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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

การร่วมการงาน 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (IFRS 11: Joint Arrangements 

(Bound volume 2017 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก 

และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 
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การร่วมการงาน 4 
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งบการเงินของผูเ้ขา้ร่วมการงาน 20 
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การร่วมคา้ 24 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 26 
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ค วันถือปฏิบัติ  การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน ประกอบด้วย 

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 27 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนา

ถือเป็นหลักการส าคัญ  ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึง

ข้อก าหนดของ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ ไม่ได้ให้ 

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง การร่วมการงาน 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ มีวตัถุประสงคเ์พือ่ก าหนดหลกัการในการรายงาน 

ทางการเงินของกิจการที่มีส่วนไดเ้สียในการงานซ่ึงมีการควบคุมร่วมกัน  (ซ่ึงเรียกว่า  

การร่วมการงาน)  

 

การบรรลุวตัถุประสงค ์

 

2 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้นิยามของ 

การควบคุมร่วมไว้ และก าหนดให้ผูเ้ขา้ร่วมการงานต้องก าหนดประเภทของการร่วมการงาน 

ที่ตนเข้าร่วมโดยประเมินจากสิทธิและภาระผูกพันของตน และต้องรับรู้สิทธิและภาระผูกพัน

เหล่านั้นให้สอดคล้องกบัประเภทของการร่วมการงานน้ัน 

 

ขอบเขต 
 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบักิจการทุกกิจการทีเ่ขา้ร่วมการงาน 

 

การร่วมการงาน 
 

4 การร่วมการงาน หมายถึง การงานซ่ึงบุคคลหรือกิจการตั้ งแต่สองหรือมากกว่าสองราย      

มีการควบคุมร่วมกนั 

5 การร่วมการงานมีลกัษณะดงัต่อไปนี้  

5.1 ผูเ้ขา้ร่วมการงานมีภาระผูกพนัตามขอ้ตกลงตามสญัญา (ดูย่อหนา้ที ่ข2 ถงึ ข4) 
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5.2 ขอ้ตกลงตามสญัญาดงักล่าวก าหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมการงานตั้งแต่สองหรือมากกว่า 

สองรายมีการควบคุมร่วมกนั (ดูย่อหนา้ที ่7 ถงึ 13) 

6 การร่วมการงานเป็นไดท้ั้งการด าเนินงานร่วมกันหรือการร่วมคา้ 

 

การควบคุมร่วม 

 

7 การควบคุมร่วม หมายถึง การร่วมกันควบคุมการงานซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญาซ่ึง 

การควบคุมร่วมจะมีไดก้็ต่อเมือ่การตดัสินใจใดๆ เกีย่วกบักิจกรรมที่เกีย่วขอ้งจะตอ้งไดร้บั

ความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉนัทจ์ากผูที้ร่่วมกนัควบคุมการงานแลว้เท่านั้น 

8 กิจการที่เป็นผู้เข้าร่วมการงานต้องประเมินว่าข้อตกลงตามสัญญาได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมการงานทุกราย

หรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมร่วมกันหรือไม่ ผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของ

ผู้เข้าร่วมการงานจะมีการควบคุมร่วมกนักต่็อเมื่อบุคคลหรือกจิการเหล่าน้ันจะต้องร่วมกนัก ากบัดูแล

กิจกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลตอบแทนที่การงานน้ันจะได้รับ (กล่าวคือ กิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง)  

9 หากได้ก าหนดแล้วว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานร่วมกันควบคุม 

การงานน้ัน การควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเมื่อการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

จะต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้ที่ร่วมกนัควบคุมการงานแล้วเทา่นั้น 

10 ในการร่วมการงานใดๆ จะไม่มีบุคคลหรือกิจการใดที่ควบคุมการร่วมการงานน้ันได้แต่เพียง 

ผู้เดียว ผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานสามารถกดีกนัไม่ให้ผู้เข้าร่วมการงานรายหน่ึงรายใดหรือ

กลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานเข้ามาควบคุมการงานน้ันได้ 

11 การร่วมการงานสามารถมีขึ้นได้ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมร่วมในการงานนั้นไม่ครบ

ทุกคน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีการควบคุมร่วม  

ในการร่วมการงาน (ผูร่้วมด าเนินงานหรือผูร่้วมคา้) กบัผู้เข้าร่วมการงานแต่ไม่มีการควบคุมร่วม 

12 กิจการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงาน 

มีการควบคุมร่วมในการงานน้ันหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อม

ทั้งหมด (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข11) 

13 ในกรณีที่ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมเปล่ียนแปลงไป กิจการต้องประเมินใหม่ว่ากิจการ

ยังคงมีการควบคุมร่วมในการงานน้ันอยู่อกีหรือไม่ 

 

ประเภทของการร่วมการงาน 

 

14 กิจการต้องก าหนดประเภทของการร่วมการงานที่ตนเข้าร่วม  การจัดประเภทการร่วม 

การงานว่าเป็นการด าเนินงานร่วมกนัหรือเป็นการร่วมคา้นั้นข้ึนอยู่กบัสิทธิและภาระผูกพนั

ของผูเ้ขา้ร่วมการงานนั้น 
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15 การด าเนินงานร่วมกนั หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผูที้่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมี

สิทธิในสินทรพัยแ์ละมีภาระผูกพนัในหนี้ สินทีเ่กีย่วขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น โดยเรียกผูที้่มี

การควบคุมร่วมดงักล่าวว่าผูร่้วมด าเนนิงาน 

16 การร่วมค้า หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผูที้่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมีสิทธิใน

สินทรพัยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น โดยเรียกผูที้ม่ีการควบคุมร่วมดงักล่าวว่าผูร่้วมคา้ 

17 กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการร่วมการงานเป็นการด าเนินงานร่วมกันหรือเป็น  

การร่วมค้า กิจการต้องก าหนดประเภทของการร่วมการงานที่ตนเข้าร่วมโดยพิจารณาจากสิทธิ

และภาระผูกพันของตนที่ เกิดจากการร่วมการงานน้ัน กิจการสามารถประเมินสิทธิและ 

ภาระผูกพันของตนได้โดยพิจารณาจากโครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 

ตลอดจนเง่ือนไขที่ ผู้ เข้าร่วมในข้อตกลงตามสัญญาได้ตกลงกัน รวมทั้ งข้อเท็จจริงและ

สถานการณ์แวดล้อมอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข12 ถึง ข33) 

18 ในบางคร้ัง ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันตามข้อตกลงแม่บทซ่ึงก าหนดเง่ือนไขตามสัญญาเป็น  

การทั่วไปเพ่ือร่วมกนัด าเนินกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงหรือหลายๆ กิจกรรม ข้อตกลงแม่บทน้ีอาจ

ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมการงานต้องจัดต้ังการร่วมการงานที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การด าเนินกิจกรรมที่ เฉพาะเจาะจงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงแม่บทดังกล่าว ถึงแม้ว่า 

การร่วมการงานเหล่าน้ันจะเกี่ยวข้องกับข้อตกลงแม่บทเดียวกัน แต่กอ็าจจัดอยู่ในประเภทของ

การร่วมการงานที่แตกต่างกันได้ หากสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานน้ันมีความ

แตกต่างกันเม่ือต้องด าเนินกิจกรรมที่ต่างกันตามข้อตกลงแม่บทน้ัน ดังน้ัน การด าเนินงาน

ร่วมกันและการร่วมค้าจึงสามารถมีอยู่พร้อมกันได้หากผู้เข้าร่วมการงานมีการด าเนินกิจกรรมที่

แตกต่างกนัแม้กจิกรรมน้ันเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงแม่บทเดียวกนั  

19 ในกรณีที่ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมเปล่ียนแปลงไป กจิการต้องประเมินใหม่ว่าประเภท 

ของการร่วมการงานที่ตนเข้าร่วมน้ันได้เปล่ียนแปลงไปด้วยหรือไม่ 

 

งบการเงินของผูเ้ขา้ร่วมการงาน 
 

 การด าเนนิงานร่วมกนั 

 

20 ผูร่้วมด าเนนิงานตอ้งรบัรูร้ายการดงัต่อไปนี้ ตามส่วนไดเ้สียของตนในการด าเนินงานร่วมกนั 

20.1 สินทรพัย ์รวมทั้งส่วนแบ่งในสินทรพัยใ์ดๆ ทีร่่วมกนัถอืครอง 

20.2 หนี้ สิน รวมทั้งส่วนแบ่งในหนี้ สินใดๆ ทีร่่วมกนัก่อข้ึน 

20.3 รายไดจ้ากการขายส่วนแบ่งผลผลิตทีเ่กิดจากการด าเนนิงานร่วมกนั 

20.4 ส่วนแบ่งของรายไดจ้ากการขายผลผลิตโดยการด าเนนิงานร่วมกนั และ 

20.5 ค่าใชจ่้าย รวมทั้งส่วนแบ่งในค่าใชจ่้ายใดๆ ทีร่่วมกนัก่อข้ึน 
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21 ผู้ร่วมด าเนินงานต้องรับรู้สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสียของตน  

ในการด าเนินงานร่วมกนัให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ 

หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายน้ัน 

21ก เม่ือกิจการซ้ือส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกันน้ัน

ประกอบกันขึ้ นเป็นธุรกิจตามนิยามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการต้องน าหลักการบัญชีที่

เกี่ยวกับการรวมธุรกจิทั้งหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ 

มาถือปฏบัิตกิบัส่วนได้เสยีที่มีอยู่ตามย่อหน้าที่ 20 ซ่ึงไม่ขัดแย้งกบัแนวทางของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี และต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เหล่าน้ันส าหรับรายการการรวมธุรกิจของกิจการด้วย ซ่ึงหลักการดังกล่าวให้น ามาถือปฏบัิติกับ

ทั้งการซ้ือส่วนได้เสียเมื่อเร่ิมแรกและส่วนได้เสยีส่วนเพ่ิมในการด าเนินงานร่วมกนัที่กิจกรรมของ

การด าเนินงานร่วมกันน้ันประกอบกันขึ้ นเป็นธุรกิจ การบัญชีส าหรับการซ้ือส่วนได้เสียใน 

การด าเนินงานร่วมกนัน้ีได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข33ก ถึง ข33ง 

22 การบัญชีส าหรับรายการที่เกิดข้ึนระหว่างกิจการและการด าเนินงานร่วมกันซ่ึงกิจการเป็นผู้ร่วม

ด าเนินงาน เช่น การขาย การโอนให้ หรือการซ้ือสนิทรัพย์ ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข37 

23 ผู้ เข้าร่วมในการด าเนินงานร่วมกันแต่ไม่มีการควบคุมร่วมต้องรับ รู้ส่วนได้เสียของตน 

ในการด าเนินงานร่วมกนัน้ันตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 20 ถึง 22 หากตนมีสทิธใินสินทรัพย์และ

มีภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานร่วมกันน้ัน อย่างไรกต็าม หากผู้เข้าร่วมใน

การด าเนินงานร่วมกันแต่ไม่มีการควบคุมร่วมไม่ได้มีสิทธใินสนิทรัพย์และไม่ได้มีภาระผูกพันใน

หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานร่วมกนัน้ัน ผู้น้ันต้องรับรู้ส่วนได้เสยีของตนในการด าเนินงาน

ร่วมกนัให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสยีน้ัน 

 

การร่วมคา้ 

 

24 ผูร่้วมคา้ตอ้งรบัรูส่้วนไดเ้สียของตนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุน และรบัรูเ้งินลงทุนนั้นโดยใช้

วิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมคา้ (เมื่อมีการประกาศใช)้ เวน้แต่กิจการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้ง

ปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สียตามทีร่ะบุในมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

25 ผู้เข้าร่วมในการร่วมค้าแต่ไม่มีการควบคุมร่วมต้องรับรู้ส่วนได้เสียของตนในการร่วมค้าน้ันตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  

เว้นแต่ผู้น้ันมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือการร่วมค้าน้ันซ่ึงในกรณีน้ีผู้เข้าร่วมในการร่วมค้า

ดังกล่าวต้องรับรู้ส่วนได้เสียของตนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

26 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูร่้วมด าเนนิงานหรือผูร่้วมคา้ตอ้งรบัรูส่้วนไดเ้สียของตน ดงันี้   

26.1 ส่วนไดเ้สียในการด าเนนิงานร่วมกนั ใหร้บัรูต้ามย่อหนา้ที ่20 ถงึ 22 

26.2 ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ใหร้บัรูต้ามย่อหนา้ที่ 10 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่

27 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

27 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู ้เข้าร่วมการงานแต่ไม่มีการควบคุมร่วมต้องรับรู ้ส่วนได้เสีย 

ของตน ดงันี้  

27.1 ส่วนไดเ้สียในการด าเนนิงานร่วมกนั ใหร้บัรูต้ามย่อหนา้ที ่23 

27.2 ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ให้รบัรูต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ เวน้แต่กิจการมีอิทธิพลอย่างมี

นัยส าคัญเหนือการร่วมค้านั้น ซ่ึงในกรณีนี้ ต ้องปฏิบัติตามย่อหนา้ที่  10 ของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 
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ภาคผนวก ก  
 

ค านยิาม 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

การร่วมการงาน หมายถึง การงานซ่ึงบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองหรือมากกว่าสองราย

มีการควบคุมร่วมกนั 

   

การควบคุมร่วม หมายถึง การร่วมกันควบคุมการงานซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซ่ึง

การควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเมื่อการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็น 

เอกฉันทจ์ากผู้ที่ร่วมกนัควบคุมการงานแล้วเทา่น้ัน 

   

การด าเนินงานร่วมกนั หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผู้ที่ มีการควบคุมร่วมในการงานน้ันมี

สิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับ

การร่วมการงานน้ัน 

   

ผูร่้วมด าเนนิงาน หมายถึง ผู้เข้าร่วมในการด าเนินงานร่วมกนั ซ่ึงมีการควบคุมร่วม 

ในการด าเนินงานร่วมกนันั้น 

   

การร่วมคา้ หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานน้ันมี

สทิธใินสนิทรัพย์สทุธขิองการร่วมการงานน้ัน  

   

ผูร่้วมคา้ หมายถึง ผู้เข้าร่วมในการร่วมคา้ซ่ึงมีการควบคุมร่วมในการร่วมค้า

น้ัน 

   

ผูเ้ขา้ร่วมการงาน หมายถึง กิจการที่เข้าร่วมในการร่วมการงาน ไม่ว่ากิจการน้ันจะมี 

การควบคุมร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่ 
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หน่วยงานแยกต่างหาก หมายถึง หน่วยงานทางการเงินที่สามารถระบุเป็นหน่วยงานที่แยก

ต่างหากได้ ซ่ึงรวมทั้งกจิการที่แยกต่างหากโดยการจัดต้ังข้ึน

ตามกฎหมาย หรือกจิการที่กฎหมายยอมรับว่าเป็นกิจการที่

แยกต่างหาก ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะมีสภาพนิติบุคคลตาม

กฎหมายหรือไม่ 

   

ค านิยามของค าศัพทต่์อไปน้ีได้ก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงิน

เฉพาะกจิการ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) และได้น ามาใช้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีโดยมีความหมายเช่นเดียวกบัที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ัน 

•    การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

•    วิธส่ีวนได้เสยี 

•    อ านาจ 

•    สทิธเิพ่ือการคุ้มครอง 

•    กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

•    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

•    อทิธพิลอย่างมีนัยส าคัญ 
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ภาคผนวก ข  
 

แนวทางปฏิบติั 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  ซึง่อธิบายแนวทางปฏิบัติของ 

ย่อหนา้ที ่1 ถึง 27 และมีความเทียบเท่ากบัส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

ข1 ตัวอย่างในภาคผนวกน้ีแสดงให้เห็นสถานการณ์สมมติ ถึงแม้ว่าบางแง่มุมของตัวอย่างน้ีอาจ

น าเสนอในรูปแบบตามความเป็นจริง ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรูปแบบ

ข้อเท็จจริงบางอย่างจะต้องน ามาประเมินเมื่ อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  11 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน มาประยุกต์ใช้ 

 

การร่วมการงาน 
 

ขอ้ตกลงตามสญัญา (ย่อหนา้ที ่5) 

 

ข2 ข้อตกลงตามสัญญาสามารถพบได้ในหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่แล้วข้อตกลงตามสญัญาที่สามารถ

ใช้บังคับได้มักจะเป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงอยู่ในรูปแบบของสัญญาหรือบันทึกการหารือระหว่าง

ผู้เข้าร่วมการงานแต่กอ็าจจะไม่ใช่ในทุกกรณี กลไกทางกฎหมายอาจจะสามารถสร้างข้อตกลงที่

สามารถบังคับใช้ได้ด้วยตัวกลไกดังกล่าวเองหรือร่วมกบัสัญญาที่ท  าระหว่างผู้เข้าร่วมการงาน 

ข3 เมื่อการร่วมการงานได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก (ดูย่อหน้าที่ ข19 ถึง ข33) ข้อตกลง

ตามสัญญาหรือบางส่วนของข้อตกลงตามสัญญาอาจจะระบุรวมอยู่ในข้อบังคับ กฎบัตร หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานแยกต่างหากน้ันกไ็ด้ 

ข4 ข้อตกลงตามสัญญาจะระบุข้อก าหนดให้ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ 

การร่วมการงานน้ันซ่ึงโดยทั่วไปข้อตกลงตามสญัญามักจะประกอบด้วยเร่ืองดังต่อไปนี้  

ข4.1 จุดประสงค์ กจิกรรม และระยะเวลาของการร่วมการงาน 

ข4.2 วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการของการร่วมการงาน หรือคณะผู้บริหารอื่นที่มี

อ านาจเทยีบเทา่กบัคณะกรรมการดังกล่าว 

ข4.3 กระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงประกอบด้วยเร่ืองที่ต้องได้รับการตัดสินใจจากผู้เข้าร่วม 

การงาน สิทธิในการออกเสียงของผู้เข้าร่วมการงาน และระดับของการสนับสนุนที่

ต้องการส าหรับเร่ืองดังกล่าว กระบวนการตัดสินใจตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงตาม

สัญญาน้ีท าให้เกดิการควบคุมร่วมในการร่วมการงานน้ัน (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข11) 

ข4.4 ทุนหรือการจ่ายสมทบอื่นๆ ที่ต้องการจากผู้เข้าร่วมการงาน 

ข4.5 วิธีการแบ่งสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ ค่าใช้จ่าย หรือก าไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับ 

การร่วมการงานให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน 
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การควบคุมร่วม (ย่อหนา้ที ่7 ถงึ 13) 

 

ข5 ในการประเมินว่ากจิการมีการควบคุมร่วมในการงานหรือไม่น้ัน อันดับแรก กิจการต้องประเมิน

ว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมการงานน้ันหรือไม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมี 

การประกาศใช้) ได้ให้นิยามของการควบคุมไว้ และกิจการต้องน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วม 

การงานเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่ 

รวมทั้งสามารถเปล่ียนแปลงผลตอบแทนเหล่าน้ันโดยใช้อ านาจของตนที่มีอยู่ในการงานดังกล่าว

ได้หรือไม่ เมื่อผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานสามารถร่วมกันก ากับดูแล

กิจกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลตอบแทนที่การงานน้ันจะได้รับ (กล่าวคือ 

กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง) ผู้เข้าร่วมการงานดังกล่าวจึงมีการควบคุมการงานน้ันร่วมกนั 

ข6 หลังจากได้ข้อสรุปว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมการงาน

น้ันร่วมกันแล้ว กิจการต้องประเมินว่ากิจการมีการควบคุมร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่  

การควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเมื่อการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับ 

ความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ที่ร่วมกันควบคุมการงานแล้วเท่าน้ัน ทั้งน้ี กิจการต้องใช้

ดุลยพินิจในการประเมินว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานได้ร่วมกัน

ควบคุมการงานน้ัน หรือว่ามีเพียงผู้เข้าร่วมการงานรายเดียวเป็นผู้ควบคุมการงานน้ัน 

ข7 ในบางคร้ัง กระบวนการตัดสินใจที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เข้าร่วมการงานซ่ึงระบุไว้ใน

ข้อตกลงตามสัญญาท าให้เกิดการควบคุมร่วมโดยปริยาย ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากิจการสองแห่ง

ได้จัดตั้งการงานขึ้ น ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 50 และข้อตกลงตามสัญญา

ระหว่างสองกจิการน้ีระบุว่าการตัดสนิใจใดๆ เกี่ยวกับกจิกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเหน็ชอบ

อย่างน้อยร้อยละ 51 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด ดังน้ัน ในกรณีน้ีจึงมีการตกลงร่วมกัน

โดยปริยายว่าทั้งสองฝ่ายมีการควบคุมร่วมในการงานน้ัน เน่ืองจากการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

กจิกรรมที่เกี่ยวข้องไม่สามารถท าได้โดยปราศจากความเหน็ชอบของทั้งสองฝ่าย 

ข8 ในสถานการณ์แวดล้อมอื่นๆ ข้อตกลงตามสัญญาได้ก าหนดสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียง 

ข้ันต ่าที่ต้องใช้ในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเอาไว้ในกรณีที่สามารถจัดกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมการงานที่ตกลงร่วมกันได้มากกว่าหน่ึงกลุ่มเพ่ือให้ได้ตามสัดส่วนของสิทธิในการออก

เสียงขั้นต ่า ที่ต้องการจะท าให้การงานน้ันไม่ถือว่าเป็นการร่วมการงาน ยกเว้นข้อตกลงตามสัญญา

จะระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันต้องได้รับความเหน็ชอบ

อย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้เข้าร่วมการงานรายใดบ้าง (หรือจากผู้เข้าร่วมการงานรายใดรวมกนั)  
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ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ตวัอย่างที ่1 

สมมติว่ากิจการสามแห่งได้จัดตั้งการงานขึ้ น ซ่ึงสิทธิในการออกเสียงในการงานดังกล่าวของ

กิจการ ก เท่ากับร้อยละ 50 กิจการ ข เท่ากับร้อยละ 30 และกิจการ ค เท่ากับร้อยละ 20 

ข้อตกลงตามสัญญาระหว่างกิจการ ก กจิการ ข และกจิการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องของการงานต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของสิทธิใน 

การออกเสยีงทั้งหมด ถึงแม้ว่ากิจการ ก สามารถขัดขวางการตัดสนิใจใดๆ กไ็ด้ แต่กไ็ม่ได้แสดง

ว่ากิจการ ก มีการควบคุมการงานดังกล่าวเน่ืองจากกิจการ  ข ต้องให้ความเห็นชอบกับ 

การตัดสินใจน้ันด้วย กล่าวคือเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาที่ก  าหนดว่าการตัดสินใจใดๆ

เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของสิทธิในการออก

เสียงทั้งหมดได้ให้ความหมายโดยนัยว่ากิจการ ก และกิจการ ข มีการควบคุมร่วมในการงาน

ดังกล่าว เน่ืองจากการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกบักิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันไม่สามารถท าได้

โดยปราศจากความเหน็ชอบของทั้งกจิการ ก และกจิการ ข 

 

ตวัอย่างที ่2 

สมมติว่ากิจการสามแห่งได้จัดตั้งการงานขึ้ นซ่ึงสิทธิในการออกเสียงในการงานดังกล่าวของ

กิจการ ก เท่ากับร้อยละ 50 กิจการ ข เท่ากับร้อยละ 25 และกิจการ ค เท่ากับร้อยละ 25 

ข้อตกลงตามสัญญาระหว่างกิจการ ก กจิการ ข และกจิการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของสิทธิใน

การออกเสยีงทั้งหมด ถึงแม้ว่ากิจการ ก สามารถขัดขวางการตัดสนิใจใดๆ กไ็ด้ แต่กไ็ม่ได้แสดง

ว่ากิจการ ก มีการควบคุมการงานดังกล่าว เน่ืองจากกิจการ ข หรือกิจการ ค ต้องให้ความเหน็ชอบ

กบัการตัดสินใจนั้นด้วย ดังน้ัน กจิการ ก กิจการ ข และกจิการ ค ตามตัวอย่างน้ีจึงมีการควบคุม

การงานน้ีร่วมกัน อย่างไรกต็าม การที่จะได้สิทธิในการออกเสียงถึงร้อยละ 75 น้ันสามารถเกิดจาก

การจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมการงานได้มากกว่าหน่ึงกลุ่ม (กล่าวคือ การรวมกิจการ ก และกิจการ ข หรือ

การรวมกิจการ ก และกิจการ ค) ซ่ึงในสถานการณ์เช่นน้ีการงานดังกล่าวจะจัดเป็นการร่วมการงาน

ได้ ก็ต่อเมื่ อข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมการงานจะต้องระบุว่าการตัดสินใจใดๆ 

เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จาก

ผู้เข้าร่วมการงานรายใดบ้าง 

 

ตวัอย่างที ่3 

สมมติว่ากิจการ ก และกิจการ ข ต่างกม็ีสิทธิในการออกเสียงในการงานเท่ากับร้อยละ 35  

ส่วนอีกร้อยละ 30 ที่เหลืออยู่เป็นสิทธิของผู้อื่นที่กระจายกันไป การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเหน็ชอบจากเสียงส่วนใหญ่ ดังน้ัน กิจการ ก และกิจการ ข  

มีการควบคุมร่วมในการงานเฉพาะในกรณีที่ ข้อตกลงตามสัญญาระบุว่าการตัดสินใจใดๆ

เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันต้องได้รับความเหน็ชอบจากทั้งกจิการ ก และกจิการ ข 
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ข9 การได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการงานรายใดกต็ามที่มี   

การควบคุมร่วมสามารถกีดกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมการงานรายหน่ึงรายใดหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วม 

การงานท าการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว (เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง) โดยปราศจากความ

เห็นชอบของตน ทั้งน้ี หากการได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์น้ันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ให้

สทิธิแก่ผู้เข้าร่วมการงานเพ่ือการคุ้มครองตนเองเท่าน้ัน และไม่ใช่การตัดสนิใจที่เกี่ยวกบักิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องของการงาน ผู้เข้าร่วมการงานรายน้ันจะไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงาน

ดังกล่าว 

ข10 ข้อตกลงตามสัญญาอาจเป็นค าสั่งของกระบวนการระงับข้อพิพาทก็ได้ เช่น ค าตัดสินโดย

อนุญาโตตุลาการซ่ึงค าสั่งดังกล่าวอาจอนุญาตให้มีการตัดสินใจได้โดยปราศจากความเหน็ชอบ

อย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ที่มีการควบคุมร่วมแต่การมีค าสั่งดังกล่าวกไ็ม่ได้มีผลให้การงานน้ันไม่

เกดิการควบคุมร่วมกนั ดังน้ัน จึงไม่มีผลให้การงานน้ันไม่ถือว่าเป็นการร่วมการงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินการควบคุมร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข11 เมื่อการงานไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การร่วมการงาน กิจการต้องรับรู้ส่วนได้เสียของตนในการงานดังกล่าวให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 

การงานดงักล่าวมกีารควบคุมร่วมกนั  

ดงันั้น การงานดงักล่าวเป็นการร่วมการงาน 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ข้อตกลงตามสญัญาก าหนดให้ผู้เข้าร่วม 

การงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงาน

ร่วมกนัควบคุมในการงานนั้นหรอืไม่ 

การตดัสนิใจใดๆ เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องต้อง

ได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้เข้าร่วม

การงานทุกรายหรือจากกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานซึ่ง

ร่วมกนัควบคุมการงานนั้นหรือไม่ 
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ประเภทของการร่วมการงาน (ย่อหนา้ที ่14 ถงึ 19) 
 

ข12 การร่วมการงานจัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย (เช่น เพ่ือแบ่งปันต้นทุนและความเสี่ยง

ระหว่างผู้เข้าร่วมการงาน หรือเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการงานเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือตลาดใหม่ๆ) 

และสามารถจัดต้ังโดยใช้โครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายที่แตกต่างกนัได้ 

ข13 การร่วมการงานบางส่วนไม่ได้ก าหนดให้กิจกรรมของการร่วมการงานน้ันต้องด าเนินการโดยใช้

หน่วยงานแยกต่างหาก อย่างไรกต็าม การร่วมการงานบางส่วนกไ็ด้ก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน 

แยกต่างหากขึ้น 

ข14 การจัดประเภทการร่วมการงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีขึ้ นอยู่กับสิทธิและ

ภาระผูกพันของผู้ เข้าร่วมการงานซ่ึงเกิดจากการร่วมการงานตามปกติธุรกิจ มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีได้แบ่งประเภทของการร่วมการงานออกเป็นการด าเนินงานร่วมกันหรือเป็น

การร่วมค้า ในกรณีที่กิจการมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วม

การงาน การร่วมการงานดังกล่าวจะถือว่าเป็นการด าเนินงานร่วมกนั ส่วนในกรณีที่กิจการมีสิทธิ

ในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงาน การงานดังกล่าวจะถือว่าเป็นการร่วมค้า ย่อหน้าที่ ข16 

ถึง ข33 ระบุถึงวิธีการประเมินที่กิจการต้องใช้ในการก าหนดว่ากิจการมีส่วนได้เสียในการด าเนินงาน 

ร่วมกนัหรือมีส่วนได้เสยีในการร่วมค้า 

 

การจดัประเภทการร่วมการงาน 

 

ข15 ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข14 ผู้เข้าร่วมการงานต้องประเมินสิทธิและภาระผูกพันของตนที่

เกิดขึ้ นจากการร่วมการงาน เพ่ือใช้ในการจัดประเภทการร่วมการงาน ซ่ึงกิจการต้องพิจารณา

เร่ืองดังต่อไปนี้ ในการประเมินดังกล่าว 

ข15.1 โครงสร้างของการร่วมการงาน (ดูย่อหน้าที่ ข16 ถึง ข21) 

ข15.2 ในกรณีที่การร่วมการงานได้จัดต้ังข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก ให้พิจารณาเร่ือง

ดังต่อไปนี้  

ข15.2.1 รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก (ดูย่อหน้าที่ ข22 ถึง ข24) 

ข15.2.2 เง่ือนไขของข้อตกลงตามสญัญา (ดูย่อหน้าที่ ข25 ถึง ข28) และ 

ข15.2.3 ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง (ดูย่อหน้าที่ ข29 ถึง  

ข33) 

 

โครงสรา้งของการร่วมการงาน 

 

การร่วมการงานทีไ่ม่ไดจ้ดัตัง้ขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

 

ข16 การร่วมการงานที่ไม่ได้จัดต้ังข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหากถือว่าเป็นการด าเนินงานร่วมกัน  

ในกรณีดังกล่าว ข้อตกลงตามสัญญาจะก าหนดสิทธิของผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์และ 
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ภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานน้ัน รวมทั้งสิทธิของ

ผู้เข้าร่วมการงานในรายได้และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับ 

การร่วมการงานน้ัน 

ข17 ข้อตกลงตามสัญญามักจะอธิบายถึงลักษณะกิจกรรมของการร่วมการงาน และวิธีการที่ ผู้เข้าร่วม 

การงานใช้ในการด าเนินกจิกรรมเหล่านั้นร่วมกนั ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมการงานตกลงที่จะร่วมกัน

ผลิตสินค้า โดยมีการก าหนดงานที่แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบเอาไว้ ซ่ึงแต่ละฝ่ายต้องใช้สินทรัพย์

ของตนและรับผิดชอบหน้ีสินที่ตนได้ก่อข้ึน นอกจากน้ี ข้อตกลงตามสัญญายังได้ระบุถึงวิธีการ 

ในการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายที่ เกิดข้ึนร่วมกันให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน ในกรณีดังกล่าว  

งบการเงินของผู้ร่วมด าเนินงานแต่ละรายต้องรับรู้สินทรัพย์ที่น ามาใช้และหน้ีสินที่ได้ก่อข้ึนใน

งานที่ตนรับผิดชอบและรับรู้ส่วนแบ่งของตนในรายได้และค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงตามสญัญาน้ัน 

ข18 ในกรณีอื่นๆ เช่น ผู้เข้าร่วมการงานอาจตกลงที่จะแบ่งปันและร่วมกันใช้สินทรัพย์ ซ่ึงในกรณี

ดังกล่าว ข้อตกลงตามสัญญาได้ก าหนดสิทธิของผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์ที่ใช้งานร่วมกัน 

และก าหนดวิธีการในการแบ่งผลผลิตหรือรายได้ที่ ได้ รับจากสินทรัพย์น้ันและต้นทุน 

ในการด าเนินงานให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน ผู้ร่วมด าเนินงานแต่ละรายต้องรับรู้ส่วนแบ่งของตน 

ในสินทรัพย์ที่ใช้งานร่วมกันและส่วนแบ่งของตนในหน้ีสินใดๆ ตามที่ได้ตกลงกัน และรับรู้ 

ส่วนแบ่งของตนในผลผลิต รายได้ และค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงตามสญัญาน้ัน 

 

 การร่วมการงานทีจ่ดัตัง้ขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

 

ข19 การร่วมการงานซ่ึงสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานน้ันดูแลโดยหน่วยงานแยก

ต่างหากสามารถเป็นได้ทั้งการร่วมค้าหรือการด าเนินงานร่วมกนั 

ข20 การก าหนดว่าผู้เข้าร่วมการงานเป็นผู้ร่วมด าเนินงานหรือเป็นผู้ร่วมค้าน้ันขึ้ นอยู่กับสิทธิของ 

ผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับ

การร่วมการงานน้ันซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก 

ข21 ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข15 เมื่อผู้เข้าร่วมการงานได้จัดตั้งการร่วมการงานขึ้ นเป็นหน่วยงาน   

แยกต่างหาก ผู้เข้าร่วมการงานต้องประเมินว่ารูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก 

ตลอดจนเง่ือนไขของข้อตกลงตามสญัญา รวมทั้งข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นได้ท าให้

ผู้เข้าร่วมการงานมีลักษณะใดดังต่อไปนี้หรือไม่ 

ข21.1 มีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่ เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานน้ัน  

(กล่าวคือ การร่วมการงานดังกล่าวจัดประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนั) หรือ 

ข21.2 มีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานน้ัน (กล่าวคือ การร่วมการงานดังกล่าว 

จัดประเภทเป็นการร่วมค้า) 
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การจดัประเภทการร่วมการงาน : การประเมินสิทธิและภาระผูกพนัของผูเ้ขา้ร่วมการงาน 

ทีเ่กิดจากการร่วมการงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก 

 

ข22 รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินประเภทของ 

การร่วมการงาน โดยรูปแบบทางกฎหมายน้ีช่วยในการประเมินเบ้ืองต้นเกี่ยวกับสิทธิของ

ผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสินซ่ึงดูแลโดยหน่วยงาน

แยกต่างหาก เช่น ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนได้เสียในสินทรัพย์ซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก

หรือไม่ และผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหน้ีสนิซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหากหรือไม่ 

ข23 ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมการงานอาจจัดการการร่วมการงานโดยใช้หน่วยงานแยกต่างหาก ซ่ึงมี

รูปแบบทางกฎหมายที่ท  าให้ต้องพิจารณาหน่วยงานแยกต่างหากเป็นเอกเทศ (กล่าวคือ 

สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหากถือว่าเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของ

หน่วยงานแยกต่างหาก ไม่ใช่สินทรัพย์และหน้ีสินของผู้เข้าร่วมการงาน) ในกรณีดังกล่าว  

การประเมินสทิธแิละภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานโดยพิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของ

หน่วยงานแยกต่างหากแสดงให้เห็นว่าการร่วมการงานน้ันจัดเป็นการร่วมค้า  อย่างไรกต็าม 

เง่ือนไขที่ ผู้เข้าร่วมการงานได้ตกลงกันไว้ในข้อตกลงตามสัญญา (ดูย่อหน้าที่  ข25 ถึง ข28) 

รวมทั้งข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่น (ดูย่อหน้าที่  ข29 ถึง ข33) สามารถลบล้าง 

การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมาย 

ของหน่วยงานแยกต่างหากได้ 

โครงสร้างของการร่วมการงาน 

ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

การด าเนนิงานร่วมกนั การร่วมค้า 

กจิการต้องพิจารณาเรื่องดงัต่อไปนี้  

1) รปูแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก 

2) เงื่อนไขของข้อตกลงตามสญัญา และ 

3) ข้อเทจ็จริงและสถานการณแ์วดล้อมอื่น 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

 

17 

ข24 การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของ

หน่วยงานแยกต่างหากน้ันมีความเพียงพอที่ จะสรุปว่าการร่วมการงานดังกล่าวจัดเป็น 

การด าเนินงานร่วมกัน กต่็อเมื่อผู้เข้าร่วมการงานต้องจัดการการร่วมการงานโดยใช้หน่วยงานแยก

ต่างหาก ซ่ึงรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากไม่ได้ท าให้มีการแบ่งแยกกันระหว่าง

ผู้เข้าร่วมการงานและหน่วยงานแยกต่างหาก (กล่าวคือ สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงดูแลโดย

หน่วยงานแยกต่างหากถือว่าเป็นสนิทรัพย์และหน้ีสนิของผู้เข้าร่วมการงาน) 

 

 การประเมินเงือ่นไขของขอ้ตกลงตามสญัญา 

 

ข25 ในหลายกรณี สิทธิและภาระผูกพันที่ผู้เข้าร่วมการงานได้ตกลงกันไว้ในข้อตกลงตามสัญญามี 

ความสอดคล้องหรือไม่มีความขัดแย้งกับสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่พิจารณา

จากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซ่ึงการร่วมการงานน้ันได้จัดตั้งขึ้น 

ข26 ในกรณีอื่น ผู้เข้าร่วมการงานใช้ข้อตกลงตามสญัญาเพ่ือยกเลิกหรือปรับปรุงสิทธแิละภาระผูกพัน

ที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซ่ึงการร่วมการงานน้ันได้จัดต้ังข้ึน 

 

ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ตวัอย่างที ่4 

สมมติว่ากิจการสองแห่งจัดตั้งการร่วมการงานขึ้ นในรูปแบบของบริษัท ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีส่วน 

ได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทน้ันจ านวนร้อยละ 50 การจัดตั้ งขึ้ นเป็นบริษัทท าให้

สามารถแยกกิจการจากผู้เป็นเจ้าของได้ จึงท าให้สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงดูแลโดยกิจการถือว่า

เป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทน้ัน ในกรณีดังกล่าว การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของ

ผู้เข้าร่วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากแสดงให้เหน็

ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสทิธใินสนิทรัพย์สทุธขิองการร่วมการงานน้ัน 

อย่างไรกต็าม ผู้เข้าร่วมการงานใช้ข้อตกลงตามสัญญาในการปรับปรุงรูปแบบของบริษัทเพ่ือ 

ท าให้ผู้เข้าร่วมการงานแต่ละรายมีส่วนได้เสียในสินทรัพย์ของบริษัทและรับผิดชอบหน้ีสินของ

บริษัทน้ันตามสัดส่วนที่ก  าหนดไว้ การปรับปรุงตามสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับรูปแบบของบริษัท

สามารถท าให้จัดประเภทการงานเป็นการด าเนินงานร่วมกนัได้ 

 

ข27 ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปรียบเทยีบเง่ือนไขโดยทั่วไปที่มีอยู่ในข้อตกลงตามสญัญาของผู้เข้าร่วม

ในการด าเนินงานร่วมกัน และเง่ือนไขโดยทั่วไปที่มีอยู่ในข้อตกลงตามสัญญาของผู้เข้าร่วมใน 

การร่วมค้า ทั้งน้ี ตัวอย่างเกี่ยวกับเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาที่แสดงในตารางน้ีไม่ได้แสดง

ไว้อย่างครบถ้วนส าหรับทุกกรณี 
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การประเมินเงือ่นไขของขอ้ตกลงตามสญัญา 

 การด าเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ 

เงือ่นไขของขอ้ตกลง

ตามสญัญา 

 

 

 

 

 

ข้อตกลงตามสัญญาได้ให้สิทธิ 

แก่ผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์

และท าให้ ผู้ เข้าร่วมการงานมี

ภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง

กบัการร่วมการงานน้ัน 

ข้อตกลงตามสัญญาได้ให้สิทธิแก่

ผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์สุทธิ

ของการร่วมการงานน้ัน (กล่าวคือ 

หน่วยงานแยกต่างหาก (แต่ไม่ใช่

ผู้เข้าร่วมการงาน) เป็นผู้มีสิทธิใน

สินทรัพย์และมีภาระผูกพันใน

ห น้ีสินที่ เกี่ ยวข้องกับการ ร่วม 

การงานน้ัน) 

สิทธิในสินทรพัย ์

 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้

ผู้ เข้าร่วมการงานมี ส่วนแบ่งใน 

ส่วนได้ เสียทั้ งหมด (เช่น สิทธ ิ

กรรมสิทธิ์ หรือความเป็นเจ้าของ) 

ในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการร่วม

การงานน้ันตามสัดส่วนที่ก  าหนดไว้ 

(เช่น ตามสัดส่วนของส่วนได้เสีย

ในความเป็นเจ้าของของผู้เข้าร่วม

การงานน้ัน หรือตามสัดส่วนของ

กิจกรรมที่ด าเนินการโดยการร่วม

การงานซ่ึงเป็นส่วนของผู้เข้าร่วม

การงานโดยตรง) 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้

สินทรัพย์ที่ น ามาใช้ในการร่วม 

การงานหรือสินทรัพย์ที่ การร่วม 

การงานได้มาในภายหลังถือว่าเป็น

สินทรัพย์ของการร่วมการงานน้ัน 

โดยผู้เข้าร่วมการงานไม่มีส่วนได้

เสี ยใดๆ  (กล่ าวคื อ  ไม่ มี สิ ทธิ 

กรรมสิทธิ์ หรือความเป็นเจ้าของ)

ในสนิทรัพย์ของการร่วมการงานน้ัน 

ภาระผูกพนัในหนี้ สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้

ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนแบ่งใน

หน้ีสิน ภาระผูกพัน ต้นทุน และ

ค่าใช้จ่ายที่ เกิดข้ึนทั้ งหมดตาม

สัดส่วนที่ก  าหนดไว้ (เช่น ตาม

สัดส่วนของส่วนได้เสียในความ

เป็นเจ้าของของผู้เข้าร่วมการงาน 

หรือตามสัดส่วนของกิจกรรมที่

ด าเนินการโดยการร่วมการงานซ่ึง

เป็นส่วนของผู้เข้าร่วมการงาน

โดยตรง) 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้ 

การร่วมการงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

หน้ีสินและภาระผูกพันของการร่วม

การงาน 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้

ผู้เข้าร่วมการงานต้องรับผิดชอบต่อ

การร่วมการงานเพียงแค่เงินลงทุน

ของตนในการร่วมการงานดังกล่าว 

หรือภาระผูกพันของตนเกี่ยวกบัทุน

ที่ค้างช าระหรือทุนที่เพ่ิมในการร่วม

การงาน หรือทั้งสองกรณี 
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การประเมินเงือ่นไขของขอ้ตกลงตามสญัญา 

 การด าเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ 

ภาระผูกพนัในหนี้ สิน 

(ต่อ) 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้

ผู้เข้าร่วมการงานต้องรับผิดชอบ

เกี่ ยวกับการเรียกร้องจากบุคคล 

ภายนอก 

 

ข้อตกลงตามสัญญาระบุว่าเจ้าหน้ี

ของการร่วมการงานไม่มีสิทธิ 

ไล่เบ้ียผู้เข้าร่วมการงานให้ช าระ

ห น้ี สิ น ห รือภ าระ ผู ก พั น ขอ ง 

การร่วมการงาน 

รายได ้ค่าใชจ่้าย ก าไร

หรือขาดทุน 

 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้มี

การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่าย

ตามเกณฑ์ของผลการด าเนินงาน

ของผู้เข้าร่วมการงานแต่ละราย 

ตัวอย่าง เช่น ข้อตกลงตามสัญญา

อาจก าหนดให้มีการปันส่วนรายได้

และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ของก าลัง

การผลิตที่ผู้เข้าร่วมการงานแต่ละ

รายใช้ในโรงงานที่ใช้งานร่วมกัน

ซ่ึงสามารถแตกต่างจากส่วนได้เสีย

ในความเป็นเจ้าของของตนใน 

การร่วมการงานได้  ตัวอย่างอื่ น 

เช่น ผู้เข้าร่วมการงานอาจตกลงกัน

ที่ จ ะแ บ่ งก าไรห รื อขาด ทุ นที่

เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานน้ัน

ตามเกณฑ์การปันส่วนที่ก  าหนดไว้ 

เช่น ตามส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของของผู้เข้าร่วมการงาน ทั้งน้ี 

ข้อก าหนดดั งกล่าวไม่ได้ท าให้ 

การร่วมการงานน้ันไม่ถือว่าเป็น

การด าเนิ น งาน ร่ วมกั น  ห าก

ผู้ เข้ า ร่ วม ก าร งาน มี สิ ท ธิ ใ น

สินทรัพย์และมีภาระผูกพันใน

หน้ี สินที่ เกี่ ยวข้องกับการร่วม 

การงานน้ัน 

ข้อตกลงตามสัญญาก าหนดให้

ผู้ เข้ า ร่วมการงานแ ต่ละรายมี 

ส่วนแบ่งในก าไรหรือขาดทุนที่

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของการร่วม

การงานน้ัน 
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 การด าเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ 

การค ้ าประกนั 

 

ผู้เข้าร่วมการงานมักจะต้องให้การค า้ประกันแก่บุคคลภายนอก เช่น 

ผู้ที่ได้รับบริการจากการร่วมการงาน หรือผู้ที่ให้เงินทุนแก่การร่วมการงาน 

การให้การค า้ประกันดังกล่าวหรือการที่ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพัน

ที่จะต้องให้การค า้ประกันน้ันไม่ได้เป็นตัวก าหนดว่าต้องจัดประเภท

ของการร่วมการงานน้ันเป็นการด าเนินงานร่วมกัน  ทั้งน้ี ลักษณะที่

ก าหนดว่าการร่วมการงานดังกล่าวเป็นการด าเนินงานร่วมกันหรือเป็น

การร่วมค้า คือ ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกับ

การร่วมการงานน้ันหรือไม่ (ซ่ึงผู้เข้าร่วมการงานอาจจะให้หรืออาจจะ

ไม่ให้การค า้ประกนัส าหรับภาระผูกพันในหน้ีสนิบางอย่างกไ็ด้) 

 

ข28 เมื่อข้อตกลงตามสัญญาระบุว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสิน 

ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงาน ผู้เข้าร่วมการงานจึงถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมในการด าเนินงานร่วมกัน 

โดยไม่จ าเป็นต้องพิจารณาถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่น (ย่อหน้าที่ ข29 ถึง ข33)    

ในการจัดประเภทการร่วมการงานน้ัน 

 

ประเมินขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มอื่น 

 

ข29 เมื่อเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาไม่ได้ระบุว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระ

ผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงาน ผู้เข้าร่วมการงานต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์แวดล้อมอื่นเพ่ือประเมินว่าการร่วมการงานดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นการด าเนินงาน

ร่วมกนัหรือเป็นการร่วมค้า 

ข30 การร่วมการงานอาจจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก ซ่ึงรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงาน   

แยกต่างหากท าให้มีการแบ่งแยกกันระหว่างผู้เข้าร่วมการงานและหน่วยงานแยกต่างหาก ทั้งน้ี

เง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาที่ผู้เข้าร่วมการงานตกลงกันอาจไม่ระบุถึงสิทธิของผู้เข้าร่วม

การงานในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสิน แต่การพิจารณาข้อเทจ็จริง

และสถานการณ์แวดล้อมอื่ นสามารถท าให้จัดประเภทการร่วมการงานดังกล่าวเป็นการด าเนินงาน 

ร่วมกันได้ก็ต่อเมื่ อข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นให้สิทธิแก่ผู้เข้าร่วมการงานใน

สนิทรัพย์และท าให้ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานน้ัน 

ข31 เมื่อกิจกรรมของการงานได้ถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือการจัดหาผลผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมการงานเป็นหลัก 

แสดงให้เหน็ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์

ของการงานน้ัน ผู้เข้าร่วมการงานมักจะสร้างความม่ันใจเกี่ยวกับการเข้าถึงผลผลิตที่การงานน้ัน

จัดหาให้โดยการกดีกนัไม่ให้การงานดังกล่าวขายผลผลิตไปให้แก่บุคคลภายนอก 
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ข32 ผลกระทบของการงานที่มีโครงสร้างและวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ การงานต้องใช้กระแสเงินสดรับ

จากผู้เข้าร่วมการงานที่ซ้ือผลผลิตจากการงานน้ันเพ่ือช าระหน้ีสินที่การงานน้ันได้ก่อขึ้ น ดังน้ัน  

ในกรณีที่การงานต้องพ่ึงพิงกระแสเงินสดของผู้เข้าร่วมการงานแต่เพียงอย่างเดียวเพ่ือให้การงาน

น้ันสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง จึงแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันใน

หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการงานน้ัน 

 

ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ตวัอย่างที ่5 

สมมติว่ากิจการสองแห่งจัดตั้งการร่วมการงานขึ้ นในรูปแบบของบริษัท (กิจการ ค) ซ่ึงแต่ละ

ฝ่ายมีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของเท่ากับร้อยละ 50 วัตถุประสงค์ของการร่วมการงานน้ี คือ 

การผลิต วัตถุ ดิ บที่ ต้ องน ามาใช้ ในกระบวนการผลิตของผู้ เข้ าร่ วมการงานแต่ ละราย 

การร่วมการงานน้ีช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้าร่วมการงานได้น าสินทรัพย์มาใช้ในการผลิตวัตถุดิบตาม

ข้อก าหนดของผู้เข้าร่วมการงานเกี่ยวกบัปริมาณและคุณภาพแล้ว 

รูปแบบทางกฎหมายของกิจการ ค (กิจการที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัท) ซ่ึงกิจการ ค เป็น

ผู้จัดการกิจกรรมต่างๆ ในเบ้ืองต้น แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงดูแลโดยกิจการ ค 

เป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของกิจการ ค นอกจากน้ี ข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมการงาน

ไม่ได้ระบุว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์หรือมีภาระผูกพันในหน้ีสินของกิจการ ค ดังน้ัน 

รูปแบบทางกฎหมายของกิจการ ค และเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาจึงแสดงให้เห็นว่า 

การร่วมการงานน้ีเป็นการร่วมค้า 

อย่างไรกต็าม ผู้เข้าร่วมการงานยังคงต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปน้ีที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานน้ัน 

• ผู้เข้าร่วมการงานได้ตกลงกันที่จะซ้ือผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกจิการ ค ในสดัส่วน 50:50 

โดยกิจการ ค ไม่สามารถขายผลผลิตใดๆ ไปให้แก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่ได้รับ 

ความเหน็ชอบจากผู้เข้าร่วมการงานทั้งสองฝ่าย แต่เน่ืองจากการร่วมการงานน้ีมีวัตถุประสงค์

เพ่ือจัดหาผลผลิตตามที่ผู้เข้าร่วมการงานต้องการ ดังน้ันจึงคาดว่าการขายผลผลิตให้แก่

บุคคลภายนอกน้ีจะเป็นรายการที่ไม่ปกติและไม่มีสาระส าคัญ  

•    ผู้เข้าร่วมการงานทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันก าหนดราคาของผลผลิตที่ขายให้แก่ผู้เข้าร่วม 

การงาน ณ ระดับราคาที่ครอบคลุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกดิข้ึนของ

กิจการ ค ซ่ึงตามเกณฑ์การด าเนินงานน้ี การร่วมการงานดังกล่าวต้ังใจที่จะด าเนินงาน  

ณ ระดับจุดคุ้มทุน 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เหน็ถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมดังต่อไปนี้  

• ภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่จะต้องซ้ือผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกิจการ ค แสดงให้

เหน็ว่ากิจการ ค ต้องพ่ึงพิงผู้เข้าร่วมการงานแต่เพียงอย่างเดียวในการสร้างกระแสเงินสด 

ดังน้ัน ผู้เข้าร่วมการงานจึงมีภาระผูกพันที่จะต้องจัดหาเงินเพ่ือช าระหน้ีสนิของกจิการ ค 

• ข้อเท็จจริงที่ ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในผลผลิตทั้ งหมดที่ผลิตโดยกิจการ ค หมายความว่า 

ผู้เข้าร่วมงานก าลังใช้และมีสทิธใินผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิทั้งหมดของสนิทรัพย์ของกจิการ ค 
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ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมเหล่านี้แสดงให้เหน็ว่าต้องจัดประเภทการร่วมการงานน้ีเป็น 

การด าเนินงานร่วมกัน โดยข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดประเภทการร่วมการงานในสถานการณ์

แวดล้อมเหล่าน้ีจะไม่เปล่ียนแปลงถ้าผู้เข้าร่วมการงานได้ขายส่วนแบ่งผลผลิตของตนให้แก่

บุคคลภายนอกแทนที่จะใช้ส่วนแบ่งผลผลิตดังกล่าวในกระบวนการผลิตคร้ังต่อไปของตน 

หากผู้เข้าร่วมการงานเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาเพ่ือท าให้การร่วมการงานน้ัน

สามารถขายผลผลิตไปให้แก่บุคคลภายนอกได้ จะท าให้กิจการ ค ต้องรับเอาความเสี่ยงเกี่ยวกับ

อุปสงค์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ และความเสี่ยงด้านเครดิตเอาไว้ ดังน้ัน ในกรณีที่มี

การเปล่ียนแปลงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมดังกล่าว จะต้องประเมินเพ่ือจัดประเภท

การร่วมการงานใหม่ ซ่ึงจากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่าจะต้อง

จัดประเภทการร่วมการงานน้ีเป็นการร่วมค้า 

 

ข33 แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงการประเมินที่กิจการต้องปฏิบัติตามในการจัดประเภทการงาน เมื่ อ 

การร่วมการงานได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 
 

การจดัประเภทการร่วมการงานที่จดัตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมการงานได้จัดต้ังการร่วมการงานขึ้นเพ่ือให้

เป็นไปตามกรณีดังต่อไปน้ีหรือไม่ 

ก) กจิกรรมของการร่วมการงานมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ

จัดหาผลผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน (กล่าวคือ 

ผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธใินผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ

เกอืบทั้งหมดของสินทรัพย์ที่ดูแลโดยหน่วยงานแยก

ต่างหาก) และ 

ข) การร่วมการงานต้องพ่ึงพิงผู้เข้าร่วมการงานอย่าง

ต่อเน่ืองในการช าระหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมที่

จัดการโดยการร่วมการงานน้ัน 

ข้อเทจ็จริงและ 

สถานการณ์แวดล้อมอื่น 

เง่ือนไขของข้อตกลงตาม

สัญญา 

รูปแบบทางกฎหมายของ

หน่วยงานแยกต่างหาก 

เง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาได้ระบุว่าผู้เข้าร่วม  

การงานมีสิทธใินสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินซ่ึง

เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานหรือไม่ 

รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากได้ให้สิทธิ

แก่ผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์และท าให้ผู้เข้าร่วมการ

งานมีภาระผูกพันในหน้ีสินซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการร่วมการงาน

น้ันหรือไม่ 

การ

ด าเนินงาน

ร่วมกนั 

การร่วมค้า 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
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งบการเงินของผูเ้ขา้ร่วมการงาน (ย่อหนา้ที ่21ก ถงึ 22) 
 

การบญัชีส าหรบัการซ้ือส่วนไดเ้สียในการด าเนนิงานร่วมกนั  

 

ข33ก เม่ือกิจการเข้าซ้ือส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกันน้ัน

ประกอบกันขึ้ นเป็นธุรกิจตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการต้องน าหลักการบัญชีที่เกี่ยวกับ 

การรวมธุรกิจทั้งหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ มาถือ

ปฏบัิติตามส่วนได้เสยีที่มีอยู่ตามย่อหน้าที่ 20 ซ่ึงไม่ขัดแย้งกบัแนวทางของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี และต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินเหล่าน้ันส าหรับรายการการรวมธุรกิจของกิจการด้วย  หลักการบัญชีเกี่ยวกับ 

การรวมธุรกิจที่ไม่ขัดแย้งกับแนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีรวมถึง แต่ไม่

จ ากดัเพียงเร่ืองดังต่อไปนี้   

ข33ก.1 วัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ด้วยมูลค่ายุติธรรมส าหรับรายการที่ไม่ได้รับ 

การยกเว้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

การรวมธุรกจิ (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ  

ข33ก.2 รับรู้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดข้ึนและได้รับ

บริการ ยกเว้นต้นทุนในการออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนซ่ึงต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)1 

 ข33ก.3 รับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดขึ้ นจากการรับรู้รายการเมื่อ

เร่ิมแรกของสินทรัพย์หรือหน้ีสินจากการรวมธุรกิจตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) และ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) 

ยกเว้นหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกดิจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของค่าความนิยม  

ข33ก.4 รับรู้ส่วนเกินของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่มากกว่าจ านวนสุทธิ ณ วันซ้ือของสินทรัพย์ที่

ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสนิที่รับมา (หากมี) เป็นค่าความนิยม และ 

ข33ก.5  ทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วน 

อย่างน้อยปีละคร้ังและเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าหน่วยสินทรัพย์น้ันๆ อาจจะด้อยค่า ตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เมื่อมีการประกาศใช้) ในส่วนที่เกี่ยวกบัค่าความนิยมที่เกดิจากการรวมธุรกจิ  

                                                           
1
  ถ้ากิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติ แต่ยังไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น 

ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาปฏิบัติใช้ การอ้างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เรื่อง การรบัรูแ้ละการวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมกีารประกาศใช้) 
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ข33ข ย่อหน้าที่ 21ก และ ข33ก น้ันให้น ามาปฏบัิติกับการจัดตั้งการด าเนินงานร่วมกันเฉพาะในกรณี

ที่ธุรกิจที่มีอยู่เดิมตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ถูกน ามาให้แก่การด าเนินงานร่วมกันในตอนจัดตั้ง

การด าเนินงานร่วมกันโดยผู้ร่วมด าเนินงานรายใดรายหน่ึง อย่างไรกต็าม สองย่อหน้าน้ีจะไม่ถูก

น ามาปฏิบัติส าหรับกรณีการจัดตั้งการด าเนินงานร่วมกันที่ผู้ร่วมด าเนินงานทุกรายที่ร่วมอยู่ใน

การด าเนินงานร่วมกันน้ีน าสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ประกอบกันขึ้ นเป็นธุรกิจมา

ให้แก่การด าเนินงานร่วมกนัในตอนจัดตั้ง 

ข33ค ผู้ร่วมด าเนินงานรายหน่ึงอาจจะเพ่ิมส่วนได้เสียของตนในการด าเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของ

การด าเนินงานร่วมกันน้ันประกอบกันขึ้ นเป็นธุรกิจตามนิยามของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) โดยผู้ร่วม

ด าเนินงานอาจซ้ือส่วนได้เสียเพ่ิมเติมในการด าเนินงานร่วมกนั ในกรณีดังกล่าว ส่วนได้เสียเดิมที่

มีอยู่ในการด าเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่หากผู้ร่วมด าเนินงานยังคงมีการควบคุมร่วมอยู่  

ข33ง ย่อหน้าที่ 21ก และ ข33ก ถึง ข33ค ไม่น ามาปฏบัิติส าหรับกรณีการซ้ือส่วนได้เสยีในการด าเนินงาน

ร่วมกนัที่ผู้เข้าร่วมน้ันมีส่วนในการควบคุมร่วม ซ่ึงรวมถึงกิจการที่เข้าซ้ือส่วนได้เสยีในการด าเนินงาน

ร่วมกันน้ันอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยบุคคล กิจการ กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มกิจการเดียวกัน

ที่มีการควบคุมสงูสดุทั้งก่อนและหลังการซ้ือ และการควบคุมน้ันไม่เป็นการช่ัวคราว  

 

การบญัชีส าหรบัการขายหรือการโอนสินทรพัยใ์หแ้ก่การด าเนินงานร่วมกนั 

 

ข34 เมื่อกิจการเข้าท ารายการกับการด าเนินงานร่วมกันซ่ึงกิจการเป็นผู้ร่วมด าเนินงาน เช่น การขาย 

หรือการโอนสินทรัพย์ให้ แสดงว่ากิจการมีรายการกับผู้เข้าร่วมในการด าเนินงานร่วมกันรายอื่น 

ดังน้ัน ผู้ร่วมด าเนินงานดังกล่าวต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากรายการน้ันเฉพาะส่วนได้เสีย

ของผู้เข้าร่วมในการด าเนินงานร่วมกนัรายอื่นเทา่นั้น 

ข35 เม่ือรายการดังกล่าวแสดงหลักฐานว่าเกิดการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ที่ขาย

หรือโอนให้แก่การด าเนินงานร่วมกัน หรือแสดงหลักฐานว่าเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์เหล่านั้น ผู้ร่วมด าเนินงานดังกล่าวต้องรับรู้ผลขาดทุนเหล่านั้นเตม็จ านวน 

 

การบญัชีส าหรบัการซ้ือสินทรพัยจ์ากการด าเนนิงานร่วมกนั 

 

ข36 เมื่อกิจการเข้าท ารายการกับการด าเนินงานร่วมกันซ่ึงกิจการเป็นผู้ร่วมด าเนินงาน เช่น การซ้ือ

สินทรัพย์ กิจการต้องไม่รับรู้ส่วนแบ่งของตนในผลก าไรหรือขาดทุนดังกล่าวจนกว่าจะขาย

สนิทรัพย์น้ันออกไปให้แก่บุคคลภายนอก 

ข37 เม่ือรายการดังกล่าวแสดงหลักฐานว่าเกิดการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ที่ซ้ือ

โดยผู้เข้าร่วมการงาน หรือแสดงหลักฐานว่าเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์เหล่าน้ัน 

ผู้ร่วมด าเนินงานแต่ละรายต้องรับรู้ส่วนแบ่งของตนในผลขาดทุนดังกล่าว 
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ภาคผนวก ค  
 

วนัถือปฏิบติั การปฏิบติัในช่วงการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัอื่น 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซึง่มีความเทียบเท่ากบัส่วนอื่น

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

ค1 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วม

การงาน น้ีเป็นคร้ังแรกกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 

มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกจิการถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น 

(เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงิน

เฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) พร้อมกนั 

ค1ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค1กก การบญัชีส าหรบัการซ้ือส่วนไดเ้สียในการด าเนินงานร่วมกนั ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน น้ี มีการเพ่ิมหัวข้อหลังจาก 

ย่อหน้าที่  ข33 และเพ่ิมย่อหน้าที่  21ก ข33ก ถึง ข33ง และ ค14ก และหัวข้อที่ เกี่ยวข้อง 

กจิการต้องปฏบัิติตามการปรับปรุงน้ีโดยใช้วิธีเปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้  

หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับงวดก่อนวันที่มีผล

บังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 
 

การปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง 

 

ค1ข โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อม ี    

การประกาศใช้) เมื่อกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก

ให้กิจการน าเสนอเพียงข้อมูลเชิงปริมาณที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับงวดปีล่าสุดก่อนงวดปีแรกที่มีการปฏบัิติตามมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน (“งวดก่อนหน้า

งวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรก”) ทั้งน้ีกิจการอาจเลือกน าเสนอข้อมูลน้ีส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน

หรืองวดเปรียบเทยีบก่อนหน้าถ้ามีการแสดงเปรียบเทยีบกไ็ด้แต่ไม่ได้เป็นการบังคับ 

 

การร่วมคา้ – การเปลีย่นแปลงจากวิธีรวมตามสดัส่วนเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

ค2 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจากวิธรีวมตามสดัส่วนเป็นวิธส่ีวนได้เสยี กจิการต้องรับรู้เงินลงทุนของตน

ในการร่วมค้า ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรกโดยต้องวัดมูลค่า 

เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกน้ีด้วยจ านวนรวมของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่กจิการเคย

น ามาจัดท างบการเงินรวมด้วยวิธีรวมตามสัดส่วน รวมทั้งค่าความนิยมที่เกิดขึ้ นจากการซ้ือ

กิจการ ทั้งน้ี หากค่าความนิยมน้ันเคยอยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีขนาด

ใหญ่กว่าหรือเคยอยู่ภายใต้กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องปันส่วน

ค่าความนิยมดังกล่าวให้แก่การร่วมค้าตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของการร่วมค้าและมูลค่า

ตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มี

ค่าความนิยมดังกล่าวอยู่ 

ค3 ยอดคงเหลือต้นงวดของเงินลงทุนตามย่อหน้าที่ ค2 ถือว่าเป็นต้นทุนของเงินลงทุนที่รับรู้เม่ือ

เร่ิมแรก โดยกิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 40 ถึง 43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ส าหรับยอดคงเหลือต้นงวดของ

เงินลงทุนดังกล่าวเพ่ือที่จะประเมินว่าเงินลงทุนน้ันเกิดการด้อยค่าหรือไม่ และต้องรับรู้ผลขาดทุน 

จากการด้อยค่าใดๆ โดยปรับปรุงกับก าไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่ มีการน ามาใช้ 

คร้ังแรก ทั้งน้ี ข้อยกเว้นส าหรับการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามย่อหน้าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่ให้น ามาถือ

ปฏิบัติเมื่อกิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดในช่วง 

การเปล่ียนแปลงส าหรับการร่วมค้าที่เคยน ามาจัดท างบการเงินรวมด้วยวิธรีวมตามสดัส่วน 

ค4 หากการรวมสินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดที่กิจการเคยน ามาจัดท างบการเงินรวมด้วยวิธีรวม 

ตามสัดส่วนท าให้เกิดสินทรัพย์สุทธิที่ติดลบ กิจการต้องประเมินว่ากิจการมีภาระผูกพันตาม

กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สุทธิที่ติดลบน้ันหรือไม่ ซ่ึงใน

กรณีที่กิจการมีภาระผูกพันเกิดขึ้น กิจการต้องรับรู้หน้ีสินส าหรับภาระผูกพันน้ันด้วย แต่ถ้ากิจการ

สรุปว่ากิจการไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกี่ยวข้องกับ

สินทรัพย์สุทธิที่ติดลบน้ัน กิจการไม่ต้องรับรู้หน้ีสินดังกล่าว แต่ต้องปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด

ของงวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรกโดยกิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว รวมทั้ง

ต้องเปิดเผยส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่รับรู้สะสมของกิจการ ณ วันต้นงวดของงวด

ก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรกและ ณ วันที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก 
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ค5 กิจการต้องเปิดเผยรายละเอียดของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ได้รวมไว้ในยอดคงเหลือของบัญชี 

เงินลงทุนดังกล่าว ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรกโดยรวมการร่วมค้า

ทั้งหมดที่กิจการได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงการเปล่ียนแปลงตามที่ได้

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ค2 ถึง ค6 

ค6 ภายหลังจากการรับรู้เมื่อเร่ิมแรก กิจการต้องรับรู้เงินลงทุนของกิจการในการร่วมค้าโดยใช้ 

วิธี ส่วนได้ เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

และการร่วมค้า  

 

การด าเนินงานร่วมกนั – การเปลี่ยนแปลงจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นการรบัรูสิ้นทรพัยแ์ละ

หนี้ สิน 

 

ค7 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจากวิธีส่วนได้เสียเป็นการรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสีย

ของกิจการในการด าเนินงานร่วมกัน ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรก

กิจการต้องตัดรายการเงินลงทุนที่เคยรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียและรายการอื่นๆ ที่เป็นส่วนหน่ึง

ของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในการร่วมการงานดังกล่าว ตามย่อหน้าที่  38 ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และรับรู้

ส่วนแบ่งของกิจการในสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการใน

การด าเนินงานร่วมกัน รวมทั้งค่าความนิยมใดๆ ที่อาจเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของ 

เงินลงทุนนั้น 

ค8 กิจการต้องก าหนดส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ร่วมกันตามสัดส่วนของสิทธิและภาระผูกพันของกิจการที่ได้ก าหนดไว้ในข้อตกลงตามสัญญา 

กิจการวัดมูลค่าตามบัญชีเมื่อเร่ิมแรกของสินทรัพย์และหน้ีสินโดยการแยกรายการดังกล่าวออก

จากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรกที่

แสดงตามข้อมูลที่กจิการใช้ในการปฏบัิติตามวิธส่ีวนได้เสีย 

ค9 ผลต่างใดๆ ที่ เกิดข้ึนจากเงินลงทุนที่ เคยรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียรวมทั้งรายการอื่นๆ ที่ เป็น 

ส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในการร่วมการงานน้ันตามย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า กับจ านวน

สทุธขิองสนิทรัพย์และหน้ีสนิรวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้ต้องปฏบัิติดังน้ี 

ค9.1 หากจ านวนสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินรวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้มีจ านวนที่สูงกว่า 

เงินลงทุน (และรายการอื่นที่เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการ) ที่ได้ตัดออก

จากบัญชี ให้น าผลต่างน้ันมาหักกลบกับค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน และถ้า

ยังมีผลต่างคงเหลืออยู่ให้น ามาปรับปรุงกับก าไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มี

การน ามาใช้คร้ังแรก 

ค9.2 หากจ านวนสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินรวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้มีจ านวนที่ต ่ากว่า 

เงินลงทุน (และรายการอื่นที่เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการ) ที่ได้ตัดออก
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จากบัญชี ให้น าผลต่างน้ันมาปรับปรุงกับก าไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มี     

การน ามาใช้คร้ังแรก 

ค10 กิจการที่เปล่ียนจากวิธีส่วนได้เสียเป็นการรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินต้องแสดงการกระทบยอด

ระหว่างเงินลงทุนที่ได้ตัดออกจากบัญชี กับสินทรัพย์และหน้ีสินที่ รับรู้รวมทั้งผลต่างที่ ยังคง

เหลืออยู่ซ่ึงน ามาปรับปรุงกบัก าไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรก 

ค11 ข้อยกเว้นของการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกในย่อหน้าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่ให้น ามาถือปฏบัิติเมื่อกจิการรับรู้

สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสียของกจิการในการด าเนินงานร่วมกนั 

 

การปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลงในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ค12 กิจการที่เคยรับรู้ส่วนได้เสียของตนในการด าเนินงานร่วมกันเป็นเงินลงทุนที่แสดงด้วยวิธีราคาทุน

ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมื่ อมีการประกาศใช้) หรือรับรู้ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการ

ต้องปฏบัิติดังน้ี 

ค12.1 ตัดรายการเงินลงทุนออกจากบัญชี และรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสีย

ของกจิการในการด าเนินงานร่วมกนัด้วยจ านวนตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ ค7 ถึง ค9 

ค12.2 แสดงการกระทบยอดระหว่างเงินลงทุนที่ตัดออกจากบัญชีกับสินทรัพย์และหน้ีสินที่

รับรู้รวมทั้งผลต่างที่ยังคงเหลืออยู่ซ่ึงน ามาปรับปรุงกับก าไรสะสมต้นงวดของงวดล่าสุดที่

ผ่านมา  

ค13 ข้อยกเว้นของการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกในย่อหน้าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่ให้น ามาถือปฏบัิติเมื่อกจิการรับรู้

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตนในการด าเนินงานร่วมกันในงบการเงิน

เฉพาะกิจการอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดในช่วงการเปล่ียนแปลงส าหรับ 

การด าเนินงานร่วมกนัตามย่อหน้าที่ ค12 

 

การอา้งอิง “งวดก่อนหนา้งวดทีม่ีการน ามาใชค้รั้งแรก” 

 

ค13ก แม้ว่าในย่อหน้าที่ ค2 ถึง ค12 จะอ้างอิงค าว่า “งวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรก” 

กิจการอาจสามารถเลือกน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่ปรับปรุงแล้วส าหรับงวดก่อนหน้า (หากมี

การน าเสนอ) กี่งวดกไ็ด้โดยไม่เป็นการบังคับ หากกิจการมีการน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่

ปรับปรุงแล้วส าหรับงวดก่อนหน้า การอ้างถึงค าว่า “งวดก่อนหน้างวดที่มีการน ามาใช้คร้ังแรก” 

ในย่อหน้าที่ ค2 ถึง ค12 ให้อ่านแทนโดยใช้ค าว่า “งวดบัญชีแรกสุดที่ถูกน าเสนอเปรียบเทยีบที่

ปรับปรุงแล้ว” 
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ค13ข หากกิจการมีการน าเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบที่ไม่ได้ท าการปรับปรุงส าหรับงวดก่อนหน้า กิจการ

ต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีการปรับปรุงและถูกจัดท าขึ้นด้วยหลักเกณฑ์ที่ต่างกัน 

และอธบิายหลักเกณฑดั์งกล่าวด้วย 

 

การอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช)้ 

 

ค14 ถ้ากิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ  แต่ยังไม่ได้น ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาปฏบัิติ

ใช้ การอ้างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่า

เครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การบญัชีส าหรบัการซ้ือส่วนไดเ้สียในการด าเนนิงานร่วมกนั 

 

ค14ก การบัญชีส าหรับการซ้ือส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกัน  (ที่ป รับปรุงในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน) น้ี มีการเพ่ิม

หัวข้อหลังจากย่อหน้าที่ ข33 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 21ก ข33ก ถึง ข33ง และ ค1กก และหัวข้อที่

เกี่ยวข้อง กิจการต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงน้ีโดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปส าหรับการซ้ือ

ส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกันน้ันประกอบกันขึ้ น 

เป็นธุรกิจตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่เกิดข้ึนต้ังแต่ต้นงวดของงวดแรกที่มีการปฏิบัติตาม 

การปรับปรุงน้ี  (1 มกราคม 2560) ดังน้ัน  จ านวนที่ รับ รู้ส าหรับการซ้ือส่วนได้เสียใน 

การด าเนินงานร่วมกนัในงวดก่อนจะต้องไม่น ามาปรับปรุง 

 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอืน่ 
 

ค15 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้  

ค15.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 

และ 

ค15.2 (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

 

 

 

 


