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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่11   

เรือ่ง การร่วมการงาน  

บทน า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง “การร่วมการงาน” เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนด

ขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 11 เร่ือง “การร่วมการงาน” (IFRS 11 

Joint Arrangements) ซ่ึงเป็นไปตามการปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการรายงานทางการเงินของผู้เข้าร่วม

การงาน โดยการร่วมการงานเป็นการงานซ่ึงบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองรายขึ้ นไปมีการควบคุมร่วมกัน 

กล่าวคือ การตัดสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลตอบแทนก าหนดให้ต้องได้รับ

ความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้เข้าร่วมการงานที่มีการควบคุมร่วมกัน โดยไม่มีบุคคลหรือกิจการใด

ควบคุมแต่เพียงผู้เดียว  อย่างไรกต็าม ผู้เข้าร่วมการงานทุกรายไม่จ าเป็นต้องมีการควบคุมร่วมในการร่วม

การงานน้ัน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดหลักเกณฑส์ าหรับการบัญชีของการร่วมการงานทุก

ประเภท ซ่ึงผู้ร่วมการงานต้องก าหนดประเภทของการร่วมการงานที่ตนเข้าร่วม โดยประเมินจากสิทธิและ

ภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานแต่ละรายที่เกดิจากการร่วมการงาน  รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

เปรียบเทียบโดยก าหนดให้ผู้ร่วมค้าต้องรับรู้และบันทึกเงินลงทุนของตนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย  (Equity 

Method) และยกเลิกการใช้วิธีรวมตามสัดส่วน (Proportionate Consolidation Method)  ซ่ึงในการก าหนด

ประเภทการร่วมการงาน  ผู้เข้าร่วมการงานต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีสาระส าคัญ โครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมาย เง่ือนไขของข้อตกลง ตลอดจน

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง  ส่วนข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่มี 

การควบคุมร่วมในการร่วมการงานให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง 

“การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีในกจิการอื่น” 

 

ขอบเขต 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกบักจิการทุกกจิการที่มีการร่วมการงาน  

 

ค านยิาม ค าศพัท ์และค าอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคญั 

การร่วมการงาน (Joint Arrangement) หมายถึง การงานซ่ึงบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองราย 

ขึ้นไปมีการควบคุมร่วมกนั 
 

การควบคุมร่วม (Joint Control) หมายถึง การร่วมกนัควบคุมการงานซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญา 

ซ่ึงการควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเม่ือการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความ

เหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้ที่ร่วมกนัควบคุมการงานแล้วเทา่น้ัน 
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การด าเนินงานร่วมกนั (Joint Operation) หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผู้ที่มีการควบคุมร่วมมี

สทิธใินสนิทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานน้ัน 
 

ผูร่้วมด าเนนิงาน (Joint Operator) หมายถึง ผู้เข้าร่วมในการด าเนินงานร่วมกันซ่ึงมีการควบคุม

ร่วมในการด าเนินงานร่วมกนันั้น 
 

การร่วมคา้ (Joint Venture) หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผู้ที่มีการควบคุมร่วมมีสิทธิในสินทรัพย์

สทุธขิองการร่วมการงานน้ัน 
 

ผูร่้วมคา้ (Joint Venturer) หมายถึง ผู้เข้าร่วมในการร่วมค้าซ่ึงมีการควบคุมร่วมในการร่วมค้าน้ัน 
 

ผูเ้ขา้ร่วมการงาน (Party to a Joint Arrangement) หมายถึง กิจการที่เข้าร่วมการงาน ไม่ว่า

กจิการน้ันจะมีการควบคุมร่วมในการร่วมการงานดังกล่าวหรือไม่ 
 

หน่วยงานแยกต่างหาก (Separate Vehicle) หมายถึง หน่วยงานทางการเงินที่สามารถระบุเป็น

หน่วยงานที่แยกต่างหากได้  ซ่ึงรวมทั้งกิจการที่แยกต่างหากโดยการจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย หรือ

กิจการที่กฎหมายยอมรับว่าเป็นกิจการที่แยกต่างหาก ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะมีสภาพนิติบุคคล

ตามกฎหมายหรือไม่ต่อไปน้ีเป็นแผนภาพแสดงการประเมินการควบคุมร่วมที่อยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง “การร่วมการงาน” 
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แผนภาพที ่1 : แสดงการประเมินการควบคุมร่วมทีอ่ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง   

                    การเงิน ฉบบัที ่11 เรือ่ง “การร่วมการงาน” 
 

 

ตวัอย่างที ่1 การพจิารณาการร่วมการงาน 
 

บริษัท เอ จ ากดั บริษัท บี จ ากัด และบริษัท ซี จ ากัด ได้จัดตั้งการงานขึ้นโดยมีสัดส่วนของสิทธิใน

การออกเสียงเท่ากับ 40%  35% และ 25% ของบริษัท ดี จ ากัดตามล าดับ ข้อก าหนดตามสัญญาระหว่าง

กิจการ ก าหนดให้การตัดสินใจใดๆที่ส าคัญของการงานต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างน้อย 75% ขึ้ นไป   

ในกรณีน้ีเข้าเงื่อนไขการร่วมการงานหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 

 

 

แผนภาพที ่2 : แสดงรายละเอียดการลงทุนในบริษทั ดี จ ากดั 

ค าตอบ ในกรณีน้ีถือว่า เข้าเง่ือนไขการร่วมการงาน เน่ืองจากบริษัท เอ จ ากัดและบริษัท บี จ ากัดมี 

การควบคุมร่วมในบริษัท ดี จ ากัด เพราะมีการก าหนดให้การตัดสินใจใดๆที่ส าคัญของการงานต้องได้รับ

เอ บี ซี 

ดี 

40
35

25

ข้อตกลงตามสญัญาก าหนดให้ผู้เข้าร่วม 

การงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงาน 

ร่วมกนัควบคุมในการงานน้ันหรือไม่ 

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

ไม่ใช่ 

 

ใช่ 

การงานดังกล่าวมีการควบคุมร่วมกนั 

ดังน้ัน การงานดังกล่าวเป็นการร่วมการงาน 

ใช่ 

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

การตัดสนิใจใดๆ เกี่ยวกบักิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้อง 

ได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้เข้าร่วม 

การงานทุกรายหรือจากกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานซ่ึง 

ร่วมกนัควบคุมการงานน้ันหรือไม่ 

 

ไม่ใช่ 
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ความเหน็ชอบอย่างน้อย 75% ขึ้นไป ดังน้ัน การตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ัน

ไม่สามารถท าได้โดยปราศจากความเหน็ชอบของบริษัท เอ จ ากดัและบริษัท บี จ ากดั 

ตวัอย่างที ่2  การพจิารณาการร่วมการงาน 

บริษัท กอ จ ากดั บริษัท ขอ จ ากดั บริษัท คอ จ ากดั และบริษัท งอ จ ากดั มีสดัส่วนของสิทธิในการ

ออกเสียงเท่ากับ 60%  20% 15% และ 5% ของบริษัท ฮอ จ ากัดตามล าดับ โดยก าหนดให้การตัดสินใจ

ใดๆที่ส าคัญของการงานต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างน้อย 80% ขึ้นไป  ในกรณีน้ีเข้าเง่ือนไขการร่วมการ

งานหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 

 

 

 

แผนภาพที ่3 : แสดงรายละเอียดการลงทุนในบริษทั ฮอ จ ากดั 

ค าตอบ ในกรณีน้ีถือว่า ไม่เข้าเง่ือนไขการร่วมการงาน เพราะก าหนดให้การตัดสินใจใดๆ ที่ส าคัญของ 

การงานต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 80% ขึ้ นไป แม้ว่าบริษัท กอ จ ากัด สามารถขัดขวาง 

การตัดสินใจใดๆกไ็ด้ แต่กไ็ม่ได้แสดงว่า บริษัท กอ จ ากัด มีการควบคุมการงานดังกล่าว เน่ืองจากบริษัท 

ขอ จ ากัด หรือ บริษัท คอ จ ากัดและบริษัท งอ จ ากัด ต้องให้ความเห็นชอบกับการตัดสินใจน้ันด้วย 

อย่างไรกต็าม การที่จะได้สทิธใินการออกเสียงถึงร้อยละ 80 น้ัน สามารถเกิดจากการจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมการงาน

ได้มากกว่าหน่ึงกลุ่ม  ซ่ึงในสถานการณ์เช่นน้ี การงานดังกล่าวจะจัดเป็นการร่วมการงานได้ก็ต่อเมื่อ

ข้อตกลงตามสญัญาระหว่างผู้เข้าร่วมการงานมีการระบุในสญัญาว่าต้องมีบริษัท กอ จ ากัดและบริษัท ขอ จ ากัด 

ในการตัดสนิใจ หรือต้องมีบริษัท กอ จ ากดั บริษัท คอ จ ากดัและบริษัท งอ จ ากดัในการตัดสนิใจ 

 

ประเภทของการร่วมการงาน  
 

 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ก าหนดวิธีการบัญชีส าหรับผู้เข้าร่วมการงานให้

เป็นไปตามรูปแบบการจัดประเภทการร่วมการงานตามสทิธแิละภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่เกิดจาก

การร่วมการงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน ตลอดจนเง่ือนไข

ที่ผู้เข้าร่วมในข้อตกลงตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน รวมทั้งข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของการร่วมการงานออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

 
 

ฮอ 

60% 

20% 
5% 

ก  กอ ขอ  งอ  คอ  

15% 
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 1. การด าเนนิงานร่วมกนั (Joint Operation) เป็นการร่วมการงานซ่ึงผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการ

งานน้ันมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานน้ัน โดยก าหนดส่วน

แบ่งในส่วนได้เสียในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตามส่วนได้เสียของตนในการ

ด าเนินงานร่วมกัน  ซ่ึงสัดส่วนดังกล่าวอาจแตกต่างจากส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของกไ็ด้  นอกจากน้ี  

การด าเนินงานร่วมกันอาจจัดตั้งเป็นหน่วยงานแยกต่างหากหรือไม่ก็ได้  ทั้งน้ี หากการร่วมการงานจัด

ประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกัน  ผู้ร่วมด าเนินงาน (Joint Operator) แต่ละรายต้องรับรู้สินทรัพย์และ

หน้ีสิน และรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนในการด าเนินงานร่วมกัน  

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายน้ัน 
 

 ในกรณีการซ้ือส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกัน (Joint Operation) หากส่วนได้เสียในการ

ด าเนินงานร่วมกันที่ไปซ้ือมาน้ันเป็นธุรกิจ ให้น าหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3    

เร่ือง การรวมธุรกจิ มาถือปฏบัิติ (ยกเวน้กรณีการซ้ือส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกันภายใต้การควบคุม

เดียวกัน) เช่น การหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน การบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือเป็น

ค่าใช้จ่าย (ยกเวน้ต้นทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหน้ี) การรับรู้รายการสินทรัพย์

และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ซ้ือ การค านวณหาค่าความนิยมและทดสอบการ

ด้อยค่าค่าความนิยมทุกปี หรือกรณีการเพ่ิมส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกันเดิม แต่ยังคงมีอ านาจ

ควบคุมร่วม ไม่ต้องวัดมูลค่าสดัส่วนเดิม เป็นต้น  
 

ทั้งน้ี หากผู้เข้าร่วมในการด าเนินงานร่วมกนัแต่ไม่มีอ านาจควบคุมร่วมมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระ

ผูกพันในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานร่วมกันน้ัน  ผู้เข้าร่วมในการด าเนินงานร่วมกันแต่ไม่มีอ านาจ

ควบคุมร่วมแต่ละรายต้องรับรู้สินทรัพย์  หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามส่วนได้เสียของตนในการ

ด าเนินงานร่วมกัน  แต่หากผู้เข้าร่วมในการด าเนินงานร่วมกันแต่ไม่มีอ านาจควบคุมร่วมไม่มีสิทธิใน

สินทรัพย์และไม่ได้มีภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องของการด าเนินงานร่วมกัน  ผู้เข้าร่วมในการ

ด าเนินงานร่วมกนัแต่ไม่มีอ านาจควบคุมร่วมน้ันต้องบันทกึส่วนได้เสยีของตนในการด าเนินงานร่วมกันตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง   
 

 2. การร่วมคา้ (Joint Venture) เป็นการร่วมการงานซ่ึงผู้ที่มีการควบคุมร่วมมีสิทธิในสินทรัพย์

สทุธขิองการร่วมการงานน้ัน โดยการร่วมค้านั้นต้องจัดตั้งเป็นหน่วยงานแยกต่างหากเท่าน้ัน  ทั้งน้ี ผู้ร่วมค้า

ไม่มีส่วนได้เสียใดๆในสินทรัพย์หรือภาระผูกพันในหน้ีสินแต่ละรายการของการร่วมค้าน้ัน   ใน

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้ีของการร่วมค้าไม่มีสิทธิไล่เบ้ียผู้เข้าร่วมการงานให้ช าระหน้ีสินของการร่วมค้า  โดย

ผู้เข้าร่วมการงานรับผิดชอบเพียงแค่เงินลงทุนของตนในการร่วมค้าเท่าน้ัน โดยผู้เข้าร่วมการงานแต่ละราย

จะได้รับส่วนแบ่งในก าไรหรือขาดทุนของการร่วมค้าน้ัน  ในกรณีน้ี ผู้ร่วมค้า (Joint Venturer) ต้องบันทกึ

บัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 28  เร่ือง “เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า” เทา่นั้น เว้นแต่กจิการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้อง

ปฏบัิติตามวิธส่ีวนได้เสยีตามที่ระบุมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว  
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ขณะที่ผู้เข้าร่วมการงานที่ไม่มีการควบคุมร่วมในการร่วมค้าต้องบันทกึบัญชีส่วนได้เสียในส่วนของ

ตนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เร่ือง “เคร่ืองมือทางการเงิน” (เมื่อมีการประกาศใช้) 

แต่ในกรณีที่ ผู้เข้าร่วมการงานน้ันมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญในการร่วมค้าน้ันให้บันทึกบัญชีเงินลงทุน

ดังกล่าวด้วยวิธส่ีวนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28  เร่ือง “เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า” 

ต่อไปน้ีเป็นแผนภาพแสดงการจัดประเภทการร่วมการงาน : การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของ

ผู้เข้าร่วมการงานที่เกดิจากการร่วมการงาน 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่4 : แสดงการจัดประเภทการร่วมการงาน : การประเมินสิทธิและภาระผูกพนัของผูเ้ขา้ 

                   ร่วมการงานทีเ่กิดจากการร่วมการงาน 

 

 

กจิการต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้  

1) รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก 

2) เง่ือนไขของข้อตกลงตามสญัญา และ 

3) ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่น 

 

โครงสร้างของการร่วมการงาน 

ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก  จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

การด าเนินงานร่วมกนั (Joint Operations) การร่วมค้า (Joint Ventures) 

การร่วมการงานซ่ึงผู้ที่มีการควบคุมร่วมมีสิทธใิน

สนิทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องใน

การร่วมการงานน้ัน 

การร่วมการงานซ่ึงผู้ที่มีการควบคุมร่วมมี

สทิธิในสนิทรัพย์สุทธขิองการร่วมการงานน้ัน 

รับรู้สนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่าย       

ตามส่วนได้เสยีของตน 

      รับรู้ด้วยวิธีส่วนได้เสยี 
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ต่อไปนี้ เป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างการด าเนินงานร่วมกนักบัการร่วมคา้ 

 

ประเด็น การด าเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ 

 (Joint Operations) (Joint Ventures) 

1. เง่ือนไขของข้อตกลง ผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์และ

ภาระ ผูกพันในหน้ีสินที่ เกี่ ยว ข้องกับ     

การร่วมการงาน 

ผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์

สทุธขิองการร่วมการงาน 

2. สทิธิในสนิทรัพย์ ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนแบ่งในส่วนได้เสีย

ในสนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่

ก  าหนดไว้ 

สินทรัพย์เป็นของการร่วมค้า โดย

ผู้เข้าร่วมการงานไม่มีส่วนได้เสียใดๆ

ในสนิทรัพย์ของการร่วมการงานน้ัน 

 

3. ภาระผูกพันในหน้ีสนิ ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนแบ่งในส่วนได้เสีย

ในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่ก  าหนด

ไว้ โดยผู้เข้าร่วมการงานน้ันต้องรับผิดชอบ

เกี่ยวกบัการเรียกร้องจากบุคคลภายนอก 

การร่วมค้าเป็นผู้มีภาระหน้ีสนิของตน 

โดยผู้เข้าร่วมการงานรับผิดชอบเพียง

แค่เงินลงทุนของตนในการร่วมค้า 

หรือภาระผูกพันของตนเกี่ยวกับทุนที่    

ค้างช าระหรือทุนที่ เพ่ิมในการร่วม   

การงานหรือทั้ งสองกรณี  ดั ง น้ัน 

เจ้าหน้ีจึงไม่มีสิทธิไล่เบ้ียผู้เข้าร่วม

การงานให้ช าระหน้ีสนิของการร่วมค้า 

4. รายได้ ค่าใช้จ่าย  

    ก าไรขาดทุน 

ผู้เข้าร่วมการงานแต่ละรายจะได้รับปันส่วน

รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ของผล  

การด าเ นินงานของผู้เ ข้า ร่วมการงาน     

แต่ละราย ซ่ึงอาจแตกต่างจากส่วนได้เสีย

ในความเป็นเจ้าของ 

ผู้เข้าร่วมการงานแต่ละรายจะได้รับ

ส่ วนแ บ่ ง ในก า ไ รห รือ ขาด ทุนที่

เกี่ยวข้องกบักจิกรรมของการร่วมค้า 

5. วิธกีารบัญชี ผู้ ร่ ว มด า เ นิน ง าน รับ รู้ ส่ วนแ บ่ งขอ ง

สนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่าย 

ผู้ ร่ วม ค้ า รับ รู้ บัญ ชี เ งินลง ทุน ใน      

การร่วมค้าด้วยวิธีส่วนได้เสียในงบ

การเงินรวม 
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ตวัอย่างที ่3 การจดัประเภทของการร่วมการงาน 

บริษัท หน่ึง จ ากัดและบริษัท สอง จ ากัด ตกลงท าสัญญาควบคุมร่วมกันเพ่ือก่อตั้งบริษัท สาม 

จ ากัด เพ่ือด าเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาให้แก่รัฐบาล  ทั้งน้ี สัญญาดังกล่าวก าหนดให้สิทธิในสินทรัพย์

และภาระผูกพันในหน้ีสนิ  ตลอดจนก าไรขาดทุนจากการร่วมการงานจะถูกแบ่งไปยังบริษัท หน่ึง จ ากัดและ

บริษัท สอง จ ากัดตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละบริษัท ในกรณีน้ีถือเป็นการร่วมการงานประเภทใด 

เพราะเหตุใด และผู้ร่วมการงานต้องบันทกึบัญชีด้วยวิธใีด 

ค าตอบ ข้อตกลงตามสัญญาน้ีถือเป็นการด าเนินงานร่วม (Joint Operation) เน่ืองจากสัญญาฉบับน้ี

ก าหนดให้บริษัท หน่ึง จ ากดัและบริษัท สอง จ ากัด มีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหน้ีสินของบริษัท 

สาม จ ากัด  ดังน้ัน บริษัท หน่ึง จ ากัดและบริษัท สอง จ ากัดต้องรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ 

และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อสร้างอาคารรัฐสภาให้แก่รัฐบาลตามสัดส่วนการถือหุ้นใน 

งบการเงินของตน 

ตวัอย่างที ่4   การจดัประเภทของการร่วมการงาน 

บริษัท สี่ จ ากัดและบริษัท ห้า จ ากัด ตกลงท าสัญญาควบคุมร่วมกันเพ่ือก่อตั้งบริษัท หก จ ากัด 

เพ่ือด าเนินการก่อสร้างทางด่วนให้แก่รัฐบาล  ทั้งน้ี สัญญาดังกล่าวก าหนดให้สิทธิในสินทรัพย์และภาระ

ผูกพันในหน้ีสินที่เกิดจากการร่วมการงานน้ีเป็นของบริษัท หก จ ากัด โดยบริษัท สี่ จ ากัดและบริษัท ห้า 

จ ากัด จะได้รับส่วนแบ่งในผลก าไรหรือขาดทุนของการร่วมการงานน้ีตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้เข้าร่วม

การงานทั้งสองรายไม่มีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหน้ีสินของการร่วมการงานน้ีแต่อย่างใด แต่

ผู้เข้าร่วมการงานจะได้รับส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากการร่วมการงานจากการร่วมการงานน้ีตามสัดส่วนการ

ถือหุ้นของแต่ละบริษัท ในกรณีน้ีถือเป็นการร่วมการงานประเภทใด เพราะเหตุใด และผู้ร่วมการงานต้อง

บันทกึบัญชีด้วยวิธใีด 

ค าตอบ ข้อตกลงตามสัญญาน้ีถือเป็นการร่วมค้า (Joint Venture) เน่ืองจากสัญญาฉบับน้ีไม่ได้

ก าหนดให้บริษัท สี่ จ ากัดและบริษัท ห้า จ ากัด มีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหน้ีสินของบริษัท หก 

จ ากดั แต่ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมการงานทั้งสองรายมีสทิธใินสนิทรัพย์สทุธิของบริษัท หก จ ากัดเท่าน้ัน  ดังน้ัน 

บริษัท สี่ จ ากัดและบริษัท ห้า จ ากัดต้องรับรู้บัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยวิธีราคาทุนหรือวิธีตามที่

ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง “เคร่ืองมือทางการเงิน” (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ในงบการเงินเฉพาะกจิการและรับรู้บัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยวิธีส่วนได้เสยีในงบการเงินรวม 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

กิจการต้องถือปฏิบัติส าหรับข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าร่วมการงานที่ มี 

การควบคุมร่วมในการร่วมการงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง “การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น” (IFRS#12 Disclosure of Interests in Other Entities) เพ่ือช่วย

ให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมิน ลักษณะ เน้ือหา และผลกระทบทางการเงินของส่วนได้เสียในการร่วมการงาน 
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การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก าหนดให้กิจการต้องปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงในแต่ละ

กรณี ดังน้ี 

 

กรณีที่ 1: การเปลี่ยนแปลงจากวิธีรวมตามสัดส่วนเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย (Proportionate 

Consolidation to Equity Method)    
 

กิจการต้องรับรู้บัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานล่าสุดก่อน

งวดที่ใช้คร้ังแรก ตลอดจนกิจการต้องปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวดและประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนใน

การร่วมค้าน้ัน  ทั้งน้ี หากการรวมสินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดที่กิจการเคยน ามาจัดท างบการเงินรวมด้วย

วิธีรวมตามสัดส่วนท าให้เกิดสินทรัพย์สุทธิที่ติดลบ กิจการต้องประเมินว่า กิจการมีภาระผูกพันตาม

กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สุทธิที่ติดลบน้ันหรือไม่  ซ่ึงถ้าหากกิจการ

มีภาระผูกพันเกิดขึ้น กิจการต้องรับรู้หน้ีสินส าหรับภาระผูกพันน้ัน  ในทางกลับกัน หากกิจการไม่มีภาระ

ผูกพันดังกล่าว กิจการไม่ต้องรับรู้หน้ีสินน้ัน แต่กิจการต้องปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้า

งวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรก รวมทั้งกิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวและส่วนแบ่งขาดทุนที่ยังไม่รับรู้

สะสม ณ วันต้นงวดของงวดล่าสดุที่ผ่านมาและ ณ วันที่ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

เป็นคร้ังแรก 

รายการปรับปรุงและตัดบัญชีเพือ่จดัท างบการเงินรวม 

เดบิต เงินลงทุนในการร่วมค้า – วิธส่ีวนได้เสยี  xx 

        หน้ีสนิ      xx 

 เครดิต สนิทรัพย์      xx 

          ก าไรสะสมต้นงวด     xx 

 

กรณีที่ 2: การเปลี่ยนแปลงจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นการรบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนี้ สิน (Equity 

Method to Accounting for Assets and Liabilities) 
       

กจิการต้องตัดรายการเงินลงทุนที่เคยรับรู้ ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานล่าสุดก่อนงวดที่

ใช้คร้ังแรก และในขณะเดียวกัน กิจการต้องรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละรายการที่เกี่ยวข้อง

กับส่วนได้เสียรวมทั้งค่าความนิยมที่อาจเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน  จากน้ัน กิจการ

ต้องรับรู้ผลต่างที่เกิดข้ึนในก าไรสะสมต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานล่าสุดที่ผ่านมา เว้นแต่ในกรณีที่

จ านวนเงินส่วนแบ่งในสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียรวมทั้งค่าความนิยมที่

อาจเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่รับรู้น้ันมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของบัญชีเงินลงทุนที่

ตัดออกไป กิจการต้องน าผลต่างน้ันมาหักกลบกับค่าความนิยมก่อน หากยังมีผลต่างเหลืออยู่ กิจการจึง

ค่อยน าผลต่างที่เหลืออยู่น้ันไปปรับปรุงกับก าไรสะสมต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานล่าสุดที่ผ่านมา  

นอกจากน้ี กจิการต้องแสดงการกระทบยอดของรายการข้างต้นด้วย      
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รายการปรับปรุงและตัดบัญชีเพือ่จดัท างบการเงินรวม 

เดบิต สนิทรัพย์      xx 

         เครดิต หน้ีสนิ       xx 

           เงินลงทุนในการร่วมค้า – วิธส่ีวนได้เสยี   xx 

           ก าไรสะสมต้นงวด     xx 
 

ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องตัดบัญชีเงินลงทุนที่เคยรับรู้ด้วยวิธีราคาทุนออกจาก

บัญชี พร้อมทั้งรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินในลักษณะเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียมาเป็นการรับรู้

สินทรัพย์และหน้ีสิน  นอกจากน้ี กิจการต้องแสดงผลกระทบยอดระหว่างบัญชีเงินลงทุนที่ตัดออกไปกับ

บัญชีสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่รับรู้ ตลอดจนผลต่างที่เหลือที่กระทบกบัก าไรสะสมต้นงวดของงวดล่าสดุที่ผ่านมา 

การบันทกึบัญชีในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

เดบิต สนิทรัพย์      xx 

         เครดิต หน้ีสนิ       xx 

          เงินลงทุนในการร่วมค้า – วิธรีาคาทุน   xx 

          ก าไรสะสมต้นงวด     xx 

 

กรณีที ่3: การเปลีย่นแปลงจากวิธีรวมตามสดัส่วนเป็นการรบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนี้ สิน  

            (Proportionate Consolidation to Accounting for Assets and Liabilities)     
 

ในการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องตัดบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าที่เคยรับรู้ด้วยวิธี

ราคาทุน พร้อมทั้งรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินในลักษณะเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียมาเป็นการ

รับรู้สนิทรัพย์และหน้ีสนิ นอกจากน้ี กจิการต้องแสดงผลกระทบยอดระหว่างบัญชีเงินลงทุนที่ตัดออกไปกับ

บัญชีสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่รับรู้ ตลอดจนผลต่างที่เหลือที่กระทบกบัก าไรสะสมต้นงวดของงวดล่าสดุที่ผ่านมา 
 

การบันทกึบัญชีในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

เดบิต สนิทรัพย์      xx 

         เครดิต หน้ีสนิ       xx 

           เงินลงทุนในการร่วมค้า – วิธรีาคาทุน   xx 

           ก าไรสะสมต้นงวด     xx 
 

 

 

 



คู่มอือธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้  ไม่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 13 มกราคม 2560)     คู่มืออธบิาย TFRS 11 หน้า 11 

 

ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

- กจิการต้องประเมินข้อตกลงการร่วมการงานใหม่ส าหรับรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้าที่มีการเร่ิมน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ โดยกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการ

พิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีสาระส าคัญ ตลอดจนต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในเน้ือหาของกฎหมาย เง่ือนไขและข้อตกลงในสัญญา รวมถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์

แวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินว่า ข้อตกลงที่เกิดขึ้นน้ันมีการควบคุมร่วมหรือไม่ ซ่ึงกิจการต้อง

อ้างองิหลักการควบคุมที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง “งบการเงินรวม” 

และในกรณีที่มีการควบคุมร่วม การร่วมการงานน้ันถูกจัดประเภทเป็นประเภทใด 

- ในบางกรณี  ข้อก าหนดใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอาจน าไปสู่การปรับปรุง

ย้อนหลังข้อมูลทางการเงินที่ถูกน าเสนอในรายงานทางการเงิน เม่ือมีการเร่ิมน ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ เช่น สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ เป็นต้น  

รวมทั้งอาจส่งผลให้อตัราส่วนทางการเงินเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่กิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 31 เร่ือง “ส่วนได้เสียในการร่วมค้า” เช่น อัตราส่วนก าไรขั้นต้น อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน 

เป็นต้น ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อเง่ือนไขการกู้ยืมได้ เช่น ในกรณีที่ผู้ร่วมด าเนินงานต้อง

เปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นการรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสิน หรือในกรณีที่

เดิมทผู้ีเข้าร่วมการงานใช้วิธรีวมตามสดัส่วน เป็นต้น 

- ผลจากที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ตัดทางเลือกวิธีรวมตามสัดส่วนออกไป ดังน้ัน 

กิจการจะไม่สามารถเลือกใช้วิธีรวมตามสัดส่วนได้อีกต่อไป ซ่ึงจะส่งผลให้ข้อมูลในงบการเงินมี

ความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้มากย่ิงขึ้ น ซ่ึงเป็นลักษณะเชิงคุณภาพเสริมประการหน่ึงของ

ข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ ซ่ึงระบุอยู่ในกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน     

- หากการร่วมค้าในอดีตถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ควบคุมร่วม (Jointly Controlled Assets) ตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เร่ือง “ส่วนได้เสียในการร่วมค้า”  ในกรณีน้ี ผู้ร่วมด าเนินงานยังคง

บันทกึบัญชีเช่นเดิม เน่ืองจากวิธีการบัญชีของสินทรัพย์ที่ควบคุมร่วม (Jointly Controlled Assets) 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เร่ือง “ส่วนได้เสียในการร่วมค้า”เหมือนกับวิธีการบัญชีของการ

ด าเนินงานร่วมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง “การร่วมการงาน”  

 

*************** 


