเสีย IASB ยังกําหนดใหกิจการตองเปดเผย
ขอมูลเพ่ิมเติมมากข้ึนและละเอียดขึ้นเกี่ยวกับการรวมคา7

งานวิจัยในอดีตพบวาขอมูลทางการเงินของการรวมคา
ที่จัดทําภายใตวิธีรวมตามสัดสวนสัมพันธกับเครดิตความ
นาเชื่อถือของหุนกู (Bauman, 2007) พยากรณผลตอบแทน
ตอผูถือหุนในอนาคต (Graham, King & Morrill, 2003) 
ความสามารถในการพยากรณกําไรในอนาคต Leitner-
Hanetseder (2010) ในขณะที่ Kothaval (2003) พบวา
ขอมูลภายใตวิธีสวนไดเสียสัมพันธกับเครดิตความนาเช่ือถือ
ของหุนกูมากกวา Catuogono, Allini & D’Ambrosio 
(2015) มองวาวิธีรวมตามสัดสวนชวยใหกิจการแสดงขอมูล
อยางโปรงใสมากกวาวิธีส วนไดเสีย เพราะทําใหแสดง
สวนไดเสียในการรวมคาไดชัดเจน นอกจากน้ัน การใชวิธี
สวนไดเสียทําใหกิจการไมตองรับรู หน้ีสินบางรายการใน
งบการเงินทําใหกิจการใชอาจใชการรวมคาเปนชองทาง
ในการหลบเลี่ยงการแสดงรายการหนี้สิน อยางไรก็ตาม IASB 
ชี้แจงวาการตัดสินใจยกเลิกวิธีรวมตามสัดสวนไมไดเปน

การตัดสินวาวิธีรวมตามสัดสวนหรือวิธีสวนไดเสียเหมาะสม
กวากันสําหรับเงินลงทุนในการรวมคา แตเป นไปตาม
กรอบแนวคิดของ TFRS 11 ที่เนนการบันทึกบัญชีตามสิทธิ
ในการสั่งการใชงานสินทรัพยและภาระผูกพันในหนี้สิน 
นอกจากน้ัน  เ พ่ือศึกษาผลกระทบของการยกเลิกวิธี
รวมตามสัดสวน IASB ไดเริ่มโครงการศึกษาผลกระทบ
ของการนํามาตรฐานการไปใช  ในทางปฏิบัติ  (Post-
implementation review) ในป พ.ศ. 2560 พรอมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของฉบับอื่นไดแก 
IFRS 10, 11 และ 128

ผลกระทบต�องบการเงินจากการเปลี่ยนวิธีบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในการร�วมค�าจากวิธีรวมตามสัดส�วนเป�นวิธี
ส�วนได�เสีย

ธุรกิจท่ีเลือกบันทึกบัญชีตามวิธีรวมตามสัดสวนสําหรับ
เงินลงทุนในการรวมคา ตองเปล่ียนมาใชวิธีส วนไดเสีย
หลัง TFRS 11 มีผลบังคับใช ความแตกตางระหวางสองวิธีนี้
คือ ภายใตวิธีสวนไดเสีย สวนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุทธิ 
(ผลตางระหวางสินทรัพย กับหนี้สิน) สะทอนอยูในรายการ
เงินลงทุนในการรวมคาในงบแสดงฐานะการเงินคูกับสวนแบง
กําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน ภายใตวิธีรวมตามสัดสวน 
กิจการรับรู สวนแบงสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย 
แตละรายการตามสัดสวนการถือหุ น (Capital Share)
รวมกับรายการท่ีมีลักษณะเหมือนกันของกิจการ (Line-by-
Line Basis) โดยภาพรวมแลว กําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุน
หรือสวนของเจาของในงบแสดงฐานะการเงินภายใตวิธี
รวมตามสัดสวนหรือวิธีสวนไดเสียไมมีความแตกตางกัน 
อยางไรก็ตาม รายการสินทรัพย หนี้สิน รายได และ
คาใชจาย บางรายการในงบการเงินจะแตกตางกัน ดังที่แสดง
ในภาพที่ 1

7 ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น (TFRS 12)
8 รายงานดังกลาวยังไมไดตีพิมพ ณ วันที่จัดทําบทความน้ี
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ความแตกต�างระหว�างการดําเนินงานร�วมกันและการร�วมค�าภายใต� TFRS 11 การร�วมการงาน

จากภาพท่ี 1 กิจการรับรูสวนแบงสินทรัพยและหน้ีสิน
แต ละรายการในงบแสดงฐานะการเงินภายใต วิธีรวม
ตามสัดสวน สําหรับวิธีสวนไดเสีย กิจการจะรับรูสวนแบง
สินทรัพยสุทธิในการรวมคาผานบัญชีเงินลงทุนในการรวมคา 
ดังน้ัน เมื่อกิจการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีผลกระทบ
ที่ตามมาคือ สินทรัพยรวมจะมีแนวโนมลดลง หนี้สินรวม
จะลดลง ในงบกําไรขาดทุน รายไดและคาใชจายแตละ
รายการจะลดลง เหลือเพียงการแสดงรายการสวนแบงกําไร 
(ขาดทุน) จากการรวมคาเปนสวนหนึ่งของกําไร (ขาดทุน) 
จากการดําเนินงาน

การเปล่ียนวิธีปฏิบัติทางการบัญชีนี้ยังสงผลกระทบตอ
การวิเคราะหกิจการและอัตราสวนทางการเงินของกิจการท่ี
สําคัญหลายรายการ ถึงแมวาอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
(Return on Equity: ROE) จะยังคงเดิมไมเปล่ียนแปลง

เพราะกําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนไมโดยกระทบ อยางไร
ก็ตาม เมื่อแยกองคประกอบภายใตกรอบการวิเคราะห 
Dupont Analysis ที่แสดงในภาพที่ 2 จะเห็นวา อัตรา
กําไรสุทธิ อัตราการหมุนเวียนสินทรัพยรวม รวมไปถึง
อัตราสวนโครงสรางเงินทุน จะไดรับผลกระทบ กลาวคือ 
อัตรากําไรสุทธิมีแนวโน มสูงขึ้น  เนื่องจากภายใต วิธี
ส วนไดเสียรายไดหรือยอดขายจะลดลงเน่ืองจากไมรวม
การรับรู รายได ตามสัดสวนจากการร วมคา อัตราการ
หมุนเวียนสินทรัพยรวมไดรับผลกระทบเน่ืองจากรายไดรวม
และสินทรัพยรวมลดลง อัตราสวนโครงสรางเงินทุนมี
แนวโนมที่ลดลงเพราะสินทรัพยรวมลดลงในขณะที่ส วน
ของเจาของคงท่ี ผลกระทบดังกลาวอาจทําใหกิจการท่ีตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาเงินกู (Debt Covenant) ตอง
ระมัดระวังในการรักษาระดับโครงสรางเงินทุน หรือกิจการ

ภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบการแสดงรายงานในงบการเงินระหวางวิธีรวมตามสัดสวนและวิธีสวนไดเสีย

ที่มา: Graham, King & Morrill (2003)

9 กรณีทั่วไปที่กิจการมีสวนแบงหน้ีสินจากการรวมคา
10 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษี (Earnings before Interest and Tax or EBIT Margin) กอนรวมสวนแบงจากการวมคา (ไมรวม

ผลกระทบทางภาษี)  มีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะกิจการท่ีมี EBIT สวนใหญมาจากการรวมคา ในขณะท่ีอัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียและ

ภาษีหลังรวมสวนแบงจากการรวมคาจะไมเปล่ียนแปลง (ไมรวมผลกระทบทางภาษี)
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ที่ผลตอบแทนผูบริหารขึ้นอยูกับอัตราสวนทางการเงินเชน 
อัตราสวนกําไรสุทธิ หรือ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย 
อาจตองพิจารณาผลกระทบตออัตราสวนทางเงินเหลานี้

การบัญชีสําหรับผู�เข�าร�วมการงานท่ีไม�มีอํานาจควบคุมร�วม
ในการงาน

ผูเขารวมการงานบางรายอาจไมมีอํานาจการควบคุม
รวมในการรวมการงานน้ัน อยางไรก็ตาม ผูเขารวมการงาน
ที่ไมมีอํานาจการควบคุมรวมจะตองรับรูรายการท่ีเกี่ยวของ
กับการงานดังนี้

การดําเนินงานร�วมกัน
1) ถาผู  เข าร วมการงานมีสิทธิในการส่ังการใชงาน

สินทรัพย และภาระผูกพันในหนี้สินที่ เกี่ยวข องกับการ
ดําเนินงานร วมกันนั้น ผู  เข าร วมการงานจะต องรับรู 
สินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจายในการรวมการงาน
ตามสัดสวนเหมือนผูรวมดําเนินงาน

2) ถ าผู  เข าร วมการงานไม มีมี สิทธิ ในการส่ังการ
ใชงานสินทรัพยและภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานรวมกันน้ัน ผู เขารวมการงานจะตองรับรู 
สวนไดเสียในสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจายในการ
รวมการงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นท่ี
เกี่ยวของ

การร�วมค�า
ผูเขารวมการงานในการรวมคาท่ีไมมีอํานาจควบคุมรวม

ตองบันทึกสวนไดเสียตาม TFRS 9 เมื่อมีการประกาศใช 
ยกเวนแตผู เขารวมการงานมีมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ
ในการรวมคานั้น ใหบันทึกบัญชีเงินลงทุนดวยวิธีสวนไดเสีย
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง 
“เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา”

การเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับส�วนได�เสียในการร�วมการงาน
กิจการตองเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับการรวมการงาน 

ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 
(TFRS 12) เพื่อใหผู ใชงบการเงินมีขอมูลท่ีเพียงพอที่จะ
สามารถประเมินลักษณะ ขอบเขตและความเสี่ยงที่เก่ียวของ
กับสวนไดเสียในกิจการอื่น และผลกระทบของสวนไดเสียนั้น
ตองบการเงิน การเปดเผยขอมูลแบงไดเปน 2 สวนใหญๆ 
คือ ขอมูลเกี่ยวกับดุลยพินิจ และขอสมมติที่สําคัญ และ
ขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในการรวมการงาน

1. ขอมูลเก่ียวกับดุลยพินิจ และขอสมมติที่สําคัญ
กิจการตองเปดเผยขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

เ ก่ียวกับดุลยพินิจและข อสมมติที่สํ า คัญ  รวมท้ังการ
เปล่ียนแปลงของดุลยพินิจและขอสมมติเหลานั้น ที่ผูบริหาร
ใชในการพิจารณาวามีการควบคุมรวมในการงานหรือไมและ
ประเภทของการรวมการงานวาเปนการดําเนินงานรวมกัน 

อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน = อัตรากําไรสุทธิ × อัตราการหมุนเวียนสินทรัพยรวม × อัตราสวนโครงสรางเงินทุน

Return on Equity = Profit Margin × Asset Turnover × Financial Leverage

กําไรสุทธิ × 100
=

กําไรสุทธิ × 100
×

รายไดรวม
×

สินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย

สวนของเจาของถัวเฉลี่ย รายไดรวม สินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย สวนของเจาของเฉล่ีย

ภาพที่ 2 การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนภายใต Dupont Analysis
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หรือการรวมคา หากการรวมการงานดังกลาวไดจัดต้ังขึ้น
เปนหนวยงานแยกตางหาก

การเปดเผยขอมูลที่เก่ียวกับดุลยพินิจ และขอสมมติ
จะทําใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงเง่ือนไขและขอสมมติตางๆ 
ที่ผู บริหารใชในการกําหนดประเภทการรวมการงานและ
สามารถวิเคราะหไดวาการจัดประเภทการรวมการงานน้ัน
สมเหตุสมผลหรือไม

ตัวอยางขอมูลที่กิจการอาจเปดเผยที่เกี่ยวของกับ
ดุลยพินิจและขอสมมติ อาทิเชน

1) สิทธิที่ มี ในการร วมการงานเป นสิทธิที่ สํ าคัญ 
substantive right หรือสิทธิปองกัน (Protective Right)

2) กิจการเปนตัวแทนหรือตัวการในการรวมการงาน
นั้น

2. ขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในการรวมการงาน
TFRS 12 กําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลทั้งเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณท่ีเพียงพอและจําเป นเก่ียวกับ
สวนไดเสียในกิจการอื่นในรูปแบบอํานาจควบคุม การ
มีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ รวมทั้งส วนไดเสียในการ
รวมการงาน เพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถประเมิน

- ลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับสวนในไดเสีย
ในกิจการอ่ืน รวมถึงขอตกลงตามสัญญากับผูเขารวมการงาน
ที่มีการควบคุมรวมกัน

- ผลกระทบของสวนไดเสียนั้นตอฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด

ผู สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลของการรวมการงานไดจาก TFRS 12 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวของตอไป

บทสรุป
การรวมการงานเปนรูปแบบหน่ึงของการลงทุนใน

กิจการอ่ืน หัวใจสําคัญของการรวมการงาน คือเงื่อนไขใน
ขอตกลงในสัญญาท่ีแสดงการมีอํานาจการควบคุมรวม
ระหวางผูเขารวมการงาน การรวมการงานมีสองประเภท

คือ การดําเนินงานรวมกันหรือการรวมคา โดย TFRS 11 
มุ งเน นใหการจัดประเภทเงินลงทุนในการรวมการงาน
จากสิทธิและภาระผูกพันในสินทรัพยและหนี้สินมากกวา
โครงสรางการจัดตั้งกิจการเปนหนวยงานแยกตางหาก 
นอกจากนั้น กิจการตองคํานึงถึงรูปแบบทางกฎหมาย 
เงื่อนไขในขอตกลงตามสัญญา รวมทั้งข อเท็จจริงและ
สถานการณแวดลอมท่ีเก่ียวของ ผู ร วมดําเนินงานรับรู 
เงินลงทุนในการรวมการงานตามสวนแบง สินทรัพย หนี้สิน 
รายได และคาใชจายของตนในการดําเนินงาน สวนผูรวมคา
จะรับรูเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย นอกจากน้ัน กิจการตอง
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการรวมการงานเก่ียวกับดุลยพินิจและ
ขอสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใชในการพิจารณาการรวมการงาน 
รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น เพื่อใหผู ใช
งบการเงินสามารถประเมินลักษณะ ขอบเขตและความเสี่ยง 
เก่ียวของกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืนไดและผลกระทบของ
สวนไดเสียนั้นตองบการเงินอยางเหมาะสม
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