เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๐/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง การร่วมการงาน
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง การร่วมการงาน
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การร่วมการงาน
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
การร่วมการงาน

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน ซึ่ งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (IFRS 11: Joint Arrangements
(Bound volume 2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ

1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์

1

การบรรลุวตั ถุประสงค์

2

ขอบเขต
การร่วมการงาน

3
4

การควบคุมร่วม

7

ประเภทของการร่วมการงาน

14

งบการเงินของผูเ้ ข้าร่วมการงาน

20

การดาเนินงานร่วมกัน
การร่วมค้า

20
24

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาคผนวก

26

ก คานิยาม
ข แนวทางปฏิบตั ิ
ค วัน ถื อ ปฏิ บ ัติ การปฏิ บ ัติ ใ นช่ ว งการเปลี่ ยนแปลง และการยกเลิ ก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 11 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง การร่ วมการงาน ประกอบด้ วย
ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 27 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน ย่อหน้ าที่ พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา
ถื อ เป็ นหลั ก การส าคั ญ ค านิ ย ามในภาคผนวก ก ที่ ปรากฏเป็ นครั้ ง แรกในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ นี้ จะเป็ นตัวอั กษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ ต้ องอ่านโดยคานึ งถึ ง
ข้ อ ก าหนดของ กรอบแนวคิ ด ส าหรั บ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุ ง 2558) ในกรณี ที่ ไม่ ไ ด้ ใ ห้
แนวปฏิบั ติในการเลื อกและการใช้ นโยบายการบั ญชี ให้ กิจการถือปฏิบั ติตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การร่วมการงาน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดหลัก การในการรายงาน
ทางการเงิ น ของกิ จ การที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย ในการงานซึ่ งมี ก ารควบคุ ม ร่ ว มกัน (ซึ่ งเรี ย กว่ า
การร่วมการงาน)
การบรรลุวตั ถุประสงค์

2

เพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ นิยามของ
การควบคุมร่ วมไว้ และกาหนดให้ ผูเ้ ข้าร่ วมการงานต้ องกาหนดประเภทของการร่ วมการงาน
ที่ ตนเข้ าร่ วมโดยประเมินจากสิทธิและภาระผูกพั นของตน และต้ องรั บรู้สิทธิและภาระผูกพั น
เหล่านั้นให้ สอดคล้ องกับประเภทของการร่วมการงานนั้น

ขอบเขต
3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั กิจการทุกกิจการที่เข้าร่วมการงาน

การร่วมการงาน
4
5

การร่ ว มการงาน หมายถึง การงานซึ่ งบุ คคลหรื อกิจการตั้งแต่ ส องหรื อมากกว่ า สองราย
มีการควบคุมร่วมกัน
การร่วมการงานมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
5.1
ผูเ้ ข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันตามข้อตกลงตามสัญญา (ดูย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข4)
3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
5.2
6

ข้อตกลงตามสัญญาดังกล่าวกาหนดให้ผูเ้ ข้าร่วมการงานตั้งแต่สองหรือมากกว่ า
สองรายมีการควบคุมร่วมกัน (ดูย่อหน้าที่ 7 ถึง 13)
การร่วมการงานเป็ นได้ท้ งั การดาเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า
การควบคุมร่วม

7

8

9

10

11

12

13

การควบคุ ม ร่ ว ม หมายถึ ง การร่ ว มกัน ควบคุ ม การงานซึ่ งได้ต กลงกัน ไว้ใ นสัญ ญาซึ่ ง
การควบคุมร่วมจะมีได้ก็ต่อเมื่อการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รบั
ความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผูท้ ่ ีร่วมกันควบคุมการงานแล้วเท่านั้น
กิจการที่ เป็ นผู้ เข้ าร่ วมการงานต้ องประเมิ นว่ าข้ อตกลงตามสัญญาได้ ก าหนดให้ ผ้ ู เข้ าร่ วมการงาน
ทุกรายหรื อกลุ่มของผู้เข้ าร่ วมการงานมีการควบคุมร่ วมกันหรื อไม่ ผู้เข้ าร่ วมการงานทุกรายหรื อ
กลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานจะมีการควบคุมร่วมกันก็ต่อเมื่ อบุคคลหรือกิจการเหล่านั้นจะต้ องร่วมกัน
กากับดูแลกิจกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลตอบแทนที่ การงานนั้นจะได้ รับ (กล่าวคือ กิจกรรม
ที่ เกี่ ยวข้ อง)
หากได้ กาหนดแล้ วว่ าผู้ เข้ าร่ วมการงานทุกรายหรื อกลุ่มของผู้เข้ าร่ วมการงานร่ วมกัน ควบคุ ม
การงานนั้ น การควบคุมร่ วมจะมี ได้ กต็ ่ อเมื่ อการตัดสิน ใจใดๆ เกี่ ยวกับ กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง
จะต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้ที่ร่วมกันควบคุมการงานแล้ วเท่านั้น
ในการร่ วมการงานใดๆ จะไม่มีบุคคลหรื อกิจการใดที่ ควบคุมการร่ วมการงานนั้นได้ แต่เพี ยง
ผู้เดียว ผู้ทมี่ ีการควบคุมร่วมในการงานสามารถกีดกันไม่ให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานรายหนึ่ งรายใดหรือ
กลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานเข้ ามาควบคุมการงานนั้นได้
การร่วมการงานสามารถมีข้ นึ ได้ ถึงแม้ ว่าผู้เข้ าร่วมการงานมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น ไม่ครบ
ทุกคน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ ความแตกต่างระหว่างผู้ทมี่ ีการควบคุมร่วม
ในการร่วมการงาน (ผูร้ ่วมดาเนินงานหรือผูร้ ่วมค้า) กับผู้เข้ าร่วมการงานแต่ไม่มีการควบคุมร่วม
กิจการจะต้ องใช้ ดุลยพินิจในการประเมินว่าผู้เข้ าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงาน
มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้นหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อม
ทั้งหมด (ดูย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข11)
ในกรณีทขี่ ้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมเปลี่ ยนแปลงไป กิจการต้ องประเมินใหม่ว่ากิจการ
ยังคงมีการควบคุมร่วมในการงานนั้นอยู่อกี หรือไม่
ประเภทของการร่วมการงาน

14

กิ จ การต้อ งก าหนดประเภทของการร่ ว มการงานที่ ตนเข้า ร่ ว ม การจัด ประเภทการร่ ว ม
การงานว่าเป็ นการดาเนินงานร่วมกันหรือเป็ นการร่วมค้านั้นขึ้ นอยู่กบั สิทธิและภาระผูกพัน
ของผูเ้ ข้าร่วมการงานนั้น

4
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15

16
17

18

19

การดาเนินงานร่ ว มกัน หมายถึง การร่ วมการงานซึ่ งผูท้ ่ ีมีการควบคุ มร่ ว มในการงานนั้น
มีสิทธิ ในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น โดยเรียก
ผูท้ ่ ีมีการควบคุมร่วมดังกล่าวว่าผูร้ ่วมดาเนินงาน
การร่ ว มค้า หมายถึง การร่ ว มการงานซึ่ งผู ท้ ่ ี มี ก ารควบคุ ม ร่ ว มในการงานนั้น มี สิ ท ธิ ใ น
สินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น โดยเรียกผูท้ ่ ีมีการควบคุมร่วมดังกล่าวว่าผูร้ ่วมค้า
กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการประเมินว่ าการร่ วมการงานเป็ นการดาเนินงานร่ วมกันหรื อเป็ น
การร่ วมค้ า กิจการต้ องกาหนดประเภทของการร่ วมการงานที่ ตนเข้ าร่ วมโดยพิจารณาจากสิทธิ
และภาระผู ก พั น ของตนที่ เกิ ด จากการร่ ว มการงานนั้ น กิ จ การสามารถประเมิ น สิ ท ธิ แ ละ
ภาระผูกพันของตนได้ โดยพิจารณาจากโครงสร้ างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน
ตลอดจนเงื่ อนไขที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มในข้ อตกลงตามสั ญ ญาได้ ตกลงกั น รวมทั้ ง ข้ อ เท็จ จริ ง และ
สถานการณ์แวดล้ อมอื่ น (ดูย่อหน้ าที่ ข12 ถึง ข33)
ในบางครั้ง ผู้เข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันตามข้ อตกลงแม่บทซึ่ งกาหนดเงื่ อนไขตามสัญญาเป็ น
การทั่วไปเพื่ อร่วมกันดาเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งหรือหลายๆ กิจกรรม ข้ อตกลงแม่บทนี้อาจ
กาหนดให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานต้ องจัดตั้งการร่ วมการงานที่ แตกต่างกัน ออกไปเพื่ อวัตถุประสงค์ใน
การด าเนิ น กิจ กรรมที่ เฉพาะเจาะจงซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของข้ อ ตกลงแม่ บ ทดั ง กล่ า ว ถึ ง แม้ ว่ า
การร่วมการงานเหล่านั้นจะเกี่ ยวข้ องกับข้ อตกลงแม่บทเดียวกัน แต่กอ็ าจจัดอยู่ในประเภทของ
การร่ ว มการงานที่ แตกต่ า งกั น ได้ หากสิ ท ธิ แ ละภาระผู ก พั น ของผู้ เ ข้ าร่ ว มการงาน นั้ น มี
ความแตกต่างกันเมื่ อต้ องดาเนินกิจกรรมที่ ต่างกันตามข้ อตกลงแม่บทนั้น ดังนั้น การดาเนินงาน
ร่วมกันและการร่วมค้ าจึงสามารถมีอยู่พร้ อมกันได้ หากผู้เข้ าร่ วมการงานมีก ารดาเนินกิจกรรมที่
แตกต่างกันแม้ กจิ กรรมนั้นเป็ นส่วนหนึ่ งของข้ อตกลงแม่บทเดียวกัน
ในกรณีทขี่ ้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมเปลี่ ยนแปลงไป กิจการต้ องประเมินใหม่ว่าประเภท
ของการร่วมการงานที่ ตนเข้ าร่วมนั้นได้ เปลี่ ยนแปลงไปด้ วยหรือไม่

งบการเงินของผูเ้ ข้าร่วมการงาน
การดาเนินงานร่วมกัน
20

ผูร้ ่วมดาเนินงานต้องรับรูร้ ายการดังต่อไปนี้ ตามส่วนได้เสียของตนในการดาเนินงานร่วมกัน
20.1 สินทรัพย์ รวมทั้งส่วนแบ่งในสินทรัพย์ใดๆ ที่ร่วมกันถือครอง
20.2 หนี้ สิน รวมทั้งส่วนแบ่งในหนี้ สินใดๆ ที่ร่วมกันก่อขึ้ น
20.3 รายได้จากการขายส่วนแบ่งผลผลิตที่เกิดจากการดาเนินงานร่วมกัน
20.4 ส่วนแบ่งของรายได้จากการขายผลผลิตโดยการดาเนินงานร่วมกัน และ
20.5 ค่าใช้จ่าย รวมทั้งส่วนแบ่งในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ร่วมกันก่อขึ้ น
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
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22
23

ผู้ร่วมดาเนินงานต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่ เกี่ ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของตน
ในการดาเนินงานร่วมกันให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์
หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่ายนั้น
เมื่ อกิจ การซื้ อส่วนได้ เสียในการดาเนิ น งานร่ วมกัน ที่ กิจกรรมของการดาเนิน งานร่ วมกัน นั้ น
ประกอบกั น ขึ้ นเป็ นธุ ร กิจ ตามนิ ย ามที่ ระบุ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องนาหลักการบัญชีที่
เกี่ ยวกับการรวมธุรกิจทั้งหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ
มาถือปฏิบัตกิ บั ส่วนได้ เสียที่ มีอยู่ตามย่อหน้ าที่ 20 ซึ่ งไม่ขัดแย้ งกับแนวทางของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ ได้ รับการกาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหล่านั้นสาหรับรายการการรวมธุรกิจของกิจการด้ วย ซึ่ งหลักการดังกล่าวให้ นามาถือปฏิบัติกับ
ทั้งการซื้อส่วนได้ เสียเมื่ อเริ่ มแรกและส่วนได้ เสียส่วนเพิ่ มในการดาเนินงานร่วมกันที่ กิจกรรมของ
การด าเนิ น งานร่ ว มกัน นั้ น ประกอบกัน ขึ้น เป็ นธุ ร กิจ การบั ญ ชี ส าหรั บ การซื้ อส่ว นได้ เ สีย ใน
การดาเนินงานร่วมกันนี้ได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข33ก ถึง ข33ง
การบัญชีสาหรับรายการที่ เกิดขึ้นระหว่างกิจการและการดาเนินงานร่ วมกันซึ่ งกิจการเป็ นผู้ร่วม
ดาเนินงาน เช่น การขาย การโอนให้ หรือการซื้อสินทรัพย์ ได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข34 ถึง ข37
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มในการด าเนิ น งานร่ ว มกั น แต่ ไ ม่ มี ก ารควบคุ ม ร่ ว มต้ อ งรั บ รู้ ส่ ว นได้ เ สี ย ของตน
ในการดาเนินงานร่วมกันนั้นตามที่ กาหนดในย่อหน้ าที่ 20 ถึง 22 หากตนมีสิทธิในสินทรัพย์และ
มีภาระผูกพันในหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินงานร่วมกันนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้ าร่วมใน
การดาเนินงานร่วมกันแต่ไม่มีการควบคุมร่วมไม่ได้ มีสิทธิในสินทรัพย์และไม่ ได้ มีภาระผูกพันใน
หนี้สนิ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินงานร่วมกันนั้น ผู้น้ันต้ องรับรู้ส่วนได้ เสียของตนในการดาเนินงาน
ร่วมกันให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ องกับส่วนได้ เสียนั้น
การร่วมค้า

24
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ผูร้ ่วมค้าต้องรับรูส้ ่วนได้เสียของตนในการร่วมค้าเป็ นเงินลงทุน และรับรูเ้ งินลงทุนนั้นโดยใช้
วิธี ส่ว นได้เ สีย ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เงินลงทุ นใน
บริษัทร่ วมและการร่ วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) เว้นแต่กิจการจะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสียตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
ผู้เข้ าร่วมในการร่วมค้ าแต่ไม่มีการควบคุมร่วมต้ องรับรู้ส่วนได้ เสียของตนในการร่วมค้ านั้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
เว้ นแต่ผ้ ูน้ันมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ เหนือการร่ วมค้ านั้นซึ่ งในกรณีน้ ีผ้ ูเข้ าร่ วมในการร่ วมค้ า
ดัง กล่ า วต้ อ งรั บ รู้ ส่ ว นได้ เ สีย ของตนตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
26

27

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูร้ ่วมดาเนินงานหรือผูร้ ่วมค้าต้องรับรูส้ ่วนได้เสียของตน ดังนี้
26.1 ส่วนได้เสียในการดาเนินงานร่วมกัน ให้รบั รูต้ ามย่อหน้าที่ 20 ถึง 22
26.2 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ให้รบั รูต้ ามย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้)
ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ผู ้เข้าร่ วมการงานแต่ ไม่ มี การควบคุ มร่ วมต้องรับรู ้ส่ วนได้เสี ย
ของตน ดังนี้
27.1 ส่วนได้เสียในการดาเนินงานร่วมกัน ให้รบั รูต้ ามย่อหน้าที่ 23
27.2 ส่ วนได้เสียในการร่ วมค้า ให้รบั รู ต้ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) เว้นแต่กิจการมีอิทธิพลอย่างมี
นัย ส าคัญ เหนื อ การร่ ว มค้านั้น ซึ่ งในกรณี นี้ ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามย่ อ หน้า ที่ 10 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
(เมื่อมีการประกาศใช้)
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การร่วมการงาน

หมายถึง

การงานซึ่ งบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองหรือมากกว่าสองราย
มีการควบคุมร่วมกัน

การควบคุมร่วม

หมายถึง

การร่ วมกันควบคุมการงานซึ่ งได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญา ซึ่ ง
การควบคุมร่วมจะมีได้ กต็ ่อเมื่ อการตัดสินใจใดๆ เกี่ ยวกับ
กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องจะต้ องได้ รับ ความเห็นชอบอย่า งเป็ น
เอกฉันท์จากผู้ทรี่ ่วมกันควบคุมการงานแล้ วเท่านั้น

การดาเนินงานร่วมกัน

หมายถึง

การร่ วมการงานซึ่ งผู้ ที่ มี การควบคุ มร่ วมในการงานนั้ น มี
สิทธิในสินทรั พย์ และมีภาระผูกพั นในหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ องกับ
การร่วมการงานนั้น

ผูร้ ่วมดาเนินงาน

หมายถึง

ผู้เข้ าร่ วมในการดาเนินงานร่ วมกัน ซึ่ งมีการควบคุมร่ ว ม
ในการดาเนินงานร่วมกันนั้น

การร่วมค้า

หมายถึง

การร่ วมการงานซึ่ งผู้ที่มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น มี
สิทธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการร่วมการงานนั้น

ผูร้ ่วมค้า

หมายถึง

ผู้เข้ าร่ วมในการร่ วมค้าซึ่ งมีการควบคุมร่ วมในการร่ วมค้ า
นั้น

ผูเ้ ข้าร่วมการงาน

หมายถึง

กิจการที่ เข้ าร่ วมในการร่ วมการงาน ไม่ว่ากิจการนั้น จะมี
การควบคุมร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่
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หน่วยงานแยกต่างหาก

หมายถึง

หน่ วยงานทางการเงินที่ สามารถระบุ เป็ นหน่ วยงานที่ แยก
ต่างหากได้ ซึ่ งรวมทั้งกิจการที่ แยกต่างหากโดยการจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย หรือกิจการที่ กฎหมายยอมรับว่าเป็ นกิจการที่
แยกต่างหาก ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะมีสภาพนิติบุคคลตาม
กฎหมายหรือไม่

คานิยามของคาศัพท์ต่อไปนี้ได้ กาหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงิน
เฉพาะกิจการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนใน
บริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า (เมื่ อมีก ารประกาศใช้ ) หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 10
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และได้ นามาใช้ ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้โดยมีความหมายเช่นเดียวกับที่ ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้น
• การควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน

•
•
•
•
•
•

วิธสี ่วนได้ เสีย
อานาจ
สิทธิเพื่ อการคุ้มครอง
กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่งอธิบายแนวทางปฏิ บัติของ
ย่อหน้าที่ 1 ถึง 27 และมีความเทียบเท่ากับส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข1

ตัวอย่างในภาคผนวกนี้ แสดงให้ เห็นสถานการณ์สมมติ ถึงแม้ ว่าบางแง่มุมของตัวอย่างนี้อาจ
นาเสนอในรูปแบบตามความเป็ น จริง ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ทเกี่
ี่ ยวข้ องทั้งหมดของรูปแบบ
ข้ อเท็จจริ งบางอย่ างจะต้ องน ามาประเมิ นเมื่ อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 11
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การร่วมการงาน มาประยุกต์ใช้

การร่วมการงาน
ข้อตกลงตามสัญญา (ย่อหน้าที่ 5)
ข2

ข3

ข4

ข้ อตกลงตามสัญญาสามารถพบได้ ในหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่แล้ วข้ อตกลงตามสัญญาที่ สามารถ
ใช้ บังคับได้ มักจะเป็ นลายลักษณ์อักษรซึ่ งอยู่ในรูปแบบของสัญญาหรื อบันทึกการหารื อระหว่ าง
ผู้เข้ าร่ วมการงานแต่กอ็ าจจะไม่ใช่ ในทุกกรณี กลไกทางกฎหมายอาจจะสามารถสร้ างข้ อตกลงที่
สามารถบังคับใช้ ได้ ด้วยตัวกลไกดังกล่าวเองหรือร่วมกับสัญญาที่ ทาระหว่างผู้เข้ าร่วมการงาน
เมื่ อการร่วมการงานได้ จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก (ดูย่อหน้ าที่ ข19 ถึง ข33) ข้ อตกลง
ตามสัญญาหรื อบางส่วนของข้ อตกลงตามสัญญาอาจจะระบุรวมอยู่ในข้ อบังคับ กฎบัตร หรื อ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกับหน่วยงานแยกต่างหากนั้นก็ได้
ข้ อ ตกลงตามสัญ ญาจะระบุ ข้อ ก าหนดให้ ผ้ ู เข้ า ร่ วมการงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่ า งๆ ของ
การร่วมการงานนั้นซึ่ งโดยทั่วไปข้ อตกลงตามสัญญามักจะประกอบด้ วยเรื่ องดังต่อไปนี้
ข4.1 จุดประสงค์ กิจกรรม และระยะเวลาของการร่วมการงาน
ข4.2 วิธีก ารในการแต่ งตั้งคณะกรรมการของการร่ วมการงาน หรื อคณะผู้ บ ริ หารอื่ นที่ มี
อานาจเทียบเท่ากับคณะกรรมการดังกล่าว
ข4.3 กระบวนการตัดสิน ใจ ซึ่ งประกอบด้ วยเรื่ องที่ ต้ องได้ รับ การตัดสินใจจากผู้เข้ าร่ วม
การงาน สิทธิในการออกเสียงของผู้ เข้ าร่ วมการงาน และระดับ ของการสนั บสนุ น ที่
ต้ องการสาหรับเรื่ องดังกล่าว กระบวนการตัดสินใจตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อตกลงตาม
สัญญานี้ทาให้ เกิดการควบคุมร่วมในการร่วมการงานนั้น (ดูย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข11)
ข4.4 ทุนหรือการจ่ายสมทบอื่ นๆ ที่ ต้องการจากผู้เข้ าร่วมการงาน
ข4.5 วิธีการแบ่ งสินทรั พย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้ จ่าย หรื อกาไรหรื อ ขาดทุนที่ เกี่ ยวข้ องกับ
การร่วมการงานให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่วมการงาน
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การควบคุมร่วม (ย่อหน้าที่ 7 ถึง 13)
ข5

ข6

ข7

ข8

ในการประเมินว่ากิจการมีการควบคุมร่วมในการงานหรือไม่น้ัน อันดับแรก กิจการต้ องประเมิน
ว่ า ผู้ เข้ า ร่ ว มการงานทุ ก รายหรื อกลุ่ มของผู้ เข้ า ร่ วมการงานมีก ารควบคุ ม การงานนั้ น หรื อไม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ได้ ใ ห้ นิ ย ามของการควบคุ ม ไว้ และกิจ การต้ อ งน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับดังกล่ าวมาใช้ ในการกาหนดว่ าผู้เข้ าร่ วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่ วม
การงานเปิ ดรั บหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนที่ ผันแปรจากการเข้ า ร่ วมในการงานดังกล่ าวหรื อไม่
รวมทั้งสามารถเปลี่ ยนแปลงผลตอบแทนเหล่านั้นโดยใช้ อานาจของตนที่ มีอยู่ในการงานดังกล่าว
ได้ หรือไม่ เมื่ อผู้เข้ าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานสามารถร่วมกัน กากับดูแล
กิจ กรรมที่ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ผลตอบแทนที่ การงานนั้ น จะได้ รั บ (กล่ า วคื อ
กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง) ผู้เข้ าร่วมการงานดังกล่าวจึงมีการควบคุมการงานนั้นร่วมกัน
หลังจากได้ ข้อสรุปว่าผู้เข้ าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานมีการควบคุมการงาน
นั้ น ร่ วมกัน แล้ ว กิจ การต้ อ งประเมิ น ว่ า กิจ การมี ก ารควบคุ ม ร่ ว มในการงานดั ง กล่ า วหรื อ ไม่
การควบคุ มร่ วมจะมี ได้ กต็ ่ อ เมื่ อการตัดสิน ใจใดๆ เกี่ ยวกับ กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องจะต้ องได้ รั บ
ความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้ที่ ร่วมกันควบคุมการงานแล้ วเท่านั้น ทั้งนี้ กิจการต้ องใช้
ดุลยพิ นิจในการประเมินว่ าผู้เข้ าร่ วมการงานทุกรายหรื อกลุ่มของผู้เข้ าร่ วมการงานได้ ร่วมกัน
ควบคุมการงานนั้น หรือว่ามีเพียงผู้เข้ าร่วมการงานรายเดียวเป็ นผู้ควบคุมการงานนั้น
ในบางครั้ ง กระบวนการตัดสินใจที่ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้เข้ าร่ วมการงานซึ่ งระบุไว้ ใน
ข้ อตกลงตามสัญญาทาให้ เกิดการควบคุมร่ วมโดยปริยาย ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากิจการสองแห่ง
ได้ จัดตั้งการงานขึ้น ซึ่ งแต่ ละฝ่ ายมีสิทธิในการออกเสียงร้ อยละ 50 และข้ อตกลงตามสัญญา
ระหว่างสองกิจการนี้ระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ ยวกับกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องต้ องได้ รับความเห็นชอบ
อย่างน้ อยร้ อยละ 51 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีน้ ีจึงมีการตกลงร่ วมกัน
โดยปริยายว่าทั้งสองฝ่ ายมีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น เนื่ องจากการตัดสินใจใดๆ เกี่ ยวกับ
กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องไม่สามารถทาได้ โดยปราศจากความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ าย
ในสถานการณ์แวดล้ อมอื่ นๆ ข้ อตกลงตามสัญญาได้ กาหนดสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียง
ขั้นต่าที่ ต้ องใช้ ในการตัดสินใจใดๆ เกี่ ยวกับกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องเอาไว้ ในกรณีทสี่ ามารถจัดกลุ่ม
ผู้เข้ าร่ วมการงานที่ ตกลงร่วมกันได้ มากกว่าหนึ่ งกลุ่มเพื่ อให้ ได้ ตามสัดส่วนของสิทธิในการออก
เสียงขั้นตา่ ที่ ต้องการจะทาให้ การงานนั้นไม่ถือว่าเป็ นการร่ วมการงาน ยกเว้ นข้ อตกลงตามสัญญา
จะระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ ยวกับกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องของการงานนั้นต้ องได้ รับความเห็นชอบ
อย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้เข้ าร่วมการงานรายใดบ้ าง (หรือจากผู้เข้ าร่วมการงานรายใดรวมกัน)
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ตัวอย่างของแนวทางปฏิบตั ิ
ตัวอย่างที่ 1
สมมติว่ากิจการสามแห่ งได้ จัดตั้งการงานขึ้น ซึ่ งสิทธิในการออกเสียงในการงานดังกล่ าวของ
กิจ การ ก เท่า กับ ร้ อ ยละ 50 กิจ การ ข เท่า กับ ร้ อยละ 30 และกิจ การ ค เท่า กับ ร้ อยละ 20
ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างกิจการ ก กิจการ ข และกิจการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ ยวกับ
กิจ กรรมที่ เกี่ ยวข้ อ งของการงานต้ องได้ รั บ ความเห็น ชอบอย่ า งน้ อยร้ อยละ 75 ของสิทธิใ น
การออกเสียงทั้งหมด ถึงแม้ ว่ากิจการ ก สามารถขัดขวางการตัดสินใจใดๆ ก็ได้ แต่กไ็ ม่ได้ แสดงว่ า
กิ จ การ ก มี ก ารควบคุ ม การงานดั ง กล่ า วเนื่ องจากกิ จ การ ข ต้ องให้ ความเห็น ชอบกั บ
การตัดสินใจนั้นด้ วย กล่ าวคือเงื่ อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาที่ กาหนดว่ า การตัดสินใจใดๆ
เกี่ ยวกับ กิจ กรรมที่ เกี่ ยวข้ อ งต้ อ งได้ รั บ ความเห็น ชอบอย่ า งน้ อยร้ อยละ 75 ของสิทธิในการ
ออกเสียงทั้งหมดได้ ให้ ความหมายโดยนัยว่ากิจการ ก และกิจการ ข มีการควบคุมร่วมในการงาน
ดังกล่าว เนื่ องจากการตัดสินใจใดๆ เกี่ ยวกับกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องของการงานนั้นไม่สามารถทาได้
โดยปราศจากความเห็นชอบของทั้งกิจการ ก และกิจการ ข
ตัวอย่างที่ 2
สมมติว่ากิจการสามแห่ งได้ จั ดตั้งการงานขึ้นซึ่ งสิทธิในการออกเสียงในการงานดังกล่ าวของ
กิจ การ ก เท่า กับ ร้ อ ยละ 50 กิจ การ ข เท่า กับ ร้ อยละ 25 และกิจ การ ค เท่า กับ ร้ อยละ 25
ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างกิจการ ก กิจการ ข และกิจการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ ยวกับ
กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องของการงานนั้นต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของสิทธิในการ
ออกเสี ยงทั้งหมด ถึ งแม้ ว่ ากิ จการ ก สามารถขั ดขวางการตั ดสิ นใจใดๆ ก็ได้ แต่ ก ็ไม่ ได้ แสดงว่ า
กิจการ ก มีการควบคุมการงานดังกล่าว เนื่ องจากกิจการ ข หรือกิจการ ค ต้ องให้ ความเห็นชอบกับ
การตัดสินใจนั้นด้ วย ดังนั้น กิจการ ก กิจการ ข และกิจการ ค ตามตัวอย่างนี้จึงมีการควบคุม
การงานนี้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การที่ จะได้ สิทธิในการออกเสียงถึงร้ อยละ 75 นั้นสามารถเกิดจาก
การจัดกลุ่มผู้เข้ าร่ วมการงานได้ มากกว่าหนึ่ งกลุ่ม (กล่าวคือ การรวมกิจการ ก และกิจการ ข หรื อ
การรวมกิจการ ก และกิจการ ค) ซึ่ งในสถานการณ์เช่นนี้การงานดังกล่าวจะจัดเป็ นการร่วมการงานได้
ก็ต่อเมื่ อข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้เข้ าร่ วมการงานจะต้ องระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ ยวกับ
กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องของการงานนั้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้เข้ าร่ วม
การงานรายใดบ้ าง
ตัวอย่างที่ 3
สมมติว่า กิจ การ ก และกิจ การ ข ต่ า งก็มีสิทธิในการออกเสียงในการงานเท่า กับ ร้ อยละ 35
ส่วนอีก ร้ อยละ 30 ที่ เหลื ออยู่ เป็ นสิทธิของผู้อื่ นที่ กระจายกัน ไป การตัดสิน ใจใดๆ เกี่ ยวกับ
กิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องต้ องได้ รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ ดังนั้น กิจการ ก และกิจการ ข
มีก ารควบคุ ม ร่ วมในการงานเฉพาะในกรณี ที่ข้ อ ตกลงตามสัญ ญาระบุ ว่ า การตั ด สิน ใจใดๆ
เกี่ ยวกับกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องของการงานนั้นต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทั้งกิจการ ก และกิจการ ข
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ข9

ข10

การได้ รับ ความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉัน ท์ หมายความว่ า ผู้เข้ าร่ วมการงานรายใดก็ตามที่ มี
การควบคุมร่ วมสามารถกีดกันไม่ ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานรายหนึ่ งรายใดหรื อกลุ่มของผู้เข้ า ร่ วม
การงานทาการตัดสิน ใจแต่ เพี ยงผู้ เดียว (เกี่ ยวกับกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง) โดยปราศจากความ
เห็นชอบของตน ทั้งนี้ หากการได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์น้ันเกี่ ยวกับการตัดสินใจที่ ให้
สิทธิแก่ผ้ ูเข้ าร่วมการงานเพื่ อการคุ้มครองตนเองเท่านั้น และไม่ใช่การตัดสินใจที่ เกี่ ยวกับกิจกรรม
ที่ เกี่ ยวข้ องของการงาน ผู้เข้ าร่วมการงานรายนั้นจะไม่ถือว่าเป็ นผู้ทมี่ ีการควบคุมร่วมในการงาน
ดังกล่าว
ข้ อ ตกลงตามสัญ ญาอาจเป็ นค าสั่ง ของกระบวนการระงั บ ข้ อ พิ พ าทก็ไ ด้ เช่ น ค าตั ด สิน โดย
อนุ ญาโตตุลาการซึ่ งคาสั่งดังกล่าวอาจอนุญาตให้ มีการตัดสินใจได้ โดยปราศจากความเห็นชอบ
อย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้ที่มีการควบคุมร่วมแต่การมีคาสั่งดังกล่าวก็ไม่ได้ มีผลให้ การงานนั้นไม่
เกิดการควบคุมร่วมกัน ดังนั้น จึงไม่มีผลให้ การงานนั้นไม่ถือว่าเป็ นการร่วมการงาน
การประเมินการควบคุมร่วม
ข้ อตกลงตามสัญญากาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
การงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงาน
ร่วมกันควบคุมในการงานนั้นหรือไม่

ไม่ใช่

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

ไม่ใช่

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

ใช่

การตัดสินใจใดๆ เกี่ ยวกับกิจกรรมที่ เกี่ ยวข้ องต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้เข้ าร่วม
การงานทุกรายหรือจากกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานซึ่ ง
ร่วมกันควบคุมการงานนั้นหรือไม่
ใช่
การงานดังกล่าวมีการควบคุมร่วมกัน
ดังนั้น การงานดังกล่าวเป็ นการร่วมการงาน

ข11

เมื่ อการงานไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง การร่ วมการงาน กิจ การต้ องรั บ รู้ ส่วนได้ เสียของตนในการงานดัง กล่ า วให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรื อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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ประเภทของการร่วมการงาน (ย่อหน้าที่ 14 ถึง 19)
ข12

ข13

ข14

การร่วมการงานจัดตั้งขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ทหี่ ลากหลาย (เช่น เพื่ อแบ่งปันต้ นทุนและความเสี่ ยง
ระหว่างผู้เข้ าร่ วมการงาน หรือเพื่ อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานเข้ าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือตลาดใหม่ๆ)
และสามารถจัดตั้งโดยใช้ โครงสร้ างและรูปแบบทางกฎหมายที่ แตกต่างกันได้
การร่ วมการงานบางส่วนไม่ได้ กาหนดให้ กิจกรรมของการร่วมการงานนั้นต้ องดาเนินการโดยใช้
หน่ วยงานแยกต่ า งหาก อย่ างไรก็ตาม การร่ วมการงานบางส่วนก็ได้ กาหนดให้ มีการจั ดตั้งหน่ วยงาน
แยกต่างหากขึ้น
การจัดประเภทการร่ วมการงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ข้ ึนอยู่กับสิทธิและ
ภาระผู กพั นของผู้ เข้ าร่ วมการงานซึ่ งเกิ ดจากการร่ วมการงานตามปกติ ธุ รกิ จ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ได้ แบ่งประเภทของการร่ วมการงานออกเป็ นการดาเนินงานร่วมกันหรือเป็ น
การร่ วมค้ า ในกรณีทกี่ ิจการมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ องกับการร่วม
การงาน การร่วมการงานดังกล่าวจะถือว่าเป็ นการดาเนินงานร่วมกัน ส่วนในกรณีที่กิจการมีสิทธิ
ในสินทรัพย์สุทธิของการร่ วมการงาน การงานดังกล่าวจะถือว่าเป็ นการร่ วมค้ า ย่อหน้ าที่ ข16
ถึง ข33 ระบุ ถึงวิธีการประเมินที่ กิจการต้ องใช้ ในการกาหนดว่ ากิจการมีส่วนได้ เสียในการดาเนิ นงาน
ร่วมกันหรือมีส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
การจัดประเภทการร่วมการงาน

ข15

ตามที่ ระบุ ไว้ ในย่ อ หน้ า ที่ ข14 ผู้ เข้ า ร่ วมการงานต้ องประเมิน สิทธิแ ละภาระผูกพั น ของตนที่
เกิดขึ้นจากการร่ วมการงาน เพื่ อใช้ ในการจัดประเภทการร่ วมการงาน ซึ่ งกิจการต้ องพิจารณา
เรื่ องดังต่อไปนี้ในการประเมินดังกล่าว
ข15.1 โครงสร้ างของการร่วมการงาน (ดูย่อหน้ าที่ ข16 ถึง ข21)
ข15.2 ในกรณีที่การร่ วมการงานได้ จัดตั้งขึ้น เป็ นหน่ วยงานแยกต่ างหาก ให้ พิ จารณาเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
ข15.2.1 รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก (ดูย่อหน้ าที่ ข22 ถึง ข24)
ข15.2.2 เงื่ อนไขของข้ อตกลงตามสัญญา (ดูย่อหน้ าที่ ข25 ถึง ข28) และ
ข15.2.3 ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง (ดูย่อหน้ าที่ ข29 ถึง ข33)
โครงสร้างของการร่วมการงาน
การร่วมการงานที่ไม่ได้จดั ตัง้ ขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก

ข16

การร่ วมการงานที่ ไม่ได้ จั ดตั้งขึ้นเป็ นหน่ วยงานแยกต่างหากถือว่ าเป็ นการดาเนินงานร่ วมกัน
ในกรณี ดั งกล่ า ว ข้ อ ตกลงตามสัญ ญาจะก าหนดสิท ธิข องผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานในสิน ทรั พ ย์แ ละ
ภาระผูกพันของผู้เข้ าร่ วมการงานในหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ องกับการร่ วมการงานนั้น รวมทั้งสิทธิของ
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ข17

ข18

ผู้ เข้ า ร่ วมการงานในรายได้ และภาระผู กพั นของผู้ เข้ าร่ วมการงานในค่ า ใช้ จ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องกับ
การร่วมการงานนั้น
ข้ อตกลงตามสัญญามักจะอธิบายถึงลักษณะกิจกรรมของการร่ วมการงาน และวิธีการที่ ผู้ เข้ าร่ วม
การงานใช้ ในการดาเนินกิจกรรมเหล่านั้นร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ผู้เข้ าร่วมการงานตกลงที่ จะร่วมกัน
ผลิตสินค้ า โดยมีการกาหนดงานที่ แต่ละฝ่ ายต้ องรับผิดชอบเอาไว้ ซึ่ งแต่ละฝ่ ายต้ องใช้ สินทรัพย์
ของตนและรับผิดชอบหนี้สินที่ ตนได้ ก่อขึ้น นอกจากนี้ ข้ อตกลงตามสัญญายังได้ ระบุถึงวิธีการ
ในการแบ่ ง รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ นร่ ว มกัน ให้ แ ก่ ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว มการงาน ในกรณี ดั ง กล่ า ว
งบการเงินของผู้ร่วมดาเนินงานแต่ละรายต้ องรับรู้สินทรั พย์ ทนี่ ามาใช้ และหนี้สินที่ ได้ ก่อขึ้นใน
งานที่ ตนรับผิดชอบและรับรู้ส่วนแบ่งของตนในรายได้ และค่าใช้ จ่ายตามข้ อตกลงตามสัญญานั้น
ในกรณีอื่นๆ เช่ น ผู้เข้ าร่ วมการงานอาจตกลงที่ จะแบ่ งปั นและร่ วมกันใช้ สินทรั พย์ ซึ่ งในกรณี
ดังกล่ าว ข้ อตกลงตามสัญญาได้ กาหนดสิทธิของผู้เข้ าร่ วมการงานในสินทรัพย์ที่ใช้ งานร่ วมกัน
และก าหนดวิ ธี ก ารในการแบ่ ง ผลผลิ ต หรื อ รายได้ ที่ ได้ รั บ จากสิ น ทรั พ ย์ น้ั น และต้ นทุ น
ในการดาเนินงานให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงาน ผู้ร่วมดาเนินงานแต่ละรายต้ องรั บรู้ส่วนแบ่ งของตน
ในสิน ทรั พ ย์ที่ใช้ งานร่ วมกัน และส่วนแบ่ งของตนในหนี้ สิน ใดๆ ตามที่ ได้ ตกลงกัน และรั บ รู้
ส่วนแบ่งของตนในผลผลิต รายได้ และค่าใช้ จ่ายตามข้ อตกลงตามสัญญานั้น
การร่วมการงานที่จดั ตัง้ ขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก

ข19
ข20

ข21

การร่ วมการงานซึ่ งสินทรั พย์แ ละหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ องกับการร่ วมการงานนั้นดูแลโดยหน่ วยงาน
แยกต่างหากสามารถเป็ นได้ ท้งั การร่วมค้ าหรือการดาเนินงานร่วมกัน
การกาหนดว่ าผู้ เข้ า ร่ วมการงานเป็ นผู้ ร่วมดาเนิน งานหรื อเป็ นผู้ร่ วมค้ า นั้นขึ้นอยู่กับสิทธิของ
ผู้เข้ าร่ วมการงานในสินทรัพย์แ ละภาระผูกพัน ของผู้ เข้ า ร่ วมการงานในหนี้ สินที่เกี่ยวข้ องกับ
การร่วมการงานนั้นซึ่ งดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก
ตามที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข15 เมื่ อผู้เข้ าร่วมการงานได้ จัดตั้งการร่ วมการงานขึ้นเป็ นหน่วยงาน
แยกต่างหาก ผู้เข้ าร่ วมการงานต้ องประเมินว่ารูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก
ตลอดจนเงื่ อนไขของข้ อตกลงตามสัญญา รวมทั้งข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่ นได้ ทาให้
ผู้เข้ าร่วมการงานมีลักษณะใดดังต่อไปนี้หรือไม่
ข21.1 มี สิท ธิใ นสิน ทรั พ ย์ แ ละมี ภ าระผู ก พั น ในหนี้ สิน ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การร่ ว มการงานนั้ น
(กล่าวคือ การร่วมการงานดังกล่าวจัดประเภทเป็ นการดาเนินงานร่วมกัน) หรือ
ข21.2 มีสิทธิในสินทรั พย์สุทธิของการร่ วมการงานนั้น (กล่ าวคือ การร่ วมการงานดังกล่ าว
จัดประเภทเป็ นการร่วมค้ า)
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การจัดประเภทการร่วมการงาน : การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผูเ้ ข้าร่วมการงาน
ที่เกิดจากการร่วมการงาน
โครงสร้ างของการร่วมการงาน
ไม่ได้ จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก

จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก

กิจการต้ องพิจารณาเรื่ องดังต่อไปนี้
1) รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก
2) เงื่ อนไขของข้ อตกลงตามสัญญา และ
3) ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่ น

การดาเนินงานร่วมกัน

การร่วมค้ า

รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก
ข22

ข23

รูปแบบทางกฎหมายของหน่ วยงานแยกต่างหากมีความเกี่ ยวข้ องกับการประเมินประเภทของ
การร่ ว มการงาน โดยรู ป แบบทางกฎหมายนี้ ช่ ว ยในการประเมิ น เบื้ องต้ น เกี่ ยวกับ สิท ธิข อง
ผู้เข้ าร่ วมการงานในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานในหนี้สินซึ่ งดูแลโดยหน่วยงาน
แยกต่างหาก เช่น ผู้เข้ าร่ วมการงานมีส่วนได้ เสียในสินทรัพย์ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก
หรือไม่ และผู้เข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ซึ่ งดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหากหรือไม่
ตัวอย่างเช่ น ผู้เข้ าร่ วมการงานอาจจัดการการร่ วมการงานโดยใช้ หน่ วยงานแยกต่างหาก ซึ่ งมี
รู ป แบบทางกฎหมายที่ ท าให้ ต้ อ งพิ จ ารณาหน่ ว ยงานแยกต่ า งหากเป็ นเอกเทศ (กล่ า วคื อ
สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ซึ่ งดู แ ลโดยหน่ ว ยงานแยกต่ า งหากถื อ ว่ า เป็ นสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ของ
หน่ ว ยงานแยกต่ า งหาก ไม่ ใ ช่ สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ของผู้ เข้ า ร่ ว มการงาน) ในกรณี ดั ง กล่ า ว
การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานโดยพิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของ
หน่ วยงานแยกต่า งหากแสดงให้ เห็นว่ า การร่ วมการงานนั้น จั ดเป็ นการร่ วมค้ า อย่า งไรก็ตาม
เงื่ อนไขที่ ผู้เข้ า ร่ วมการงานได้ ตกลงกัน ไว้ ในข้ อตกลงตามสัญ ญา (ดู ย่อหน้ าที่ ข25 ถึง ข28)
รวมทั้งข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ แวดล้ อมอื่ น (ดู ย่ อหน้ าที่ ข29 ถึ ง ข33) สามารถลบล้ า ง
การประเมินสิทธิแ ละภาระผู ก พั น ของผู้เข้ า ร่ วมการงานที่ พิ จารณาจากรู ป แบบทางกฎหมาย
ของหน่วยงานแยกต่างหากได้
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การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้ าร่ วมการงานที่ พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของ
หน่ ว ยงานแยกต่ า งหากนั้ น มี ค วามเพี ย งพอที่ จะสรุ ป ว่ า การร่ ว มการงานดั ง กล่ า วจั ด เป็ น
การดาเนินงานร่ วมกัน ก็ต่อเมื่ อผู้เข้ าร่ วมการงานต้ องจัดการการร่ วมการงานโดยใช้ หน่วยงานแยก
ต่างหาก ซึ่ งรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากไม่ได้ ทาให้ มีการแบ่งแยกกันระหว่าง
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานและหน่ ว ยงานแยกต่ า งหาก (กล่ า วคื อ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ซึ่ งดู แ ลโดย
หน่วยงานแยกต่างหากถือว่าเป็ นสินทรัพย์และหนี้สนิ ของผู้เข้ าร่วมการงาน)
การประเมินเงื่อนไขของข้อตกลงตามสัญญา

ข25

ข26

ในหลายกรณี สิทธิและภาระผูกพั น ที่ ผู้เข้ าร่ วมการงานได้ ตกลงกัน ไว้ ในข้ อตกลงตามสัญญามี
ความสอดคล้ องหรือไม่มีความขัดแย้ งกับสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้ าร่ วมการงานที่ พิจารณา
จากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซึ่ งการร่วมการงานนั้นได้ จัดตั้งขึ้น
ในกรณีอนื่ ผู้เข้ าร่วมการงานใช้ ข้อตกลงตามสัญญาเพื่ อยกเลิกหรือปรับปรุงสิทธิและภาระผูกพัน
ที่ พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซึ่ งการร่วมการงานนั้นได้ จัดตั้งขึ้น
ตัวอย่างของแนวทางปฏิบตั ิ
ตัวอย่างที่ 4
สมมติ ว่ า กิ จ การสองแห่ ง จั ด ตั้ ง การร่ ว มการงานขึ้ นในรู ป แบบของบริ ษั ท ซึ่ งแต่ ล ะฝ่ ายมี
ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในบริ ษัทนั้นจานวนร้ อยละ 50 การจัดตั้งขึ้นเป็ นบริษัททาให้
สามารถแยกกิจการจากผู้เป็ นเจ้ าของได้ จึงทาให้ สินทรัพย์และหนี้สินซึ่ งดูแลโดยกิจการถือว่า
เป็ นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทนั้น ในกรณีดังกล่าว การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของ
ผู้เข้ าร่วมการงานที่ พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากแสดงให้ เห็น
ว่าผู้เข้ าร่วมการงานมีสทิ ธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการร่วมการงานนั้น
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ าร่ วมการงานใช้ ข้อตกลงตามสัญญาในการปรับปรุงรูปแบบของบริษัทเพื่ อ
ทาให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานแต่ละรายมีส่วนได้ เสียในสินทรัพย์ของบริษัทและรับผิดชอบหนี้สินของ
บริษัทนั้นตามสัดส่วนที่ กาหนดไว้ การปรับปรุงตามสัญญาดังกล่าวเกี่ ยวกับรูปแบบของบริษัท
สามารถทาให้ จัดประเภทการงานเป็ นการดาเนินงานร่วมกันได้

ข27

ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบเงื่ อนไขโดยทั่วไปที่ มีอยู่ในข้ อตกลงตามสัญญาของผู้เข้ าร่วม
ในการดาเนินงานร่ วมกัน และเงื่ อนไขโดยทั่วไปที่ มีอยู่ในข้ อตกลงตามสัญญาของผู้เข้ าร่ วมใน
การร่วมค้ า ทั้งนี้ ตัวอย่างเกี่ ยวกับเงื่ อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาที่ แสดงในตารางนี้ไม่ได้ แสดง
ไว้ อย่างครบถ้ วนสาหรับทุกกรณี
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เงื่อนไขของข้อตกลง
ตามสัญญา

ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาได้ ใ ห้ สิ ท ธิ
แก่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานในสินทรัพย์
และท าให้ ผู้ เข้ าร่ ว มการงานมี
ภาระผูกพั นในหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ อง
กับการร่วมการงานนั้น

สิทธิในสินทรัพย์

ข้ อตกลงตามสั ญ ญาก าหนดให้
ผู้ เข้ าร่ ว มการงานมี ส่ ว นแบ่ ง ใน
ส่ ว นได้ เสี ย ทั้ ง หมด (เช่ น สิ ท ธิ
กรรมสิทธิ์ หรือความเป็ นเจ้ าของ)
ในสินทรัพย์ทเี่ กี่ ยวข้ องกับการร่วม
การงานนั้นตามสัดส่วนที่ กาหนดไว้
(เช่ น ตามสัดส่วนของส่วนได้ เสีย
ในความเป็ นเจ้ าของของผู้เข้ าร่ วม
การงานนั้ น หรื อตามสัดส่ วนของ
กิจกรรมที่ ดาเนินการโดยการร่ วม
การงานซึ่ งเป็ นส่วนของผู้ เข้ าร่ วม
การงานโดยตรง)
ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาก าหนดให้
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานมี ส่ ว นแบ่ ง ใน
หนี้สิน ภาระผูกพั น ต้ นทุน และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ นทั้ ง หมดตาม
สัด ส่ ว นที่ ก าหนดไว้ (เช่ น ตาม
สัด ส่ ว นของส่ ว นได้ เ สีย ในความ
เป็ นเจ้ าของของผู้เข้ าร่ วมการงาน
หรื อ ตามสัด ส่ ว นของกิ จ กรรมที่
ดาเนินการโดยการร่วมการงานซึ่ ง
เป็ นส่ ว นของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงาน
โดยตรง)

ข้ อตกลงตามสัญญาได้ ให้ สิทธิแก่
ผู้เข้ าร่วมการงานในสินทรัพย์สุทธิ
ของการร่วมการงานนั้น (กล่าวคือ
หน่วยงานแยกต่างหาก (แต่ไม่ใช่
ผู้เข้ าร่วมการงาน) เป็ นผู้มีสิทธิใน
สิ น ทรั พ ย์ แ ละมี ภ าระผู ก พั น ใน
หนี้ สิ น ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การร่ ว ม
การงานนั้น)
ข้ อตกลงตามสั ญ ญาก าหนดให้
สิ น ทรั พ ย์ ที่ น ามาใช้ ในการร่ ว ม
การงานหรื อสิ น ทรั พย์ ที่ การร่ วม
การงานได้ มาในภายหลังถือว่าเป็ น
สินทรั พย์ ของการร่ วมการงานนั้ น
โดยผู้ เข้ าร่ วมการงานไม่ มี ส่ วนได้
เสี ย ใดๆ (กล่ าวคื อ ไม่ มี สิ ท ธิ
กรรมสิทธิ์ หรื อความเป็ นเจ้ าของ)
ในสินทรัพย์ของการร่วมการงานนั้น

ภาระผูกพันในหนี้ สิน

ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาก าหนดให้
การร่ วมการงานต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
หนี้สนิ และภาระผูกพันของการร่วม
การงาน
ข้ อตกลงตามสั ญ ญาก าหนดให้
ผู้เข้ าร่วมการงานต้ องรับผิดชอบต่อ
การร่ วมการงานเพี ยงแค่เงินลงทุน
ของตนในการร่ วมการงานดังกล่ าว
หรือภาระผูกพันของตนเกี่ ยวกับทุน
ที่ ค้างชาระหรือทุนที่ เพิ่ มในการร่วม
การงาน หรือทั้งสองกรณี
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ภาระผูกพันในหนี้ สิน
(ต่อ)

ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาก าหนดให้
ผู้เข้ าร่ วมการงานต้ องรับผิดชอบ
เกี่ ยวกั บการเรี ยกร้ องจากบุ ค คล
ภายนอก

ข้ อตกลงตามสัญญาระบุว่าเจ้ าหนี้
ของการร่ ว มการงานไม่ มี สิ ท ธิ
ไล่ เ บี้ ยผู้ เ ข้ า ร่ วมการงานให้ ช าระ
ห นี้ สิ น ห รื อ ภ า ร ะ ผู ก พั น ข อ ง
การร่วมการงาน

รายได้ ค่าใช้จ่าย กาไร
หรือขาดทุน

ข้ อตกลงตามสัญญาก าหนดให้ มี
การปั นส่ วนรายได้ และค่ าใช้ จ่ าย
ตามเกณฑ์ของผลการดาเนินงาน
ของผู้ เข้ า ร่ วมการงานแต่ ล ะราย
ตัวอย่าง เช่น ข้ อตกลงตามสัญญา
อาจกาหนดให้ มีการปันส่วนรายได้
และค่าใช้ จ่ายตามเกณฑ์ของกาลัง
การผลิตที่ ผู้เข้ าร่ วมการงานแต่ละ
รายใช้ ในโรงงานที่ ใช้ งานร่ วมกัน
ซึ่ งสามารถแตกต่างจากส่วนได้ เสีย
ในความเป็ นเจ้ าของของตนใน
การร่ วมการงานได้ ตั ว อย่ า งอื่ น
เช่น ผู้เข้ าร่วมการงานอาจตกลงกัน
ที่ จะแบ่ งก าไรหรื อข าดทุ นที่
เกี่ ยวข้ องกับการร่ วมการงานนั้ น
ตามเกณฑ์การปั นส่วนที่ กาหนดไว้
เช่ น ตามส่ วนได้ เสียในความเป็ น
เจ้ าของของผู้เข้ าร่ วมการงาน ทั้งนี้
ข้ อก าหนดดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ท าให้
การร่ วมการงานนั้ นไม่ ถื อว่ าเป็ น
การด าเนิ นงานร่ วมกั น หาก
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ง า น มี สิ ท ธิ ใ น
สิ น ทรั พ ย์ แ ละมี ภ าระผู ก พั น ใน
หนี้ สิ น ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การร่ วม
การงานนั้น

ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาก าหนดให้
ผู้ เข้ าร่ ว มการงานแต่ ล ะรายมี
ส่ ว นแบ่ ง ในก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่
เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมของการร่ วม
การงานนั้น
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ข28

การร่วมค้า

ผู้เข้ าร่ วมการงานมักจะต้ องให้ การคา้ ประกันแก่บุคคลภายนอก เช่ น
ผู้ทไี่ ด้ รับบริการจากการร่วมการงาน หรือผู้ทใี่ ห้ เงินทุนแก่การร่วมการงาน
การให้ การคา้ ประกันดังกล่าวหรือการที่ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพัน
ที่ จะต้ องให้ การคา้ ประกันนั้นไม่ได้ เป็ นตัวกาหนดว่ าต้ องจัดประเภท
ของการร่ วมการงานนั้น เป็ นการดาเนิน งานร่ วมกัน ทั้งนี้ ลั กษณะที่
กาหนดว่าการร่วมการงานดังกล่าวเป็ นการดาเนินงานร่วมกันหรือเป็ น
การร่วมค้ า คือ ผู้เข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ องกับ
การร่วมการงานนั้นหรือไม่ (ซึ่ งผู้เข้ าร่วมการงานอาจจะให้ หรืออาจจะ
ไม่ให้ การคา้ ประกันสาหรับภาระผูกพันในหนี้สนิ บางอย่างก็ได้ )

เมื่ อข้ อตกลงตามสัญญาระบุว่าผู้เข้ าร่ วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สิน
ที่ เกี่ ยวข้ องกับการร่วมการงาน ผู้เข้ าร่วมการงานจึงถือว่าเป็ นผู้เข้ าร่วมในการดาเนินงานร่วมกัน
โดยไม่จาเป็ นต้ องพิจารณาถึงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่ น (ย่อหน้ าที่ ข29 ถึง ข33)
ในการจัดประเภทการร่วมการงานนั้น
ประเมินข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่น

ข29

ข30

ข31

เมื่ อเงื่ อนไขของข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาไม่ ไ ด้ ร ะบุ ว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานมี สิ ท ธิ ใ นสิน ทรั พ ย์ แ ละ
มีภาระผูกพันในหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ องกับการร่วมการงาน ผู้เข้ าร่วมการงานต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริง
และสถานการณ์ แ วดล้ อ มอื่ นเพื่ อประเมิน ว่ า การร่ วมการงานดังกล่ า วจะจัดประเภทเป็ นการ
ดาเนินงานร่วมกันหรือเป็ นการร่วมค้ า
การร่วมการงานอาจจัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก ซึ่ งรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงาน
แยกต่างหากทาให้ มีการแบ่งแยกกันระหว่างผู้เข้ าร่ วมการงานและหน่วยงานแยกต่างหาก ทั้งนี้
เงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญ ญาที่ผู้ เข้ าร่ วมการงานตกลงกันอาจไม่ร ะบุถึงสิทธิของผู้เข้ าร่ วม
การงานในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานในหนี้สิน แต่การพิจารณาข้ อเท็จจริง
และสถานการณ์ แวดล้ อมอื่ นสามารถท าให้ จั ดประเภทการร่ วมการงานดั งกล่ าวเป็ นการด าเนิ นงาน
ร่ ว มกัน ได้ ก ็ต่ อ เมื่ อข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ แ วดล้ อ มอื่ นให้ สิท ธิแ ก่ ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว มการงานใน
สินทรัพย์และทาให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการร่วมการงานนั้น
เมื่ อกิจกรรมของการงานได้ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่ อการจัดหาผลผลิตให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่วมการงานเป็ นหลัก
แสดงให้ เห็นว่าผู้เข้ าร่ วมการงานมีสิทธิในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์
ของการงานนั้น ผู้เข้ าร่วมการงานมักจะสร้ างความมั่นใจเกี่ ยวกับการเข้ าถึงผลผลิตที่ การงานนั้น
จัดหาให้ โดยการกีดกันไม่ให้ การงานดังกล่าวขายผลผลิตไปให้ แก่บุคคลภายนอก
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ผลกระทบของการงานที่ มีโครงสร้ างและวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ การงานต้ องใช้ กระแสเงินสดรับ
จากผู้เข้ าร่ วมการงานที่ ซื้อผลผลิตจากการงานนั้นเพื่ อชาระหนี้สินที่ การงานนั้นได้ ก่อขึ้น ดังนั้น
ในกรณีทการงานต้
ี่
องพึ่ งพิงกระแสเงินสดของผู้เข้ าร่ วมการงานแต่เพียงอย่างเดียวเพื่ อให้ การงาน
นั้นสามารถดาเนินงานได้ อ ย่างต่อเนื่ อง จึงแสดงให้ เห็นว่ า ผู้เข้ าร่ วมการงานมีภาระผู กพั นใน
หนี้สนิ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการงานนั้น
ตัวอย่างของแนวทางปฏิบตั ิ
ตัวอย่างที่ 5
สมมติว่ากิจการสองแห่งจัดตั้งการร่ วมการงานขึ้นในรูปแบบของบริ ษัท (กิจการ ค) ซึ่ งแต่ละ
ฝ่ ายมีส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของเท่ากับร้ อยละ 50 วัตถุประสงค์ของการร่ วมการงานนี้ คือ
การผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ที่ ต้ องน ามาใช้ ในกระบวนการผลิ ต ของผู้ เข้ าร่ วมการงานแต่ ล ะราย
การร่วมการงานนี้ช่วยให้ ม่นั ใจได้ ว่าผู้เข้ าร่วมการงานได้ นาสินทรัพย์มาใช้ ในการผลิตวัตถุดิบตาม
ข้ อกาหนดของผู้เข้ าร่วมการงานเกี่ ยวกับปริมาณและคุณภาพแล้ ว
รูปแบบทางกฎหมายของกิจการ ค (กิจการที่ จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัท) ซึ่ งกิจการ ค เป็ น
ผู้จัดการกิจกรรมต่างๆ ในเบื้องต้ น แสดงให้ เห็นว่ าสินทรั พย์และหนี้สินซึ่ งดูแลโดยกิจการ ค
เป็ นสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ ค นอกจากนี้ ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้เข้ าร่วมการงาน
ไม่ได้ ระบุว่าผู้เข้ าร่วมการงานมีสทิ ธิในสินทรัพย์หรือมีภาระผูกพันในหนี้สินของกิจการ ค ดังนั้น
รู ป แบบทางกฎหมายของกิจ การ ค และเงื่ อนไขของข้ อตกลงตามสัญ ญาจึ ง แสดงให้ เ ห็น ว่ า
การร่วมการงานนี้เป็ นการร่วมค้ า
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ าร่วมการงานยังคงต้ องพิจารณาเรื่ องดังต่อไปนี้ทเี่ กี่ ยวข้ องกับการร่วมการงานนั้น
• ผู้เข้ าร่วมการงานได้ ตกลงกันที่ จะซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ ผลิตโดยกิจการ ค ในสัดส่วน 50:50
โดยกิจ การ ค ไม่ ส ามารถขายผลผลิ ต ใดๆ ไปให้ แ ก่ บุ ค คลภายนอกได้ เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากผู้เข้ าร่ วมการงานทั้งสองฝ่ าย แต่เนื่ องจากการร่ วมการงานนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่ อจัดหาผลผลิตตามที่ ผู้เข้ าร่ วมการงานต้ องการ ดังนั้นจึงคาดว่ าการขายผลผลิตให้ แก่
บุคคลภายนอกนี้จะเป็ นรายการที่ ไม่ปกติและไม่มีสาระสาคัญ
• ผู้ เข้ า ร่ วมการงานทั้ง สองฝ่ ายได้ ร่ วมกัน กาหนดราคาของผลผลิ ตที่ ขายให้ แ ก่ ผ้ ู เข้ า ร่ ว ม
การงาน ณ ระดับราคาที่ ครอบคลุมต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายในการบริหารที่ เกิดขึ้นของ
กิจการ ค ซึ่ งตามเกณฑ์การดาเนิน งานนี้ การร่ วมการงานดังกล่ าวตั้งใจที่ จะดาเนินงาน
ณ ระดับจุดคุ้มทุน
จากข้ อมูลข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมดังต่อไปนี้
• ภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานที่ จะต้ องซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ ผลิตโดยกิจการ ค แสดงให้
เห็นว่ากิจการ ค ต้ องพึ่ งพิงผู้เข้ าร่วมการงานแต่เพียงอย่างเดียวในการสร้ างกระแสเงินสด
ดังนั้น ผู้เข้ าร่วมการงานจึงมีภาระผูกพันที่ จะต้ องจัดหาเงินเพื่ อชาระหนี้สนิ ของกิจการ ค
• ข้ อเท็จจริ งที่ ว่ าผู้ เข้ าร่ วมการงานมี สิ ทธิ ในผลผลิ ตทั้งหมดที่ ผลิ ตโดยกิ จการ ค หมายความว่ า
ผู้เข้ าร่วมงานกาลังใช้ และมีสทิ ธิในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งหมดของสินทรัพย์ของกิจการ ค
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ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมเหล่านี้แสดงให้ เห็นว่าต้ องจัดประเภทการร่วมการงานนี้เป็ น
การดาเนิ น งานร่ ว มกัน โดยข้ อ สรุ ป เกี่ ยวกับ การจั ดประเภทการร่ ว มการงานในสถานการณ์
แวดล้ อมเหล่ านี้ จะไม่เปลี่ ยนแปลงถ้ าผู้เข้ าร่ วมการงานได้ ขายส่วนแบ่ งผลผลิตของตนให้ แ ก่
บุคคลภายนอกแทนที่ จะใช้ ส่วนแบ่งผลผลิตดังกล่าวในกระบวนการผลิตครั้งต่อไปของตน
หากผู้เข้ าร่วมการงานเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาเพื่ อทาให้ การร่วมการงานนั้น
สามารถขายผลผลิตไปให้ แก่บุคคลภายนอกได้ จะทาให้ กิจการ ค ต้ องรับเอาความเสี่ ยงเกี่ ยวกับ
อุปสงค์ ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับสินค้ าคงเหลือ และความเสี่ ยงด้ านเครดิตเอาไว้ ดังนั้น ในกรณีทมีี่
การเปลี่ ยนแปลงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อ มดังกล่าว จะต้ องประเมินเพื่ อจัดประเภท
การร่วมการงานใหม่ ซึ่ งจากข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าจะต้ อง
จัดประเภทการร่วมการงานนี้เป็ นการร่วมค้ า
ข33

แผนภู มิ ต่ อ ไปนี้ แสดงการประเมิ น ที่ กิ จ การต้ องปฏิ บั ติ ต ามในการจั ด ประเภทการงาน
เมื่ อการร่วมการงานได้ จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก
การจัดประเภทการร่วมการงานที่จดั ตั้งขึ้ นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก

รูปแบบทางกฎหมายของ
หน่วยงานแยกต่างหาก

เงื่ อนไขของข้ อตกลงตาม
สัญญา

ข้ อเท็จจริงและ
สถานการณ์แวดล้ อมอื่ น

รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากได้ ให้ สิทธิ
แก่ผ้ เู ข้ าร่วมการงานในสินทรัพย์และทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการ
งานมีภาระผูกพันในหนี้สินซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับการร่วมการงาน
นั้นหรือไม่
ไม่ใช่
เงื่ อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาได้ ระบุว่าผู้เข้ าร่วม
การงานมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินซึ่ ง
เกี่ ยวข้ องกับการร่วมการงานหรือไม่
ไม่ใช่
ผู้เข้ าร่วมการงานได้ จัดตั้งการร่วมการงานขึ้นเพื่ อให้
เป็ นไปตามกรณีดังต่อไปนี้หรือไม่
ก) กิจกรรมของการร่วมการงานมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ อ
จัดหาผลผลิตให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมการงาน (กล่าวคือ
ผู้เข้ าร่วมการงานมีสิทธิในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทดี่ ูแลโดยหน่วยงานแยก
ต่างหาก) และ
ข) การร่วมการงานต้ องพึ่ งพิงผู้เข้ าร่วมการงานอย่าง
ต่อเนื่ องในการชาระหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมที่
จัดการโดยการร่วมการงานนั้น

ใช่

ใช่

การ
ดาเนินงาน
ร่วมกัน

ใช่

ไม่ใช่
การร่วมค้ า
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งบการเงินของผูเ้ ข้าร่วมการงาน (ย่อหน้าที่ 21ก ถึง 22)
การบัญชีสาหรับการซื้ อส่วนได้เสียในการดาเนินงานร่วมกัน
ข33ก

1

เมื่ อกิจการเข้ าซื้อส่วนได้ เสียในการดาเนินงานร่ วมกันที่ กิจกรรมของการดาเนินงานร่ วมกันนั้น
ประกอบกันขึ้นเป็ นธุ รกิจตามนิ ยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 3 (ปรั บปรุ ง
2561) เรื่ อง การรวมธุร กิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ อ งน าหลั ก การบั ญ ชี ที่เกี่ ยวกับ
การรวมธุ ร กิจ ทั้ง หมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ นๆ
มาถื อปฏิบัติ ตามส่วนได้ เสียที่ มีอยู่ตามย่ อหน้ า ที่ 20 ซึ่ งไม่ ขัดแย้ งกับ แนวทางของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ และต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ การก าหนดไว้ ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเหล่ านั้ นสาหรั บรายการการรวมธุร กิจของกิจการด้ วย หลั กการบัญ ชี
เกี่ ยวกับการรวมธุรกิจที่ ไม่ขัดแย้ งกับแนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียงเรื่ องดังต่อไปนี้
ข33ก.1 วัดมู ลค่า สินทรั พย์และหนี้สินที่ ระบุได้ ด้วยมู ลค่า ยุติธรรมสาหรั บรายการที่ ไม่ได้ รั บ
การยกเว้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่ นๆ
ข33ก.2 รั บรู้ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้ องกับการซื้อเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดที่ ต้ นทุนดังกล่ าวเกิดขึ้นและได้ รั บ
บริการ ยกเว้ นต้ นทุนในการออกตราสารหนี้หรือตราสารทุนซึ่ งต้ องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )1
ข33ก.3 รั บรู้สินทรั พย์และหนี้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ซึ่งเกิดขึ้นจากการรั บรู้ รายการเมื่ อ
เริ่ มแรกของสินทรัพย์หรือหนี้สินจากการรวมธุรกิจตามที่ ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ยกเว้ นหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทเี่ กิดจากการรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกของค่าความนิยม
ข33ก.4 รับรู้ส่วนเกินของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ ทมี่ ากกว่าจานวนสุทธิ ณ วันซื้อของสินทรัพย์ที่
ระบุได้ ทไี่ ด้ มาและหนี้สนิ ที่ รับมา (หากมี) เป็ นค่าความนิยม และ
ข33ก.5 ทดสอบการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดที่ ค่าความนิยมได้ ถูกปันส่วน
อย่ า งน้ อ ยปี ละครั้ ง และเมื่ อมีข้อบ่ งชี้ ว่ า หน่ วยสิน ทรั พย์น้ั น ๆ อาจจะด้ อยค่ า ตามที่

ถ้ ากิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ แต่ ยังไม่ได้ นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาปฏิบัติใช้ การอ้ างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ให้ หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่ อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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ข33ข

ข33ค

ข33ง

กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การด้อยค่ าของ
สินทรัพย์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ในส่วนที่ เกี่ ยวกับค่าความนิยมที่ เกิดจากการรวมธุรกิจ
ย่อหน้ าที่ 21ก และ ข33ก นั้นให้ นามาปฏิบัติกับการจัดตั้งการดาเนินงานร่วมกันเฉพาะในกรณี
ที่ ธุรกิจที่ มีอยู่เดิมตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ถูกนามาให้ แก่การดาเนินงานร่ วมกันในตอนจัดตั้ง
การดาเนินงานร่วมกันโดยผู้ร่วมดาเนินงานรายใดรายหนึ่ ง อย่างไรก็ตาม สองย่อหน้ านี้จะไม่ถูก
นามาปฏิบัติสาหรับกรณีการจัดตั้งการดาเนินงานร่วมกันที่ ผ้ ูร่วมดาเนินงานทุกรายที่ ร่ วมอยู่ใน
การดาเนินงานร่วมกันนี้นาสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ ประกอบกันขึ้นเป็ นธุรกิจมา
ให้ แก่การดาเนินงานร่วมกันในตอนจัดตั้ง
ผู้ร่วมดาเนินงานรายหนึ่ งอาจจะเพิ่ มส่วนได้ เสียของตนในการดาเนินงานร่วมกันที่ กิจกรรมของ
การด าเนิ น งานร่ ว มกั น นั้ น ประกอบกั น ขึ้ นเป็ นธุ ร กิ จ ตามนิ ย ามของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) โดยผู้ร่วม
ดาเนินงานอาจซื้อส่วนได้ เสียเพิ่ มเติมในการดาเนินงานร่วมกัน ในกรณีดังกล่าว ส่วนได้ เสียเดิมที่
มีอยู่ในการดาเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่หากผู้ร่วมดาเนินงานยังคงมีการควบคุมร่วมอยู่
ย่อหน้ าที่ 21ก และ ข33ก ถึง ข33ค ไม่นามาปฏิบัติสาหรับกรณีการซื้อส่วนได้ เสียในการดาเนินงาน
ร่วมกันที่ ผ้ ูเข้ าร่วมนั้นมีส่วนในการควบคุมร่วม ซึ่ งรวมถึงกิจการที่ เข้ าซื้อส่วนได้ เสียในการดาเนินงาน
ร่วมกันนั้นอยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันโดยบุคคล กิจการ กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มกิจการเดียวกัน
ที่ มกี ารควบคุมสูงสุดทั้งก่อนและหลังการซื้อ และการควบคุมนั้นไม่เป็ นการชั่วคราว
การบัญชีสาหรับการขายหรือการโอนสินทรัพย์ให้แก่การดาเนินงานร่วมกัน

ข34

ข35

เมื่ อกิจการเข้ าทารายการกับการดาเนินงานร่ วมกันซึ่ งกิจการเป็ นผู้ร่วมดาเนินงาน เช่น การขาย
หรือการโอนสินทรัพย์ให้ แสดงว่ากิจการมีรายการกับผู้เข้ าร่วมในการดาเนินงานร่วมกันรายอื่ น
ดังนั้น ผู้ร่วมดาเนินงานดังกล่าวต้ องรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนจากรายการนั้นเฉพาะส่วนได้ เสีย
ของผู้เข้ าร่วมในการดาเนินงานร่วมกันรายอื่ นเท่านั้น
เมื่ อรายการดังกล่าวแสดงหลักฐานว่าเกิดการลดลงของมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้ รับของสินทรัพย์ทขี่ าย
หรือโอนให้ แก่การดาเนินงานร่ วมกัน หรือแสดงหลักฐานว่าเกิดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์เหล่านั้น ผู้ร่วมดาเนินงานดังกล่าวต้ องรับรู้ผลขาดทุนเหล่านั้นเต็มจานวน
การบัญชีสาหรับการซื้ อสินทรัพย์จากการดาเนินงานร่วมกัน

ข36

เมื่ อกิจการเข้ าทารายการกับการดาเนินงานร่ วมกันซึ่ งกิจการเป็ นผู้ร่วมดาเนินงาน เช่น การซื้อ
สิน ทรั พ ย์ กิจ การต้ อ งไม่ รั บ รู้ ส่วนแบ่ งของตนในผลกาไรหรื อขาดทุ น ดังกล่ า วจนกว่ า จะขาย
สินทรัพย์น้ันออกไปให้ แก่บุคคลภายนอก
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เมื่ อรายการดังกล่าวแสดงหลักฐานว่าเกิดการลดลงของมูลค่าสุทธิทจะได้
ี่
รับของสินทรัพย์ทซืี่ ้ อ
โดยผู้เข้ าร่วมการงาน หรือแสดงหลักฐานว่าเกิดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น
ผู้ร่วมดาเนินงานแต่ละรายต้ องรับรู้ส่วนแบ่งของตนในผลขาดทุนดังกล่าว
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ภาคผนวก ค
วันถือ ปฏิ บตั ิ การปฏิ บตั ิ ใ นช่ ว งการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่น
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่งมีความเทียบเท่ากับส่วนอื่ น
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

วันถือปฏิบตั ิ
ค1

ค1ก
ค1กก

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การร่วม
การงาน นี้ เป็ นครั้ ง แรกกั บ งบการเงิ น ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อ หลั ง วั น ที่
1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการนาไปใช้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ หากกิจการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สาหรับงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งดั งกล่ าวด้ วยและต้ องถือปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่ น
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงิน
เฉพาะกิจการ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) พร้ อมกัน
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
การบัญชีสาหรับการซื้อส่วนได้เสียในการดาเนินงานร่วมกัน ที่ ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การร่ วมการงาน นี้ มีการเพิ่ มหัวข้ อหลังจาก
ย่ อ หน้ า ที่ ข33 และเพิ่ มย่ อ หน้ า ที่ 21ก ข33ก ถึง ข33ง และ ค14ก และหั ว ข้ อ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง
กิจการต้ องปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้โดยใช้ วิธีเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไปสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ เริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ทั้งนี้อนุญาตให้ กิจการนาไปใช้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้
หากกิจ การถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ สาหรั บ งวดก่อนวั นที่ มีผล
บังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
การปฏิบตั ิในช่วงการเปลี่ยนแปลง

ค1ข

โดยไม่ต้อ งคานึ งถึงข้ อ ก าหนดในย่ อหน้ า ที่ 28 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง
2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) เมื่ อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก
ให้ กิจการนาเสนอเพียงข้ อมูลเชิงปริมาณที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) สาหรับงวดปี ล่าสุดก่อนงวดปี แรกที่ มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การร่วมการงาน (“งวดก่อนหน้ า
งวดที่ มีการนามาใช้ ครั้ งแรก”) ทั้งนี้กิจการอาจเลือกนาเสนอข้ อมูลนี้สาหรับ งวดบัญชีปัจจุ บัน
หรืองวดเปรียบเทียบก่อนหน้ าถ้ ามีการแสดงเปรียบเทียบก็ได้ แต่ไม่ได้ เป็ นการบังคับ
การร่วมค้า – การเปลี่ยนแปลงจากวิธีรวมตามสัดส่วนเป็ นวิธีส่วนได้เสีย
ค2

ค3

ค4

เมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงจากวิธรี วมตามสัดส่วนเป็ นวิธสี ่วนได้ เสีย กิจการต้ องรับรู้เงินลงทุนของตน
ในการร่ วมค้ า ณ วั น ต้ นงวดของงวดก่อนหน้ า งวดที่ มีการน ามาใช้ ครั้ งแรกโดยต้ องวัดมู ลค่ า
เงินลงทุนเมื่ อเริ่ มแรกนี้ด้วยจานวนรวมของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ กิจการเคย
นามาจั ดทางบการเงินรวมด้ วยวิ ธีร วมตามสัดส่วน รวมทั้งค่ าความนิยมที่ เกิด ขึ้น จากการซื้ อ
กิจการ ทั้งนี้ หากค่าความนิยมนั้ นเคยอยู่ภายใต้ หน่ วยสิน ทรัพย์ท่ ีก่อให้ เกิดเงินสดที่มีขนาด
ใหญ่ ก ว่ า หรื อ เคยอยู่ภายใต้ ก ลุ่ มของหน่ วยสิน ทรั พย์ท่ ีก่อให้ เกิด เงิน สด กิจการต้ องปั น ส่ว น
ค่าความนิยมดังกล่าวให้ แก่การร่วมค้ าตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของการร่วมค้ าและมูลค่า
ตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้ เกิดเงินสดที่ มี
ค่าความนิยมดังกล่าวอยู่
ยอดคงเหลือต้ นงวดของเงินลงทุนตามย่อหน้ าที่ ค2 ถือว่าเป็ นต้ นทุนของเงินลงทุนที่ รับรู้ รายการ
เมื่ อเริ่ มแรก โดยกิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 40 ถึง 43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2557) เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า สาหรับยอดคงเหลือต้ นงวดของ
เงิ นลงทุ นดั งกล่ าวเพื่ อที่ จะประเมิ นว่ าเงิ นลงทุ นนั้ นเกิ ดการด้ อยค่ าหรื อไม่ และต้ องรั บรู้ ผลขาดทุ น
จากการด้ อยค่ าใดๆ โดยปรั บปรุ งกับก าไรสะสมต้ นงวดของงวดก่ อนหน้ างวดที่ มี การน ามาใช้
ครั้ งแรก ทั้งนี้ ข้ อยกเว้ นสาหรั บ การรั บรู้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกตามย่อหน้ าที่ 15 และ 24 ของ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 12 (ปรั บ ปรุง 2561) เรื่ อง ภาษี เงิ นได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
ไม่ ใ ห้ น ามาถื อ ปฏิบั ติ เ มื่ อกิ จการรั บรู้ เงิ นลงทุ นในการร่ วมค้ าอั นเนื่ องมาจากการปฏิบั ติ ตาม
ข้ อกาหนดในช่วงการเปลี่ ยนแปลงสาหรับการร่ วมค้ าที่ เคยนามาจัดทางบการเงินรวมด้ วยวิธีรวม
ตามสัดส่วน
หากการรวมสิน ทรั พ ย์และหนี้สิน ทั้งหมดที่ กิจการเคยน ามาจั ดทางบการเงิน รวมด้ วยวิธีร วม
ตามสัดส่วนทาให้ เกิดสินทรั พย์สุทธิที่ติดลบ กิจการต้ องประเมิน ว่ ากิจการมีภาระผูกพั นตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุ มานที่ เกี่ ยวข้ องกับสินทรัพย์สุทธิทติี่ ดลบนั้นหรือไม่ ซึ่ งใน
กรณีที่กิจการมีภาระผูกพันเกิดขึ้น กิจการต้ องรับรู้หนี้สินสาหรับภาระผูกพันนั้นด้ วย แต่ถ้ากิจการ
สรุ ปว่ ากิจ การไม่ มีภาระผู ก พั น ตามกฎหมายหรื อภาระผู กพั น จากการอนุ มานที่ เกี่ ยวข้ องกับ
สินทรัพย์สุทธิทติี่ ดลบนั้น กิจการไม่ต้องรับรู้หนี้สินดังกล่าว แต่ต้องปรับปรุงกาไรสะสมต้ นงวด
ของงวดก่อนหน้ างวดที่ มีการนามาใช้ ครั้งแรกโดยกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่ าว รวมทั้ง
ต้ องเปิ ดเผยส่วนแบ่ งขาดทุนในการร่ วมค้ าที่ ยังไม่รับรู้สะสมของกิจการ ณ วันต้ นงวดของงวด
ก่อนหน้ างวดที่ มีการนามาใช้ ครั้งแรกและ ณ วันที่ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้เป็ นครั้งแรก
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ค5

ค6

กิจการต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดของสินทรั พย์และหนี้สินที่ ได้ รวมไว้ ในยอดคงเหลือของบัญ ชี
เงินลงทุนดังกล่าว ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่ มีการนามาใช้ ครั้งแรกโดยรวมการร่วมค้ า
ทั้งหมดที่ กิจการได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ ยนแปลงตามที่ ได้
กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ ค2 ถึง ค6
ภายหลั งจากการรั บ รู้เมื่ อเริ่ มแรก กิจการต้ องรั บ รู้ เงิน ลงทุ นของกิจการในการร่ วมค้ า โดยใช้
วิ ธี ส่ วนได้ เสี ยตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 28 (ปรั บปรุ ง 2557) เรื่ อง เงิ นลงทุ นในบริ ษั ทร่ วม
และการร่วมค้ า
การดาเนินงานร่ ว มกัน – การเปลี่ยนแปลงจากวิ ธี ส่ วนได้เ สียเป็ นการรับรู ส้ ิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน

ค7

ค8

ค9

เมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงจากวิธีส่วนได้ เสียเป็ นการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ องกับส่วนได้ เสีย
ของกิจการในการดาเนินงานร่วมกัน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่ มีการนามาใช้ ครั้งแรก
กิจการต้ องตัดรายการเงินลงทุนที่ เคยรับรู้โดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียและรายการอื่ นๆ ที่ เป็ นส่วนหนึ่ ง
ของเงิ น ลงทุ น สุทธิของกิจ การในการร่ วมการงานดั งกล่ า ว ตามย่ อ หน้ า ที่ 38 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า และรับรู้
ส่วนแบ่งของกิจการในสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละรายการที่ เกี่ ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของกิจการใน
การดาเนินงานร่ วมกัน รวมทั้งค่าความนิยมใดๆ ที่ อาจเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุนนั้น
กิจการต้ องกาหนดส่วนได้ เสียของกิจการในสินทรัพย์และหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินงาน
ร่ วมกันตามสัดส่วนของสิทธิและภาระผูกพั นของกิจการที่ ได้ กาหนดไว้ ในข้ อตกลงตามสัญญา
กิจการวัดมูลค่าตามบัญชีเมื่ อเริ่ มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินโดยการแยกรายการดังกล่าวออก
จากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่ มีการนามาใช้ ครั้งแรกที่
แสดงตามข้ อมูลที่ กจิ การใช้ ในการปฏิบัติตามวิธสี ่วนได้ เสีย
ผลต่ างใดๆ ที่ เกิดขึ้ นจากเงิ นลงทุ นที่ เคยรั บรู้ โดยใช้ วิ ธีส่ วนได้ เสียรวมทั้งรายการอื่ นๆ ที่ เป็ น
ส่วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในการร่ วมการงานนั้นตามย่อหน้ าที่ 38 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า กับจานวน
สุทธิของสินทรัพย์และหนี้สนิ รวมทั้งค่าความนิยมที่ รับรู้ต้องปฏิบัติดังนี้
ค9.1 หากจานวนสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งค่าความนิยมที่ รับรู้มีจานวนที่ สูงกว่ า
เงินลงทุน (และรายการอื่ นที่ เป็ นส่วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการ) ที่ ได้ ตัดออก
จากบัญชี ให้ นาผลต่างนั้นมาหักกลบกับค่าความนิยมที่ เกี่ ยวข้ องกับเงินลงทุน และ
ถ้ ายังมีผลต่างคงเหลืออยู่ให้ นามาปรับปรุงกับกาไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวด
ที่ มีการนามาใช้ ครั้งแรก
ค9.2 หากจานวนสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งค่าความนิยมที่ รับรู้มีจานวนที่ ต่ากว่า
เงินลงทุน (และรายการอื่ นที่ เป็ นส่วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการ) ที่ ได้ ตัดออก
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ค10

ค11

จากบัญชี ให้ นาผลต่างนั้นมาปรับปรุงกับกาไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่ มี
การนามาใช้ ครั้งแรก
กิจการที่ เปลี่ ยนจากวิธีส่วนได้ เสียเป็ นการรั บรู้ สินทรั พย์และหนี้สินต้ องแสดงการกระทบยอด
ระหว่ า งเงิ น ลงทุ น ที่ ได้ ตั ด ออกจากบั ญ ชี กั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ รั บ รู้ รวมทั้ ง ผลต่ า งที่
ยังคงเหลืออยู่ซึ่งนามาปรับปรุงกับกาไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่ มีการนามาใช้ ครั้งแรก
ข้ อ ยกเว้ นของการรั บ รู้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกในย่อหน้ า ที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ไม่ให้ นามาถือปฏิบัติเมื่ อ
กิจการรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ที่ เกี่ ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของกิจการในการดาเนินงานร่วมกัน
การปฏิบตั ิในช่วงการเปลี่ยนแปลงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ค12

ค13

กิจการที่ เคยรับรู้ส่วนได้ เสียของตนในการดาเนินงานร่ วมกันเป็ นเงินลงทุนที่ แสดงด้ วยวิธีราคาทุน
ในงบการเงิน เฉพาะกิจ การตามย่ อหน้ า ที่ 10 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง
2561) เรื่ อง งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) หรื อ รั บ รู้ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กิจการ
ต้ องปฏิบัติดังนี้
ค12.1 ตัดรายการเงินลงทุนออกจากบัญชี และรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ องกับส่วนได้ เสีย
ของกิจการในการดาเนินงานร่วมกันด้ วยจานวนตามที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ ค7 ถึง ค9
ค12.2 แสดงการกระทบยอดระหว่ างเงินลงทุ นที่ ตัดออกจากบั ญชี กับ สิน ทรั พย์และหนี้สิน
ที่ รับรู้รวมทั้งผลต่างที่ ยังคงเหลืออยู่ซึ่งนามาปรับปรุงกับกาไรสะสมต้ นงวดของงวดล่าสุด
ที่ ผ่านมา
ข้ อยกเว้ นของการรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกในย่อหน้ าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 12 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง ภาษี เงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ไม่ให้ นามาถือปฏิบัติเมื่ อ
กิจการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่ เกี่ ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของตนในการดาเนินงานร่วมกันในงบ
การเงินเฉพาะกิจการอัน เนื่ องมาจากการปฏิบัติตามข้ อกาหนดในช่วงการเปลี่ ยนแปลงสาหรั บ
การดาเนินงานร่วมกันตามย่อหน้ าที่ ค12
การอ้างอิง “งวดก่อนหน้างวดที่มีการนามาใช้ครั้งแรก”

ค13ก

แม้ ว่า ในย่ อหน้ าที่ ค2 ถึง ค12 จะอ้ างอิงคาว่ า “งวดก่อนหน้ างวดที่ มีการน ามาใช้ ครั้ งแรก”
กิจการอาจสามารถเลือกนาเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบที่ ปรับปรุงแล้ วสาหรับงวดก่อนหน้ า (หากมี
การนาเสนอ) กี่ งวดก็ได้ โดยไม่เป็ นการบังคับ หากกิจการมีการนาเสนอข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่
ปรับปรุงแล้ วสาหรับงวดก่อนหน้ า การอ้ างถึงคาว่า “งวดก่อนหน้ างวดที่ มีการนามาใช้ ครั้งแรก”
ในย่อหน้ าที่ ค2 ถึง ค12 ให้ อ่านแทนโดยใช้ คาว่า “งวดบัญชีแรกสุดที่ ถูกนาเสนอเปรียบเทียบที่
ปรับปรุงแล้ ว”
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
ค13ข

หากกิจการมีการนาเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบที่ ไม่ได้ ทาการปรับปรุงสาหรับงวดก่อนหน้ า กิจการ
ต้ องระบุให้ ชัดเจนว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่ได้ มีการปรับปรุงและถูกจัดทาขึ้นด้ วยหลัก เกณฑ์ทตี่ ่างกัน
และอธิบายหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้ วย
การอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้)

ค14

ถ้ ากิ จการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้ มาถื อปฏิบั ติ แต่ ยั งไม่ ได้ น ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาปฏิบัติใช้
การอ้ างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการ
ประกาศใช้ ) ให้ หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
การบัญชีสาหรับการซื้ อส่วนได้เสียในการดาเนินงานร่วมกัน

ค14ก

การบั ญ ชี ส าหรั บ การซื้ อส่ ว นได้เ สี ย ในการด าเนิ น งานร่ ว มกัน (ที่ ปรั บ ปรุ ง ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 11 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อง การร่ วมการงาน) นี้ มีการเพิ่ ม
หัวข้ อหลังจากย่อหน้ าที่ ข33 และเพิ่ มย่อหน้ าที่ 21ก ข33ก ถึง ข33ง และ ค1กก และหัวข้ อที่
เกี่ ยวข้ อง กิจการต้ องปฏิบัติตามการปรั บปรุงนี้โดยใช้ วิธีเปลี่ ยนทันทีเป็ นต้ นไปสาหรับการซื้อ
ส่ ว นได้ เ สีย ในการด าเนิ น งานร่ ว มกัน ที่ กิจ กรรมของการด าเนิ น งานร่ ว มกัน นั้ น ประกอบกัน
ขึ้น เป็ นธุร กิจ ตามนิ ย ามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2560)
เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ที่ เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นงวดของงวดแรกที่ มีการปฏิบัติ
ตามการปรั บ ปรุ ง นี้ (1 มกราคม 2560) ดั งนั้ น จ านวนที่ รั บ รู้ ส าหรั บ การซื้ อส่ วนได้ เ สีย ใน
การดาเนินงานร่วมกันในงวดก่อนจะต้ องไม่นามาปรับปรุง

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ค15

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้
ค15.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง การร่วมการงาน
และ
ค15.2 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
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