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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง 

การร่วมการงาน 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (IFRS 11 : Joint Arrangements 

(Bound volume 2016 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยเพ่ิมบทนาํ 4ก 9ก 

ย่อหน้าที่ 21ก ข33ก ถึง ข33ง ค1กก และ ค14ก และปรับปรุงการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับอื่น 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

บทนาํ บทนาํ 1 

วตัถุประสงค ์ 1 

การบรรลุวตัถุประสงค ์ 2 

ขอบเขต 3 

การร่วมการงาน 4 

การควบคุมร่วม 7 

ประเภทของการร่วมการงาน 14 

งบการเงินของผูเ้ขา้ร่วมการงาน 20 

การดําเนนิงานร่วมกนั 20 

การร่วมคา้ 24 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 26 

ภาคผนวก  

ก คํานยิาม  

ข แนวทางปฏิบติั  

ค วันถือปฏิบัติ การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน ประกอบด้วย 

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 27 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนา

ถือเป็นหลักการสําคัญ คํานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยคํานึงถึง

ข้อกําหนดของ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้ 

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

บทนาํ 
 

ภาพรวม 
 

บทนาํ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 

กาํหนดหลักการในการรายงานทางการเงินของผู้เข้าร่วมการงาน 

บทนาํ 2 – 4  (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

เหตุผลในการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  
 

บทนาํ 4ก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน ได้มี

การปรับปรุงเพ่ือให้แนวทางบัญชีสําหรับการซ้ือส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกันที่

กจิกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนัน้ันประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกจิ 

 

หลกัการสําคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  
 

บทนาํ 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้ผู้เข้าร่วมการงานกาํหนดประเภทของ 

การร่วมการงานที่ตนเข้าร่วม โดยประเมินจากสิทธิและภาระผูกพันของตนที่เกิดข้ึนจาก    

การงานน้ัน 

 

ขอ้กําหนดทัว่ไป 
 

บทนาํ 6  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับทุกกิจการที่ เข้าร่วมการงาน 

การร่วมการงาน หมายถึง การงานซ่ึงบุคคลหรือกจิการตั้งแต่สองหรือมากกว่าสองรายข้ึนไป    

มีการควบคุมร่วมกนั มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้นิยามของการควบคุมร่วมว่า

เป็นการร่วมกันควบคุมการงานซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซ่ึงการควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเม่ือ

การตัดสนิใจใด ๆ เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้อง (กจิกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลตอบแทน
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ที่การงานน้ันจะได้รับ) จะต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้ที่ร่วมกันควบคุม

การงานแล้วเทา่น้ัน 

บทนาํ 7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้จัดประเภทการร่วมการงานออกเป็นสองประเภท 

คือ การดาํเนินงานร่วมกนั และการร่วมค้า การดาํเนินงานร่วมกัน หมายถึง การร่วมการงาน

ซ่ึงผู้ที่มีการควบคุมร่วม (ซ่ึงเรียกว่า ผู้ร่วมดาํเนินงาน) มีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพัน

ในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานน้ัน ส่วนการร่วมค้า หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผู้ที่

มีการควบคุมร่วม (ซ่ึงเรียกว่า ผู้ร่วมค้า) มีสทิธใินสนิทรัพย์สทุธขิองการงานน้ัน 

บทนาํ 8 กจิการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานที่ตนเข้าร่วมโดยพิจารณาจากสิทธิและภาระผูกพัน

ของตน กิจการประเมินสิทธิและภาระผูกพันของตนได้โดยพิจารณาจากโครงสร้างและ

รูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน ตลอดจนเง่ือนไขของข้อตกลงที่ผู้เข้าร่วมการงาน

ตกลงกนั รวมทั้งข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นหากมีความเกี่ยวข้อง 

บทนาํ 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้ผู้ร่วมดาํเนินงานต้องรับรู้และวัดมูลค่า

สนิทรัพย์และหน้ีสนิ (และรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ที่เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน 

ในการดําเนินงานร่วมกันให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ

สนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายน้ัน 

บทนาํ 9ก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้ผู้ซ้ือส่วนได้เสียในการดาํเนินงานร่วมกัน

ที่กจิกรรมน้ันประกอบกันข้ึนเป็นธุรกิจตามนิยามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) ต้องนาํหลักการบัญชี

ที่เกี่ยวกับการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกจิ (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ

มาถือปฏบัิติ ยกเว้นกรณีที่หลักการน้ันๆ ขัดแย้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

นอกจากน้ี ผู้ซ้ือต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับอื่นๆ สาํหรับรายการการรวมธุรกจิของกจิการด้วย  

บทนาํ 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้ผู้ร่วมค้าต้องรับรู้และบันทึกเงินลงทุน 

ของตนโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เม่ือมีการประกาศใช้) เว้นแต่กิจการจะได้รับการยกเว้น

ไม่ต้องปฏบัิติตามวิธส่ีวนได้เสยีตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 

บทนาํ 11 ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการร่วมการงานได้ระบุไว้   

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง การร่วมการงาน 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ มีวตัถุประสงคเ์พือ่กําหนดหลกัการในการรายงาน 

ทางการเงินของกิจการที่มีส่วนไดเ้สียในการงานซ่ึงมีการควบคุมร่วมกนั (ซ่ึงเรียกว่า   การ

ร่วมการงาน)  

 

การบรรลุวตัถุประสงค ์
 

2 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้นิยามของ 

การควบคุมร่วมไว้ และกาํหนดให้ผูเ้ขา้ร่วมการงานต้องกาํหนดประเภทของการร่วมการงาน 

ที่ตนเข้าร่วมโดยประเมินจากสิทธิและภาระผูกพันของตน และต้องรับรู้สิทธิและภาระผูกพัน

เหล่าน้ันให้สอดคล้องกบัประเภทของการร่วมการงานน้ัน 

 

ขอบเขต 
 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบักิจการทุกกิจการทีเ่ขา้ร่วมการงาน 

 

การร่วมการงาน 
 

4 การร่วมการงาน หมายถึง การงานซ่ึงบุคคลหรือกิจการตั้ งแต่สองหรือมากกว่าสองราย      

มีการควบคุมร่วมกนั 

5 การร่วมการงานมีลกัษณะดงัต่อไปนี้  

5.1 ผูเ้ขา้ร่วมการงานมีภาระผูกพนัตามขอ้ตกลงตามสญัญา (ดูย่อหนา้ที ่ข2 ถงึ ข4) 

5.2 ขอ้ตกลงตามสญัญาดงักล่าวกําหนดให้ผูเ้ขา้ร่วมการงานตั้ งแต่สองหรือมากกว่า 

สองรายมีการควบคุมร่วมกนั (ดูย่อหนา้ที ่7 ถงึ 13) 

6 การร่วมการงานเป็นไดท้ั้งการดาํเนินงานร่วมกันหรือการร่วมคา้ 

 

 การควบคุมร่วม 
 

7 การควบคุมร่วม หมายถึง การร่วมกันควบคุมการงานซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญา 

ซ่ึงการควบคุมร่วมจะมีไดก็้ต่อเมื่อการตดัสินใจใด ๆ เกี่ยวกบักิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งจะตอ้ง

ไดร้บัความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉนัทจ์ากผูที้ร่่วมกนัควบคุมการงานแลว้เท่านั้น 
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8 กจิการที่เป็นผู้เข้าร่วมการงานต้องประเมินว่าข้อตกลงตามสญัญาได้กาํหนดให้ผู้เข้าร่วมการงานทุกราย

หรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมร่วมกันหรือไม่ ผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของ

ผู้เข้าร่วมการงานจะมีการควบคุมร่วมกนักต่็อเม่ือบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ันจะต้องร่วมกันกาํกับดูแล

กจิกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลตอบแทนที่การงานน้ันจะได้รับ (กล่าวคือ กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง)  

9 หากได้กาํหนดแล้วว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานร่วมกันควบคุม 

การงานน้ัน การควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเม่ือการตัดสนิใจใดๆ เกี่ยวกบักิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้อง

ได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้ที่ร่วมกนัควบคุมการงานแล้วเทา่น้ัน 

10 ในการร่วมการงานใดๆ จะไม่มีบุคคลหรือกิจการใดที่ควบคุมการร่วมการงานน้ันได้แต่เพียง 

ผู้เดียว ผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานสามารถกีดกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมการงานรายหน่ึงรายใดหรือ

กลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานเข้ามาควบคุมการงานน้ันได้ 

11 การร่วมการงานสามารถมีข้ึนได้ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมร่วมในการงานน้ันไม่ครบ 

ทุกคน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีการควบคุมร่วม  

ในการร่วมการงาน (ผูร่้วมดาํเนินงานหรือผูร่้วมคา้) กบัผู้เข้าร่วมการงานแต่ไม่มีการควบคุมร่วม 

12 กิจการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงาน 

มีการควบคุมร่วมในการงานน้ันหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อม

ทั้งหมด (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข11) 

13 ในกรณีที่ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมเปล่ียนแปลงไป กิจการต้องประเมินใหม่ว่ากิจการ

ยังคงมีการควบคุมร่วมในการงานน้ันอยู่อกีหรือไม่ 

 

ประเภทของการร่วมการงาน 
 

14 กิจการตอ้งกําหนดประเภทของการร่วมการงานทีต่นเขา้ร่วม การจัดประเภทการร่วมการงาน

ว่าเป็นการดําเนินงานร่วมกนัหรือเป็นการร่วมคา้นั้นข้ึนอยู่กบัสิทธิและภาระผูกพนัของ

ผูเ้ขา้ร่วมการงานนั้น 

15 การดําเนินงานร่วมกนั หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผูที้่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมี

สิทธิในสินทรพัยแ์ละมีภาระผูกพนัในหนี้ สินที่เกีย่วขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น โดยเรียกผูที้่มี

การควบคุมร่วมดงักล่าวว่าผูร่้วมดําเนนิงาน 

16 การร่วมค้า หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผูที้่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมีสิทธิใน

สินทรพัยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น โดยเรียกผูที้มี่การควบคุมร่วมดงักล่าวว่าผูร่้วมคา้ 

17 กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการร่วมการงานเป็นการดาํเนินงานร่วมกันหรือเป็น 

การร่วมค้า กิจการต้องกาํหนดประเภทของการร่วมการงานที่ตนเข้าร่วมโดยพิจารณาจากสิทธิ

และภาระผูกพันของตนที่ เกิดจากการร่วมการงานน้ัน กิจการสามารถประเมินสิทธิและ 

ภาระผูกพันของตนได้โดยพิจารณาจากโครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 

ตลอดจนเง่ือนไขที่ผู้เข้าร่วมในข้อตกลงตามสญัญาได้ตกลงกนั รวมทั้งข้อเทจ็จริงและสถานการณ์

แวดล้อมอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข12 ถึง ข33) 
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18 ในบางคร้ัง ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันตามข้อตกลงแม่บทซ่ึงกาํหนดเง่ือนไขตามสัญญาเป็น  

การทั่วไปเพ่ือร่วมกนัดาํเนินกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงหรือหลาย ๆ กจิกรรม ข้อตกลงแม่บทน้ีอาจ

กาํหนดให้ผู้เข้าร่วมการงานต้องจัดตั้งการร่วมการงานที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือวัตถุประสงค์ 

ในการดําเนินกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงแม่บทดังกล่าว ถึงแม้ว่า 

การร่วมการงานเหล่าน้ันจะเกี่ยวข้องกับข้อตกลงแม่บทเดียวกัน แต่กอ็าจจัดอยู่ในประเภทของ

การร่วมการงานที่แตกต่างกันได้ หากสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานน้ันมีความ

แตกต่างกันเม่ือต้องดําเนินกิจกรรมที่ต่างกันตามข้อตกลงแม่บทน้ัน ดังน้ัน การดําเนินงาน

ร่วมกันและการร่วมค้าจึงสามารถมีอยู่พร้อมกันได้หากผู้เข้าร่วมการงานมีการดาํเนินกิจกรรม 

ที่แตกต่างกนัแม้กจิกรรมน้ันเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงแม่บทเดียวกนั  

19 ในกรณีที่ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมเปล่ียนแปลงไป กิจการต้องประเมินใหม่ว่าประเภท 

ของการร่วมการงานที่ตนเข้าร่วมน้ันได้เปล่ียนแปลงไปด้วยหรือไม่ 

 

งบการเงินของผูเ้ขา้ร่วมการงาน 

 

 การดําเนนิงานร่วมกนั 
 

20 ผูร่้วมดําเนนิงานตอ้งรบัรูร้ายการดงัต่อไปนี้ ตามส่วนไดเ้สียของตนในการดําเนินงานร่วมกนั 

20.1 สินทรพัย ์รวมทั้งส่วนแบ่งในสินทรพัยใ์ดๆ ทีร่่วมกนัถอืครอง 

20.2 หนี้ สิน รวมทั้งส่วนแบ่งในหนี้ สินใดๆ ทีร่่วมกนัก่อข้ึน 

20.3 รายไดจ้ากการขายส่วนแบ่งผลผลิตทีเ่กิดจากการดําเนนิงานร่วมกนั 

20.4 ส่วนแบ่งของรายไดจ้ากการขายผลผลิตโดยการดําเนนิงานร่วมกนั และ 

20.5 ค่าใชจ่้าย รวมทั้งส่วนแบ่งในค่าใชจ่้ายใดๆ ทีร่่วมกนัก่อข้ึน 

21 ผู้ร่วมดาํเนินงานต้องรับรู้สนิทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตน  

ในการดาํเนินงานร่วมกันให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ 

หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายน้ัน 

21ก เม่ือกิจการซ้ือส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของการดําเนินงานร่วมกันน้ัน

ประกอบกันข้ึนเป็นธุรกิจตามนิยามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการต้องนาํหลักการบัญชีที่

เกี่ยวกบัการรวมธุรกจิทั้งหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ  

มาถือปฏบัิติกบัส่วนได้เสยีที่มีอยู่ตามย่อหน้าที่ 20 ซ่ึงไม่ขัดแย้งกบัแนวทางของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ี และต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการกาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เหล่าน้ันสาํหรับรายการการรวมธุรกจิของกจิการด้วย ซ่ึงหลักการดังกล่าวให้นาํมาถือปฏบัิติกับทั้ง

การซ้ือส่วนได้เสียเม่ือเร่ิมแรกและส่วนได้เสียส่วนเพ่ิมในการดาํเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของ 
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การดําเนินงานร่วมกันน้ันประกอบกันข้ึนเป็นธุรกิจ การบัญชีสําหรับการซ้ือส่วนได้เสียใน 

การดาํเนินงานร่วมกนัน้ีได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข33ก ถึง ข33ง 

22 การบัญชีสาํหรับรายการที่เกิดข้ึนระหว่างกิจการและการดาํเนินงานร่วมกันซ่ึงกิจการเป็นผู้ร่วม

ดาํเนินงาน เช่น การขาย การโอนให้ หรือการซ้ือสนิทรัพย์ ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข34 ถึง ข37 

23 ผู้เ ข้า ร่วมในการดําเนินงานร่วมกันแต่ไม่มีการควบคุมร่วมต้องรับรู้ส่วนได้เสียของตน 

ในการดาํเนินงานร่วมกนัน้ันตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 20 ถึง 22 หากตนมีสิทธิในสินทรัพย์และ 

มีภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานร่วมกันน้ัน อย่างไรกต็าม หากผู้เข้าร่วม 

ในการดาํเนินงานร่วมกันแต่ไม่มีการควบคุมร่วมไม่ได้มีสิทธิในสินทรัพย์และไม่ได้มีภาระผูกพัน

ในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานร่วมกันน้ัน ผู้น้ันต้องรับรู้ส่วนได้เสียของตนในการ

ดาํเนินงานร่วมกนัให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสยีน้ัน 

 

การร่วมคา้ 
 

24 ผูร่้วมคา้ตอ้งรบัรูส่้วนไดเ้สียของตนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุน และรบัรูเ้งินลงทุนนั้นโดยใช ้

วิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมคา้ (เมื่อมีการประกาศใช)้ เวน้แต่กิจการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้ง

ปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สียตามทีร่ะบุในมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

25 ผู้เข้าร่วมในการร่วมค้าแต่ไม่มีการควบคุมร่วมต้องรับรู้ส่วนได้เสียของตนในการร่วมค้าน้ันตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)  

เว้นแต่ผู้น้ันมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือการร่วมค้าน้ันซ่ึงในกรณีน้ีผู้เข้าร่วมในการร่วมค้า

ดังกล่าวต้องรับรู้ส่วนได้เสียของตนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

26 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูร่้วมดําเนนิงานหรือผูร่้วมคา้ตอ้งรบัรูส่้วนไดเ้สียของตน ดงันี้   

26.1 ส่วนไดเ้สียในการดําเนนิงานร่วมกนั ใหร้บัรูต้ามย่อหนา้ที ่20 ถงึ 22 

26.2 ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ใหร้บัรูต้ามย่อหนา้ที่ 10 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 

(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

27 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูเ้ขา้ร่วมการงานแต่ไม่มีการควบคุมร่วมตอ้งรบัรูส่้วนไดเ้สียของตน ดงันี้  

27.1 ส่วนไดเ้สียในการดําเนนิงานร่วมกนั ใหร้บัรูต้ามย่อหนา้ที ่23 

27.2 ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ใหร้บัรูต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรื่อง 

เครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ เวน้แต่กิจการมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั

เหนือการร่วมคา้นั้น ซ่ึงในกรณีนี้ ตอ้งปฏิบติัตามย่อหนา้ที่ 10 ของมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 
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ภาคผนวก ก  

คํานยิาม 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
 

การร่วมการงาน หมายถึง การงานซ่ึงบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองหรือมากกว่าสองราย

มีการควบคุมร่วมกนั 

 

การควบคุมร่วม หมายถึง การร่วมกันควบคุมการงานซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซ่ึง

การควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเม่ือการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็น 

เอกฉันทจ์ากผู้ที่ร่วมกนัควบคุมการงานแล้วเทา่น้ัน 

 

การดําเนินงานร่วมกนั หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานน้ันมีสิทธิ

ในสนิทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกับการร่วม

การงานน้ัน 

 

ผูร่้วมดําเนนิงาน หมายถึง ผู้เข้าร่วมในการดําเนินงานร่วมกนัซ่ึงมีการควบคุมร่วม 

ในการดาํเนินงานร่วมกนัน้ัน 

 

การร่วมคา้ หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานน้ัน  มี

สทิธใินสนิทรัพย์สทุธขิองการร่วมการงานน้ัน  

 

ผูร่้วมคา้ หมายถึง ผู้เข้าร่วมในการร่วมคา้ซ่ึงมีการควบคุมร่วมในการร่วมค้าน้ัน 

 

ผูเ้ขา้ร่วมการงาน หมายถึง กิจการที่เข้าร่วมในการร่วมการงาน ไม่ว่ากิจการน้ันจะมี 

การควบคุมร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่ 
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หน่วยงานแยกต่างหาก หมายถึง หน่วยงานทางการเงินที่สามารถระบุเป็นหน่วยงานที่แยก

ต่างหากได้ ซ่ึงรวมทั้งกิจการที่แยกต่างหากโดยการจัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมาย หรือกิจการที่กฎหมายยอมรับว่าเป็นกิจการที่

แยกต่างหาก ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะมีสภาพนิติบุคคลตาม

กฎหมายหรือไม่ 

 

คาํนิยามของคาํศัพทต่์อไปน้ีได้กาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงิน

เฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุน

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) และได้นาํมาใช้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีโดยมีความหมายเช่นเดียวกบัที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ัน 

•    การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

•    วิธส่ีวนได้เสยี 

•    อาํนาจ 

•    สทิธเิพ่ือการคุ้มครอง 

•    กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

•    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

•    อทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญ 
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ภาคผนวก ข  

แนวทางปฏิบติั 
 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ซึง่อธิบายแนวทางปฏิบติัของ 

ย่อหนา้ที ่1 ถึง 27 และมีความเทียบเท่ากบัส่วนอื่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
 

ข1 ตัวอย่างในภาคผนวกน้ีแสดงให้เห็นสถานการณ์สมมติ ถึงแม้ว่าบางแง่มุมของตัวอย่างน้ีอาจ

นําเสนอในรูปแบบตามความเป็นจริง ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรูปแบบ

ข้อเทจ็จริงบางอย่างจะต้องนาํมาประเมินเม่ือนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง การร่วมการงาน มาประยุกต์ใช้ 

 

การร่วมการงาน 
 

ขอ้ตกลงตามสญัญา (ย่อหนา้ที ่5) 
 

ข2 ข้อตกลงตามสัญญาสามารถพบได้ในหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่แล้วข้อตกลงตามสัญญาที่สามารถ 

ใช้บังคับได้มักจะเป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงอยู่ในรูปแบบของสัญญาหรือบันทึกการหารือระหว่าง

ผู้เข้าร่วมการงานแต่ก็อาจจะไม่ใช่ในทุกกรณี กลไกทางกฎหมายอาจจะสามารถสร้างข้อตกลง 

ที่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยตัวกลไกดังกล่าวเองหรือร่วมกบัสญัญาที่ทาํระหว่างผู้เข้าร่วมการงาน 

ข3 เม่ือการร่วมการงานได้จัดตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก (ดูย่อหน้าที่ ข19 ถึง ข33) ข้อตกลง

ตามสัญญาหรือบางส่วนของข้อตกลงตามสัญญาอาจจะระบุรวมอยู่ในข้อบังคับ กฎบัตร หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานแยกต่างหากน้ันกไ็ด้ 

ข4 ข้อตกลงตามสัญญาจะระบุข้อกําหนดให้ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ 

การร่วมการงานน้ันซ่ึงโดยทั่วไปข้อตกลงตามสญัญามักจะประกอบด้วยเร่ืองดังต่อไปน้ี 

ข4.1 จุดประสงค์ กจิกรรม และระยะเวลาของการร่วมการงาน 

ข4.2 วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการของการร่วมการงาน หรือคณะผู้บริหารอื่นที่มีอาํนาจ

เทยีบเทา่กบัคณะกรรมการดังกล่าว 

ข4.3 กระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงประกอบด้วยเร่ืองที่ต้องได้รับการตัดสินใจจากผู้เข้าร่วมการงาน 

สิทธิในการออกเสียงของผู้เข้าร่วมการงาน และระดับของการสนับสนุนที่ต้องการสาํหรับ

เร่ืองดังกล่าว กระบวนการตัดสนิใจตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงตามสัญญาน้ีทาํให้เกิด  การ

ควบคุมร่วมในการร่วมการงานน้ัน (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข11) 

ข4.4 ทุนหรือการจ่ายสมทบอื่นๆ ที่ต้องการจากผู้เข้าร่วมการงาน 

ข4.5 วิธีการแบ่งสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ ค่าใช้จ่าย หรือกําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับ 

การร่วมการงานให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน 
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การควบคุมร่วม (ย่อหนา้ที ่7 ถงึ 13) 
 

ข5 ในการประเมินว่ากจิการมีการควบคุมร่วมในการงานหรือไม่น้ัน อันดับแรก กิจการต้องประเมินว่า

ผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมการงานน้ันหรือไม่ มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ได้ให้นิยามของการควบคุมไว้ และกจิการต้องนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมา

ใช้ในการกําหนดว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานเปิดรับหรือมีสิทธ ิ

ในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้าร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่ รวมทั้งสามารถเปล่ียนแปลง

ผลตอบแทนเหล่าน้ันโดยใช้อาํนาจของตนที่มีอยู่ในการงานดังกล่าวได้หรือไม่ เม่ือผู้เข้าร่วมการงาน

ทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานสามารถร่วมกันกาํกับดูแลกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมี

นัยสาํคัญต่อผลตอบแทนที่การงานน้ันจะได้รับ (กล่าวคือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง) ผู้เข้าร่วมการงาน

ดังกล่าวจึงมีการควบคุมการงานน้ันร่วมกนั 

ข6 หลังจากได้ข้อสรุปว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมการงานน้ัน

ร่วมกันแล้ว กิจการต้องประเมินว่ากิจการมีการควบคุมร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่  

การควบคุมร่วมจะมีได้ก็ต่อเม่ือการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับ 

ความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ที่ร่วมกันควบคุมการงานแล้วเท่าน้ัน ทั้งน้ี กิจการต้องใช้

ดุลยพินิจในการประเมินว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานได้ร่วมกัน

ควบคุมการงานน้ัน หรือว่ามีเพียงผู้เข้าร่วมการงานรายเดียวเป็นผู้ควบคุมการงานน้ัน 

ข7 ในบางคร้ัง กระบวนการตัดสินใจที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เข้าร่วมการงานซ่ึงระบุไว้ใน

ข้อตกลงตามสัญญาทาํให้เกิดการควบคุมร่วมโดยปริยาย ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากิจการสองแห่งได้

จัดตั้งการงานข้ึน ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 50 และข้อตกลงตามสัญญาระหว่าง

สองกจิการน้ีระบุว่าการตัดสนิใจใดๆ เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างน้อย

ร้อยละ 51 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด ดังน้ัน ในกรณีน้ีจึงมีการตกลงร่วมกันโดยปริยายว่า

ทั้งสองฝ่ายมีการควบคุมร่วมในการงานน้ัน เน่ืองจากการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถทาํได้โดยปราศจากความเหน็ชอบของทั้งสองฝ่าย 

ข8 ในสถานการณ์แวดล้อมอื่นๆ ข้อตกลงตามสัญญาได้กาํหนดสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียง 

ข้ันตํ่าที่ต้องใช้ในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเอาไว้ในกรณีที่สามารถจัดกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมการงานที่ตกลงร่วมกนัได้มากกว่าหน่ึงกลุ่มเพ่ือให้ได้ตามสดัส่วนของสิทธิในการออกเสียง

ข้ันตํ่า ที่ต้องการจะทาํให้การงานน้ันไม่ถือว่าเป็นการร่วมการงาน ยกเว้นข้อตกลงตามสัญญาจะระบุว่า

การตัดสนิใจใดๆ เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอก

ฉันทจ์ากผู้เข้าร่วมการงานรายใดบ้าง (หรือจากผู้เข้าร่วมการงานรายใดรวมกนั)  
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ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ตวัอย่างที ่1 

สมมติว่ากิจการสามแห่งได้จัดต้ังการงานข้ึน ซ่ึงสิทธิในการออกเสียงในการงานดังกล่าวของ

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

ข้อตกลงตามสญัญาระหว่างกจิการ ก กจิการ ข และกิจการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของสิทธิใน 

การออกเสยีงทั้งหมด ถึงแม้ว่ากจิการ ก สามารถขัดขวางการตัดสินใจใดๆ กไ็ด้ แต่กไ็ม่ได้แสดง

ว่ากิจการ ก มีการควบคุมการงานดังกล่าวเน่ืองจากกิจการ ข ต้องให้ความเห็นชอบกับ 

การตัดสินใจน้ันด้วย กล่าวคือเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาที่กาํหนดว่าการตัดสินใจใดๆ

เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของสิทธิในการออก

เสียงทั้งหมดได้ให้ความหมายโดยนัยว่ากิจการ ก และกิจการ ข มีการควบคุมร่วมในการงาน

ดังกล่าว เน่ืองจากการตัดสนิใจใดๆ เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันไม่สามารถทาํได้

โดยปราศจากความเหน็ชอบของทั้งกจิการ ก และกจิการ ข 
 

ตวัอย่างที ่2 

สมมติว่ากิจการสามแห่งได้จัดตั้งการงานข้ึนซ่ึงสิทธิในการออกเสียงในการงานดังกล่าวของ

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

ข้อตกลงตามสญัญาระหว่างกจิการ ก กจิการ ข และกิจการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของสิทธิใน

การออกเสยีงทั้งหมด ถึงแม้ว่ากจิการ ก สามารถขัดขวางการตัดสินใจใดๆ กไ็ด้ แต่กไ็ม่ได้แสดง

ว่ากิจการ ก มีการควบคุมการงานดังกล่าว เน่ืองจากกิจการ ข หรือกิจการ ค ต้องให้ความเหน็ชอบ

กบัการตัดสนิใจน้ันด้วย ดังน้ัน กจิการ ก กจิการ ข และกจิการ ค ตามตัวอย่างน้ีจึงมีการควบคุม

การงานน้ีร่วมกัน อย่างไรกต็าม การที่จะได้สิทธิในการออกเสียงถึงร้อยละ 75 น้ันสามารถเกิดจาก

การจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมการงานได้มากกว่าหน่ึงกลุ่ม (กล่าวคือ การรวมกิจการ ก และกิจการ ข หรือ

การรวมกิจการ ก และกิจการ ค) ซ่ึงในสถานการณ์เช่นน้ีการงานดังกล่าวจะจัดเป็นการร่วมการงาน

ได้ ก็ต่อเม่ือข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมการงานจะต้องระบุว่าการตัดสินใจใดๆ 

เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันจะต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จาก

ผู้เข้าร่วมการงานรายใดบ้าง 
 

ตวัอย่างที ่3 

สมมติว่ากิจการ ก และกิจการ ข ต่างกมี็สิทธิในการออกเสียงในการงานเท่ากับร้อยละ 35  

ส่วนอีกร้อยละ 30 ที่เหลืออยู่เป็นสิทธิของผู้อื่นที่กระจายกันไปการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเหน็ชอบจากเสียงส่วนใหญ่ ดังน้ัน กิจการ ก และกิจการ ข  

มีการควบคุมร่วมในการงานเฉพาะในกรณีที่ข้อตกลงตามสัญญาระบุว่าการตัดสินใจใดๆ

เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันต้องได้รับความเหน็ชอบจากทั้งกจิการ ก และกจิการ ข 
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ข9 การได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันท ์หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการงานรายใดกต็ามที่มี   การ

ควบคุมร่วมสามารถกีดกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมการงานรายหน่ึงรายใดหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานทาํ

การตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว (เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง) โดยปราศจากความเหน็ชอบของตน 

ทั้งน้ี หากการได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทน้ั์นเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ให้สิทธิแก่ผู้เข้าร่วมการงาน

เพ่ือการคุ้มครองตนเองเท่าน้ัน และไม่ใช่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงาน 

ผู้เข้าร่วมการงานรายน้ันจะไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานดังกล่าว 

ข10 ข้อตกลงตามสัญญาอาจเป็นคําสั่งของกระบวนการระงับข้อพิพาทก็ได้ เช่น คําตัดสินโดย

อนุญาโตตุลาการซ่ึงคาํสั่งดังกล่าวอาจอนุญาตให้มีการตัดสินใจได้โดยปราศจากความเห็นชอบ

อย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้ที่มีการควบคุมร่วมแต่การมีคาํสั่งดังกล่าวกไ็ม่ได้มีผลให้การงานน้ันไม่เกิด

การควบคุมร่วมกนั ดังน้ัน จึงไม่มีผลให้การงานน้ันไม่ถือว่าเป็นการร่วมการงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินการควบคุมร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข11 เม่ือการงานไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การร่วมการงาน กิจการต้องรับรู้ส่วนได้เสียของตนในการงานดังกล่าวให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 

การงานดงักล่าวมกีารควบคุมร่วมกนั  

ดงันั้น การงานดงักล่าวเป็นการร่วมการงาน 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ข้อตกลงตามสญัญากาํหนดให้ผู้เข้าร่วม   การ

งานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงาน

ร่วมกนัควบคุมในการงานนั้นหรือไม่ 

การตดัสนิใจใดๆ เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องต้อง

ได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้เข้าร่วม

การงานทุกรายหรือจากกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานซ่ึง

ร่วมกนัควบคุมการงานนั้นหรือไม่ 
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ประเภทของการร่วมการงาน (ย่อหนา้ที ่14 ถงึ 19) 
 

ข12 การร่วมการงานจัดตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย (เช่น เพ่ือแบ่งปันต้นทุนและความเสี่ยง

ระหว่างผู้เข้าร่วมการงาน หรือเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการงานเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือตลาดใหม่ ๆ) 

และสามารถจัดต้ังโดยใช้โครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายที่แตกต่างกนัได้ 

ข13 การร่วมการงานบางส่วนไม่ได้กาํหนดให้กิจกรรมของการร่วมการงานน้ันต้องดาํเนินการโดยใช้

หน่วยงานแยกต่างหาก อย่างไรกต็าม การร่วมการงานบางส่วนกไ็ด้กาํหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน

แยกต่างหากข้ึน 

ข14 การจัดประเภทการร่วมการงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีข้ึนอยู่กับสิทธิและ

ภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานซ่ึงเกิดจากการร่วมการงานตามปกติธุรกิจ มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีได้แบ่งประเภทของการร่วมการงานออกเป็นการดาํเนินงานร่วมกันหรือเป็น 

การร่วมค้า ในกรณีที่กจิการมีสทิธใินสนิทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการ

งาน การร่วมการงานดังกล่าวจะถือว่าเป็นการดําเนินงานร่วมกัน ส่วนในกรณีที่กิจการมีสิทธ ิ

ในสนิทรัพย์สทุธขิองการร่วมการงาน การงานดังกล่าวจะถือว่าเป็นการร่วมค้า ย่อหน้าที่ ข16 ถึง ข

33 ระบุถึงวิธีการประเมินที่กิจการต้องใช้ในการกาํหนดว่ากิจการมีส่วนได้เสียในการดาํเนินงาน

ร่วมกนัหรือมีส่วนได้เสยีในการร่วมค้า 

  

การจดัประเภทการร่วมการงาน 
 

ข15 ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข14 ผู้เข้าร่วมการงานต้องประเมินสิทธิและภาระผูกพันของตนที่เกิดข้ึน

จากการร่วมการงาน เพ่ือใช้ในการจัดประเภทการร่วมการงาน ซ่ึงกิจการต้องพิจารณาเร่ือง

ดังต่อไปน้ีในการประเมินดังกล่าว 

ข15.1 โครงสร้างของการร่วมการงาน (ดูย่อหน้าที่ ข16 ถึง ข21) 

ข15.2 ในกรณีที่การร่วมการงานได้จัดต้ังข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก ให้พิจารณาเร่ือง

ดังต่อไปน้ี 

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 
 

การร่วมการงานทีไ่ม่ไดจ้ดัตัง้ข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 
 

ข16 การร่วมการงานที่ไม่ได้จัดตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหากถือว่าเป็นการดําเนินงานร่วมกัน  

ในกรณีดังกล่าว ข้อตกลงตามสัญญาจะกําหนดสิทธิของผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์และ 

ภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานน้ัน รวมทั้งสิทธิของ
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ผู้เข้าร่วมการงานในรายได้และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ 

การร่วมการงานน้ัน 

ข17 ข้อตกลงตามสญัญามักจะอธบิายถึงลักษณะกจิกรรมของการร่วมการงาน และวิธีการที่ผู้เข้าร่วมการงาน

ใช้ในการดาํเนินกิจกรรมเหล่าน้ันร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมการงานตกลงที่จะร่วมกันผลิต

สนิค้า โดยมีการกาํหนดงานที่แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบเอาไว้ ซ่ึงแต่ละฝ่ายต้องใช้สินทรัพย์ของตน

และรับผิดชอบหน้ีสินที่ตนได้ก่อข้ึน นอกจากน้ี ข้อตกลงตามสัญญายังได้ระบุถึงวิธีการในการแบ่ง

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนร่วมกันให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน ในกรณีดังกล่าว งบการเงินของผู้ร่วม

ดาํเนินงานแต่ละรายต้องรับรู้สินทรัพย์ที่นาํมาใช้และหน้ีสินที่ได้ก่อข้ึนในงานที่ตนรับผิดชอบและ

รับรู้ส่วนแบ่งของตนในรายได้และค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงตามสญัญาน้ัน 

ข18 ในกรณีอื่นๆ เช่น ผู้เข้าร่วมการงานอาจตกลงที่จะแบ่งปันและร่วมกันใช้สินทรัพย์ ซ่ึงในกรณี

ดังกล่าว ข้อตกลงตามสัญญาได้กาํหนดสิทธิของผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์ที่ใช้งานร่วมกัน และ

กาํหนดวิธีการในการแบ่งผลผลิตหรือรายได้ที่ได้รับจากสินทรัพย์น้ันและต้นทุนในการดาํเนินงาน

ให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน ผู้ร่วมดาํเนินงานแต่ละรายต้องรับรู้ส่วนแบ่งของตนในสินทรัพย์ที่ใช้งาน

ร่วมกันและส่วนแบ่งของตนในหน้ีสินใดๆ ตามที่ได้ตกลงกัน และรับรู้ส่วนแบ่งของตนในผลผลิต 

รายได้ และค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงตามสญัญาน้ัน 

 

 การร่วมการงานทีจ่ดัตัง้ข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 
 

ข19 การร่วมการงานซ่ึงสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานน้ันดูแลโดยหน่วยงานแยก

ต่างหากสามารถเป็นได้ทั้งการร่วมค้าหรือการดาํเนินงานร่วมกนั 

ข20 การกาํหนดว่าผู้เข้าร่วมการงานเป็นผู้ร่วมดําเนินงานหรือเป็นผู้ร่วมค้าน้ันข้ึนอยู่กับสิทธิของ 

ผู้เข้าร่วมการงานในสนิทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วม 

การงานน้ันซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก 

ข21 ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข15 เม่ือผู้เข้าร่วมการงานได้จัดตั้งการร่วมการงานข้ึนเป็นหน่วยงาน   

แยกต่างหาก ผู้เข้าร่วมการงานต้องประเมินว่ารูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก 

ตลอดจนเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญา รวมทั้งข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นได้ทาํให้

ผู้เข้าร่วมการงานมีลักษณะใดดังต่อไปน้ีหรือไม่ 

ข21.1 มีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่ เกี่ ยวข้องกับการร่วมการงานน้ัน  

(กล่าวคือ การร่วมการงานดังกล่าวจัดประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั) หรือ 

ข21.2 มีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานน้ัน (กล่าวคือ การร่วมการงานดังกล่าว 

จัดประเภทเป็นการร่วมค้า) 
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การจดัประเภทการร่วมการงาน : การประเมินสิทธิและภาระผูกพนัของผูเ้ขา้ร่วมการงานที่เกิด

จากการร่วมการงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก 
 

ข22 รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินประเภทของ 

การร่วมการงาน โดยรูปแบบทางกฎหมายน้ีช่วยในการประเมินเบ้ืองต้นเกี่ยวกับสิทธิของผู้เข้าร่วม

การงานในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสินซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก 

เช่น ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนได้เสียในสินทรัพย์ซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหากหรือไม่ และ

ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหน้ีสนิซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหากหรือไม่ 

ข23 ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมการงานอาจจัดการการร่วมการงานโดยใช้หน่วยงานแยกต่างหาก ซ่ึงมี

รูปแบบทางกฎหมายที่ทาํให้ต้องพิจารณาหน่วยงานแยกต่างหากเป็นเอกเทศ (กล่าวคือ สินทรัพย์

และหน้ีสินซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหากถือว่าเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของหน่วยงานแยก

ต่างหาก ไม่ใช่สินทรัพย์และหน้ีสินของผู้เข้าร่วมการงาน) ในกรณีดังกล่าว การประเมินสิทธิและ

ภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานโดยพิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก

แสดงให้เหน็ว่าการร่วมการงานน้ันจัดเป็นการร่วมค้า อย่างไรกต็าม เง่ือนไขที่ผู้เข้าร่วมการงานได้

ตกลงกันไว้ในข้อตกลงตามสัญญา(ดูย่อหน้าที่ ข25 ถึง ข28) รวมทั้งข้อเทจ็จริงและสถานการณ์

แวดล้อมอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข29 ถึง ข33) สามารถลบล้างการประเมินสิทธิและภาระผูกพันของ

ผู้เข้าร่วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากได้ 

ข24 การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของ

หน่วยงานแยกต่างหากน้ันมีความเพียงพอที่จะสรุปว่าการร่วมการงานดังกล่าวจัดเป็นการดาํเนินงาน

ร่วมกนั กต่็อเม่ือผู้เข้าร่วมการงานต้องจัดการการร่วมการงานโดยใช้หน่วยงานแยกต่างหาก ซ่ึงรูปแบบ

โครงสร้างของการร่วมการงาน 

ไม่ได้จัดตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก จัดต้ังข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

การดาํเนนิงานร่วมกนั การร่วมค้า 

กจิการต้องพิจารณาเร่ืองดงัต่อไปนี้ 

1) รปูแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก 

2) เงื่อนไขของข้อตกลงตามสญัญา และ 

3) ข้อเทจ็จริงและสถานการณแ์วดล้อมอื่น 
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ทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากไม่ได้ทาํให้มีการแบ่งแยกกันระหว่างผู้เข้าร่วมการงานและ

หน่วยงานแยกต่างหาก (กล่าวคือ สนิทรัพย์และหน้ีสนิซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหากถือว่าเป็น

สนิทรัพย์และหน้ีสนิของผู้เข้าร่วมการงาน) 

 

 การประเมินเงือ่นไขของขอ้ตกลงตามสญัญา 
 

ข25 ในหลายกรณี สิทธิและภาระผูกพันที่ ผู้เข้าร่วมการงานได้ตกลงกันไว้ในข้อตกลงตามสัญญามี 

ความสอดคล้องหรือไม่มีความขัดแย้งกับสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่พิจารณาจาก

รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซ่ึงการร่วมการงานน้ันได้จัดต้ังข้ึน 

ข26 ในกรณีอื่น ผู้เข้าร่วมการงานใช้ข้อตกลงตามสัญญาเพ่ือยกเลิกหรือปรับปรุงสิทธิและภาระผูกพันที่

พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซ่ึงการร่วมการงานน้ันได้จัดต้ังข้ึน 
 

ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ตวัอย่างที ่4 

สมมติว่ากจิการสองแห่งจัดต้ังการร่วมการงานข้ึนในรูปแบบของบริษัท ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีส่วนได้เสีย

ในความเป็นเจ้าของในบริษัทน้ันจาํนวนร้อยละ 50 การจัดต้ังข้ึนเป็นบริษัททาํให้สามารถแยก

กิจการจากผู้เป็นเจ้าของได้ จึงทาํให้สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงดูแลโดยกิจการถือว่าเป็นสินทรัพย์

และหน้ีสนิของบริษัทน้ัน ในกรณีดังกล่าว การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงาน

ที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากแสดงให้เหน็ว่าผู้เข้าร่วมการงาน

มีสทิธใินสนิทรัพย์สทุธขิองการร่วมการงานน้ัน 

อย่างไรกต็าม ผู้เข้าร่วมการงานใช้ข้อตกลงตามสัญญาในการปรับปรุงรูปแบบของบริษัทเพ่ือ 

ทาํให้ผู้เข้าร่วมการงานแต่ละรายมีส่วนได้เสียในสินทรัพย์ของบริษัทและรับผิดชอบหน้ีสินของ

บริษัทน้ันตามสัดส่วนที่กาํหนดไว้ การปรับปรุงตามสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับรูปแบบของบริษัท

สามารถทาํให้จัดประเภทการงานเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัได้ 
 

ข27 ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปรียบเทยีบเง่ือนไขโดยทั่วไปที่มีอยู่ในข้อตกลงตามสัญญาของผู้เข้าร่วมใน 

การดําเนินงานร่วมกัน และเง่ือนไขโดยทั่วไปที่มีอยู่ในข้อตกลงตามสัญญาของผู้เข้าร่วมใน 

การร่วมค้า ทั้งน้ี ตัวอย่างเกี่ยวกับเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาที่แสดงในตารางน้ีไม่ได้แสดงไว้

อย่างครบถ้วนสาํหรับทุกกรณี 
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การประเมินเงือ่นไขของขอ้ตกลงตามสญัญา 

 การดําเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ 

เงือ่นไขของขอ้ตกลง

ตามสญัญา 

 

 

 

 

 

ข้อตกลงตามสัญญาได้ให้สิทธ ิ

แก่ผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์

และทําให้ ผู้ เ ข้า ร่วมการงานมี

ภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง

กบัการร่วมการงานน้ัน 

ข้อตกลงตามสัญญาได้ให้สิทธิแก่

ผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์สุทธิ

ของการร่วมการงานน้ัน (กล่าวคือ 

หน่วยงานแยกต่างหาก (แต่ไม่ใช่

ผู้เข้าร่วมการงาน) เป็นผู้มีสิทธิใน

สินทรัพย์และมีภาระผูกพันใน

หน้ีสินที่ เกี่ ยว ข้องกับการ ร่วม 

การงานน้ัน) 

สิทธิในสินทรพัย ์

 

ข้อตกลงตามสัญญากําหนดให้

ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนแบ่งใน 

ส่วนได้เสียทั้ งหมด (เช่น สิทธ ิ

กรรมสิทธิ์ หรือความเป็นเจ้าของ) 

ในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการร่วม

การงานน้ันตามสัดส่วนที่กาํหนดไว้ 

(เช่น ตามสัดส่วนของส่วนได้เสีย

ในความเป็นเจ้าของของผู้เข้าร่วม

การงานน้ัน หรือตามสัดส่วนของ

กิจกรรมที่ดําเนินการโดยการร่วม

การงานซ่ึงเป็นส่วนของผู้เข้าร่วม

การงานโดยตรง) 

ข้อตกลงตามสัญญากําหนดให้

สินทรัพย์ที่นํามาใช้ในการร่วม 

การงานหรือสินทรัพย์ที่การร่วม 

การงานได้มาในภายหลังถือว่าเป็น

สินทรัพย์ของการร่วมการงานน้ัน 

โดยผู้เข้าร่วมการงานไม่มีส่วนได้

เสี ยใดๆ  (กล่ าวคือ  ไม่ มีสิทธ ิ

กรรมสิทธิ์ หรือความเป็นเจ้าของ)

ในสนิทรัพย์ของการร่วมการงานน้ัน 

ภาระผูกพนัในหนี้ สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อตกลงตามสัญญากําหนดให้

ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนแบ่งใน

หน้ีสิน ภาระผูกพัน ต้นทุน และ

ค่าใช้จ่ายที่ เกิดข้ึนทั้งหมดตาม

สัดส่วนที่ก ําหนดไว้ (เช่น ตาม

สัดส่วนของส่วนได้เสียในความ

เป็นเจ้าของของผู้เข้าร่วม การงาน 

หรือตามสัดส่วนของกิจกรรมที่

ดาํเนินการโดยการร่วมการงานซ่ึง

เป็นส่วนของผู้เข้าร่วมการงาน

โดยตรง) 

ข้อตกลงตามสัญญากําหนดให้ 

การร่วมการงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

หน้ีสนิและภาระผูกพันของการร่วม

การงาน 

ข้อตกลงตามสัญญากําหนดให้

ผู้เข้าร่วมการงานต้องรับผิดชอบต่อ

การร่วมการงานเพียงแค่เงินลงทุน

ของตนในการร่วมการงานดังกล่าว 

หรือภาระผูกพันของตนเกี่ยวกับทุน

ที่ค้างชาํระหรือทุนที่เพ่ิมในการร่วม

การงาน หรือทั้งสองกรณี 
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การประเมินเงือ่นไขของขอ้ตกลงตามสญัญา 

 การดําเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ 

ภาระผูกพนัในหนี้ สิน 

(ต่อ) 

ข้อตกลงตามสัญญากําหนดให้

ผู้เข้าร่วมการงานต้องรับผิดชอบ

เกี่ ยวกับการเรียกร้องจากบุคคล 

ภายนอก 

 

ข้อตกลงตามสัญญาระบุว่าเจ้าหน้ี

ของการร่วมการงานไม่มีสิทธ ิ

ไล่เบ้ียผู้เข้าร่วมการงานให้ชําระ

ห น้ี สิ น ห รื อ ภ า ร ะ ผู ก พั น ข อ ง 

การร่วมการงาน 

รายได ้ค่าใชจ่้าย กําไร

หรือขาดทุน 

 

ข้อตกลงตามสัญญากําหนดให้มี

การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่าย

ตามเกณฑ์ของผลการดําเนินงาน

ของผู้เข้าร่วมการงานแต่ละราย 

ตัวอย่าง เช่น ข้อตกลงตามสัญญา

อาจกาํหนดให้มีการปันส่วนรายได้

และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ของกาํลัง

การผลิตที่ ผู้ เ ข้ า ร่ วมการงาน 

แต่ละรายใช้ในโรงงานที่ ใช้งาน

ร่วมกันซ่ึงสามารถแตกต่างจาก

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ

ของตนในการร่วมการงานได้ 

ตัวอย่างอื่น เช่น 

ข้อตกลงตามสัญญากําหนดให้

ผู้ เ ข้ า ร่วมการงานแต่ละรายมี 

ส่วนแบ่งในกําไรหรือขาดทุนที่

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของการร่วม

การงานน้ัน 

 

รายได ้ค่าใชจ่้าย กําไร

หรือขาดทุน (ต่อ) 

 

ผู้เข้าร่วมการงานอาจตกลงกันที่จะ

แบ่งกาํไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้อง

กับการร่วมการงานน้ันตามเกณฑ์

การปันส่วนที่กาํหนดไว้ เช่น ตาม

ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของของ

ผู้เข้าร่วมการงาน ทั้งน้ี ข้อกาํหนด

ดังกล่าวไม่ได้ทาํให้การร่วมการงาน

น้ันไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงาน

ร่วมกัน หากผู้เข้าร่วมการงานมี

สทิธใินสนิทรัพย์และมีภาระผูกพัน

ในหน้ีสินที่ เกี่ยวข้องกับการร่วม

การงานน้ัน 
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การประเมินเงือ่นไขของขอ้ตกลงตามสญัญา 

 การดําเนินงานร่วมกนั การร่วมคา้ 

การค้ําประกนั 

 

ผู้เข้าร่วมการงานมักจะต้องให้การคํา้ประกันแก่บุคคลภายนอก เช่น 

ผู้ที่ได้รับบริการจากการร่วมการงาน หรือผู้ที่ให้เงินทุนแก่การร่วมการงาน 

การให้การคํา้ประกนัดังกล่าวหรือการที่ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพัน

ที่จะต้องให้การคํา้ประกันน้ันไม่ได้เป็นตัวกาํหนดว่าต้องจัดประเภท

ของการร่วมการงานน้ันเป็นการดาํเนินงานร่วมกัน ทั้งน้ี ลักษณะที่

กาํหนดว่าการร่วมการงานดังกล่าวเป็นการดาํเนินงานร่วมกันหรือเป็น

การร่วมค้า คือ ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับ

การร่วมการงานน้ันหรือไม่ (ซ่ึงผู้เข้าร่วมการงานอาจจะให้หรืออาจจะ

ไม่ให้การคํา้ประกนัสาํหรับภาระผูกพันในหน้ีสนิบางอย่างกไ็ด้) 

 

ข28 เม่ือข้อตกลงตามสัญญาระบุว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสิน 

ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงาน ผู้เข้าร่วมการงานจึงถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมในการดาํเนินงานร่วมกัน 

โดยไม่จาํเป็นต้องพิจารณาถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่น (ย่อหน้าที่ ข29 ถึง ข33)    

ในการจัดประเภทการร่วมการงานน้ัน 

 

ประเมินขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มอื่น 
 

ข29 เม่ือเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาไม่ได้ระบุว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระ

ผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงาน ผู้เข้าร่วมการงานต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์แวดล้อมอื่นเพ่ือประเมินว่าการร่วมการงานดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นการดาํเนินงาน

ร่วมกนัหรือเป็นการร่วมค้า 

ข30 การร่วมการงานอาจจัดตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก ซ่ึงรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงาน   

แยกต่างหากทาํให้มีการแบ่งแยกกันระหว่างผู้เข้าร่วมการงานและหน่วยงานแยกต่างหาก ทั้งน้ี

เง่ือนไขของข้อตกลงตามสญัญาที่ผู้เข้าร่วมการงานตกลงกนัอาจไม่ระบุถึงสทิธขิองผู้เข้าร่วมการงาน

ในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสิน แต่การพิจารณาข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์แวดล้อมอื่นสามารถทาํให้จัดประเภทการร่วมการงานดังกล่าวเป็นการดําเนินงาน

ร่วมกนัได้กต่็อเม่ือข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นให้สิทธิแก่ผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์

และทาํให้ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานน้ัน 

ข31 เม่ือกจิกรรมของการงานได้ถูกออกแบบข้ึนมาเพ่ือการจัดหาผลผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมการงานเป็นหลัก 

แสดงให้เหน็ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสทิธใินผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ของ

การงานน้ัน ผู้เข้าร่วมการงานมักจะสร้างความม่ันใจเกี่ยวกับการเข้าถึงผลผลิตที่การงานน้ันจัดหา

ให้โดยการกดีกนัไม่ให้การงานดังกล่าวขายผลผลิตไปให้แก่บุคคลภายนอก 
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ข32 ผลกระทบของการงานที่มีโครงสร้างและวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ การงานต้องใช้กระแสเงินสดรับ

จากผู้เข้าร่วมการงานที่ซ้ือผลผลิตจากการงานน้ันเพ่ือชาํระหน้ีสินที่การงานน้ันได้ก่อข้ึน ดังน้ัน  ใน

กรณีที่การงานต้องพ่ึงพิงกระแสเงินสดของผู้เข้าร่วมการงานแต่เพียงอย่างเดียวเพ่ือให้การงานน้ัน

สามารถดาํเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง จึงแสดงให้เหน็ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหน้ีสิน 

ที่เกี่ยวข้องกบัการงานน้ัน 
 

ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ตวัอย่างที ่5 

สมมติว่ากิจการสองแห่งจัดตั้งการร่วมการงานข้ึนในรูปแบบของบริษัท (กิจการ ค) ซ่ึงแต่ละ

ฝ่ายมีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของเท่ากับร้อยละ 50 วัตถุประสงค์ของการร่วมการงานน้ี คือ 

การผลิตวัตถุดิบที่ต้องนาํมาใช้ในกระบวนการผลิตของผู้เข้าร่วมการงานแต่ละรายการร่วมการงานน้ี

ช่วยให้ม่ันใจได้ว่าผู้เข้าร่วมการงานได้นาํสินทรัพย์มาใช้ในการผลิตวัตถุดิบตามข้อกาํหนดของ

ผู้เข้าร่วมการงานเกี่ยวกบัปริมาณและคุณภาพแล้ว 

รูปแบบทางกฎหมายของกิจการ ค (กิจการที่จัดตั้งข้ึนในรูปแบบของบริษัท) ซ่ึงกิจการ ค เป็น

ผู้จัดการกิจกรรมต่างๆ ในเบ้ืองต้น แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงดูแลโดยกิจการ ค 

เป็นสนิทรัพย์และหน้ีสินของกิจการ ค นอกจากน้ี ข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมการงาน

ไม่ได้ระบุว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสทิธใินสินทรัพย์หรือมีภาระผูกพันในหน้ีสินของกิจการ ค ดังน้ัน 

รูปแบบทางกฎหมายของกิจการ ค และเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาจึงแสดงให้เห็นว่า 

การร่วมการงานน้ีเป็นการร่วมค้า 

อย่างไรกต็าม ผู้เข้าร่วมการงานยังคงต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปน้ีที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานน้ัน 

• ผู้เข้าร่วมการงานได้ตกลงกนัที่จะซ้ือผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกิจการ ค ในสัดส่วน 50:50 

โดยกิจการ ค ไม่สามารถขายผลผลิตใดๆ ไปให้แก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่ได้รับ 

ความเหน็ชอบจากผู้เข้าร่วมการงานทั้งสองฝ่าย แต่เน่ืองจากการร่วมการงานน้ีมีวัตถุประสงค์

เพ่ือจัดหาผลผลิตตามที่ผู้เข้าร่วมการงานต้องการ ดังน้ันจึงคาดว่าการขายผลผลิตให้แก่

บุคคลภายนอกน้ีจะเป็นรายการที่ไม่ปกติและไม่มีสาระสาํคัญ  

•  ผู้เข้าร่วมการงานทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกําหนดราคาของผลผลิตที่ขายให้แก่ผู้เข้าร่วม 

การงาน ณ ระดับราคาที่ครอบคลุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดข้ึนของ

กิจการ ค ซ่ึงตามเกณฑ์การดาํเนินงานน้ี การร่วมการงานดังกล่าวต้ังใจที่จะดําเนินงาน  

ณ ระดับจุดคุ้มทุน 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เหน็ถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมดังต่อไปน้ี 

• ภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่จะต้องซ้ือผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกิจการ ค แสดงให้

เหน็ว่ากิจการ ค ต้องพ่ึงพิงผู้เข้าร่วมการงานแต่เพียงอย่างเดียวในการสร้างกระแสเงินสด 

ดังน้ัน ผู้เข้าร่วมการงานจึงมีภาระผูกพันที่จะต้องจัดหาเงินเพ่ือชาํระหน้ีสนิของกจิการ ค 

• ข้อเทจ็จริงที่ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกิจการ ค หมายความว่าผู้เข้าร่วม

การงานกาํลังใช้และมีสิทธิในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งหมดของสินทรัพย์ของกิจการ ค 
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ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมเหล่าน้ีแสดงให้เหน็ว่าต้องจัดประเภทการร่วมการงานน้ีเป็น 

การดําเนินงานร่วมกัน โดยข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดประเภทการร่วมการงานในสถานการณ์

แวดล้อมเหล่าน้ีจะไม่เปล่ียนแปลงถ้าผู้เข้าร่วมการงานได้ขายส่วนแบ่งผลผลิตของตนให้แก่

บุคคลภายนอก แทนที่จะใช้ส่วนแบ่งผลผลิตดังกล่าวในกระบวนการผลิตคร้ังต่อไปของตน 

หากผู้เข้าร่วมการงานเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาเพ่ือทาํให้การร่วมการงานน้ัน

สามารถขายผลผลิตไปให้แก่บุคคลภายนอกได้ จะทาํให้กิจการ ค ต้องรับเอาความเสี่ยงเกี่ยวกับ

อุปสงค์ ความเสี่ยงเกี่ยวกบัสนิค้าคงเหลือ และความเสี่ยงทางด้านเครดิตเอาไว้ ดังน้ัน ในกรณีที่

มีการเปล่ียนแปลงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมดังกล่าว จะต้องประเมินเพ่ือจัดประเภท

การร่วมการงานใหม่ ซ่ึงจากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่าจะต้อง

จัดประเภทการร่วมการงานน้ีเป็นการร่วมค้า 

 

ข33 แผนภมิูต่อไปน้ีแสดงการประเมินที่กิจการต้องปฏิบัติตามในการจัดประเภทการงาน เม่ือการร่วม 

การงานได้จัดต้ังข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 
 

การจดัประเภทการร่วมการงานที่จดัตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมการงานได้จัดตั้งการร่วมการงานขึ้นเพ่ือให้

เป็นไปตามกรณดีงัต่อไปนี้หรือไม่ 

ก) กจิกรรมของการร่วมการงานมวีตัถุประสงคห์ลัก

เพ่ือจัดหาผลผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน 

(กล่าวคอื ผู้เข้าร่วมการงานมสีทิธใินผลประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิเกอืบทั้งหมดของสนิทรัพย์ที่ดูแล

โดยหน่วยงานแยกต่างหาก) และ 

ข) การร่วมการงานต้องพ่ึงพิงผู้เข้าร่วมการงานอย่าง

ต่อเนื่องในการชาํระหนี้สนิที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรม

ที่จัดการโดยการร่วมการงานนั้น 

ข้อเทจ็จริงและ 

สถานการณแ์วดล้อม

อื่น 

เงื่อนไขของข้อตกลง

ตามสญัญา 

รปูแบบทางกฎหมาย

ของหน่วยงานแยก

ต่างหาก 

เงื่อนไขของข้อตกลงตามสญัญาได้ระบุว่าผู้เข้าร่วม 

การงานมสีทิธใินสนิทรัพย์และมภีาระผูกพันในหนี้สนิ

ซึ่งเกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานหรือไม่ 

รปูแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากได้ให้

สทิธแิก่ผู้เข้าร่วมการงานในสนิทรัพย์และทาํให้

ผู้เข้าร่วมการงานมภีาระผูกพันในหนี้สนิซึ่งเกี่ยวข้อง

กบัการร่วมการงานนั้นหรือไม่ 

การ

ดาํเนนิงาน

ร่วมกนั 

การร่วมค้า 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
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งบการเงินของผูเ้ขา้ร่วมการงาน (ย่อหนา้ที ่21ก ถงึ 22) 

 

การบญัชีสําหรบัการซ้ือส่วนไดเ้สียในการดําเนนิงานร่วมกนั  
 

ข33ก เม่ือกิจการเข้าซ้ือส่วนได้เสียในการดาํเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกันน้ัน

ประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกจิตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการต้องนาํหลักการบัญชีที่เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ

ทั้งหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ มาถือปฏบัิติตามส่วนได้

เสยีที่มีอยู่ตามย่อหน้าที่ 20 ซ่ึงไม่ขัดแย้งกบัแนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

และต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการกาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ันสาํหรับ

รายการการรวมธุรกจิของกจิการด้วย หลักการบัญชีเกี่ยวกบัการรวมธุรกิจที่ไม่ขัดแย้งกับแนวทาง

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียงเร่ืองดังต่อไปน้ี  

ข33ก.1 วัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินที่ระบุได้ด้วยมูลค่ายุติธรรมสาํหรับรายการที่ไม่ได้รับ 

การยกเว้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

การรวมธุรกจิ (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ  

ข33ก.2 รับรู้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดข้ึนและได้รับ

บริการ ยกเว้นต้นทุนในการออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุนซ่ึงต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)1 
 ข33ก.3 รับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงเกิดข้ึนจากการรับรู้รายการเม่ือ

เร่ิมแรกของสินทรัพย์หรือหน้ีสินจากการรวมธุรกิจตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) และ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) 

ยกเว้นหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกดิจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของค่าความนิยม  

ข33ก.4 รับรู้ส่วนเกินของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่มากกว่าจาํนวนสุทธิ ณ วันซ้ือของสินทรัพย์ที่

ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสนิที่รับมา (หากมี) เป็นค่าความนิยม และ 

ข33ก.5  ทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วน 

อย่างน้อยปีละคร้ังและเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าหน่วยสินทรัพย์น้ันๆ อาจจะด้อยค่า ตามที่

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของ

สินทรพัย ์(เม่ือมีการประกาศใช้) ในส่วนที่เกี่ยวกบัค่าความนิยมที่เกดิจากการรวมธุรกจิ  

                                                           
1  ถ้ากิจการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติ แต่ยังไม่ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาปฏบิัติใช้ การอ้างองิใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมลูค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมกีารประกาศใช้) 
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ข33ข ย่อหน้าที่ 21ก และ ข33ก น้ันให้นาํมาปฏบัิติกบัการจัดต้ังการดาํเนินงานร่วมกนัเฉพาะในกรณีที่

ธุรกิจที่มีอยู่เดิมตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) ถูกนาํมาให้แก่การดาํเนินงานร่วมกันในตอนจัดตั้ง

การดาํเนินงานร่วมกันโดยผู้ร่วมดาํเนินงานรายใดรายหน่ึง อย่างไรกต็าม สองย่อหน้าน้ีจะไม่ถูก

นาํมาปฏิบัติสาํหรับกรณีการจัดต้ังการดาํเนินงานร่วมกันที่ผู้ร่วมดาํเนินงานทุกรายที่ร่วมอยู่ใน

การดาํเนินงานร่วมกันน้ีนาํสินทรัพย์หรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ประกอบกันข้ึนเป็นธุรกิจมา

ให้แก่การดาํเนินงานร่วมกนัในตอนจัดตั้ง 

ข33ค ผู้ร่วมดาํเนินงานรายหน่ึงอาจจะเพ่ิมส่วนได้เสียของตนในการดาํเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของ

การดําเนินงานร่วมกันน้ันประกอบกันข้ึนเป็นธุรกิจตามนิยามของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) โดยผู้ร่วม

ดาํเนินงานอาจซ้ือส่วนได้เสยีเพ่ิมเติมในการดาํเนินงานร่วมกัน ในกรณีดังกล่าว ส่วนได้เสียเดิมที่

มีอยู่ในการดาํเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่หากผู้ร่วมดาํเนินงานยังคงมีการควบคุมร่วมอยู่  

ข33ง ย่อหน้าที่ 21ก และ ข33ก ถึง ข33ค ไม่นาํมาปฏบัิติสาํหรับกรณีการซ้ือส่วนได้เสียในการดาํเนินงาน

ร่วมกนัที่ผู้เข้าร่วมน้ันมีส่วนในการควบคุมร่วม ซ่ึงรวมถึงกิจการที่เข้าซ้ือส่วนได้เสียในการดาํเนินงาน

ร่วมกันน้ันอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยบุคคล กิจการ กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มกิจการเดียวกัน 

ที่มีการควบคุมสงูสดุทั้งก่อนและหลังการซ้ือ และการควบคุมน้ันไม่เป็นการช่ัวคราว  

 

การบญัชีสําหรบัการขายหรือการโอนสินทรพัยใ์หแ้ก่การดําเนินงานร่วมกนั 
 

ข34 เม่ือกิจการเข้าทาํรายการกับการดาํเนินงานร่วมกันซ่ึงกิจการเป็นผู้ร่วมดาํเนินงาน เช่น การขาย 

หรือการโอนสินทรัพย์ให้ แสดงว่ากิจการมีรายการกับผู้เข้าร่วมในการดาํเนินงานร่วมกันรายอื่น 

ดังน้ัน ผู้ร่วมดาํเนินงานดังกล่าวต้องรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากรายการน้ันเฉพาะส่วนได้เสีย

ของผู้เข้าร่วมในการดาํเนินงานร่วมกนัรายอื่นเทา่น้ัน 

ข35 เม่ือรายการดังกล่าวแสดงหลักฐานว่าเกิดการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ที่ขาย

หรือโอนให้แก่การดาํเนินงานร่วมกัน หรือแสดงหลักฐานว่าเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์เหล่าน้ัน ผู้ร่วมดาํเนินงานดังกล่าวต้องรับรู้ผลขาดทุนเหล่าน้ันเตม็จาํนวน 

 

 การบญัชีสําหรบัการซ้ือสินทรพัยจ์ากการดําเนนิงานร่วมกนั 
 

ข36 เม่ือกิจการเข้าทาํรายการกับการดาํเนินงานร่วมกันซ่ึงกิจการเป็นผู้ร่วมดาํเนินงาน เช่น การซ้ือ

สินทรัพย์ กิจการต้องไม่รับรู้ส่วนแบ่งของตนในผลกําไรหรือขาดทุนดังกล่าวจนกว่าจะขาย

สนิทรัพย์น้ันออกไปให้แก่บุคคลภายนอก 

ข37 เม่ือรายการดังกล่าวแสดงหลักฐานว่าเกิดการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ที่ซ้ือ

โดยผู้เข้าร่วมการงาน หรือแสดงหลักฐานว่าเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่าน้ัน  

ผู้ร่วมดาํเนินงานแต่ละรายต้องรับรู้ส่วนแบ่งของตนในผลขาดทุนดังกล่าว 
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ภาคผนวก ค  

วนัถือปฏิบติั การปฏิบติัในช่วงการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัอืน่ 
 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ซึง่มีความเทียบเท่ากบัส่วนอื่น

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

ค1 กจิการต้องปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 

น้ีเป็นคร้ังแรกกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 

เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนําไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผย

ข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื่น (เม่ือมี

การประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) พร้อมกนั 

ค1ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

ค1กก การบญัชีสาํหรบัการซ้ือส่วนไดเ้สียในการดําเนินงานร่วมกนั ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน น้ี มีการเพ่ิมหัวข้อหลังจาก 

ย่อหน้าที่ ข33 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 21ก ข33ก ถึง ข33ง และ ค14ก และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง กิจการ

ต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงน้ีโดยใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนําไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้  

หากกจิการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับ

ใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

 การปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 

ค1ข โดยไม่ต้องคํานึงถึงข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมี     

การประกาศใช้) เม่ือกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก

ให้กิจการนาํเสนอเพียงข้อมูลเชิงปริมาณที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
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ข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) สาํหรับงวดปีล่าสุดก่อนงวดปีแรกที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน (“งวดก่อนหน้างวด

ที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรก”) ทั้งน้ีกจิการอาจเลือกนาํเสนอข้อมูลน้ีสาํหรับงวดบัญชีปัจจุบันหรืองวด

เปรียบเทยีบก่อนหน้าถ้ามีการแสดงเปรียบเทยีบกไ็ด้แต่ไม่ได้เป็นการบังคับ 

 

การร่วมคา้ – การเปลีย่นแปลงจากวิธีรวมตามสดัส่วนเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

ค2 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจากวิธรีวมตามสดัส่วนเป็นวิธีส่วนได้เสีย กิจการต้องรับรู้เงินลงทุนของตน

ในการร่วมค้า ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการนํามาใช้คร้ังแรกโดยต้องวัดมูลค่า 

เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกน้ีด้วยจาํนวนรวมของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่กิจการเคย

นาํมาจัดทาํงบการเงินรวมด้วยวิธรีวมตามสดัส่วน รวมทั้งค่าความนิยมที่เกิดข้ึนจากการซ้ือกิจการ 

ทั้งน้ี หากค่าความนิยมน้ันเคยอยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือ

เคยอยู่ภายใต้กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กิจการต้องปันส่วนค่าความนิยม

ดังกล่าวให้แก่การร่วมค้าตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของการร่วมค้าและมูลค่าตามบัญชีของ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม

ดังกล่าวอยู่ 

ค3 ยอดคงเหลือต้นงวดของเงินลงทุนตามย่อหน้าที่ ค2 ถือว่าเป็นต้นทุนของเงินลงทุนที่รับรู้เม่ือ

เร่ิมแรก โดยกิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 40 ถึง 43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สาํหรับยอดคงเหลือต้นงวดของ

เงินลงทุนดังกล่าวเพ่ือที่จะประเมินว่าเงินลงทุนน้ันเกดิการด้อยค่าหรือไม่ และต้องรับรู้ผลขาดทุน

จากการด้อยค่าใดๆ โดยปรับปรุงกับกาํไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรก

ทั้งน้ี ข้อยกเว้นสาํหรับการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามย่อหน้าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) ไม่ให้นาํมาถือปฏบัิติเม่ือ

กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติตามข้อกาํหนดในช่วงการเปล่ียนแปลง

สาํหรับการร่วมค้าที่เคยนาํมาจัดทาํงบการเงินรวมด้วยวิธรีวมตามสดัส่วน 

ค4 หากการรวมสินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดที่กิจการเคยนาํมาจัดทาํงบการเงินรวมด้วยวิธีรวมตาม

สดัส่วนทาํให้เกดิสนิทรัพย์สุทธิที่ติดลบ กิจการต้องประเมินว่ากิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมาย

หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สุทธิที่ติดลบน้ันหรือไม่ ซ่ึงในกรณีที่

กิจการมีภาระผูกพันเกิดข้ึน กิจการต้องรับรู้หน้ีสินสาํหรับภาระผูกพันน้ันด้วย แต่ถ้ากิจการสรุปว่า

กจิการไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สุทธิ

ที่ติดลบน้ัน กิจการไม่ต้องรับรู้หน้ีสินดังกล่าว แต่ต้องปรับปรุงกาํไรสะสมต้นงวดของงวดก่อน

หน้างวดที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรกโดยกิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว รวมทั้งต้องเปิดเผย

ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่รับรู้สะสมของกจิการ ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มี

การนาํมาใช้คร้ังแรกและ ณ วันที่ปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก 
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ค5 กิจการต้องเปิดเผยรายละเอียดของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ได้รวมไว้ในยอดคงเหลือของบัญชี 

เงินลงทุนดังกล่าว ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรกโดยรวมการร่วมค้า

ทั้งหมดที่กิจการได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงการเปล่ียนแปลงตามที่ได้

กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ ค2 ถึง ค6 

ค6 ภายหลังจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก กิจการต้องรับรู้เงินลงทุนของกิจการในการร่วมค้าโดยใช้ 

วิธส่ีวนได้เสยีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

และการร่วมค้า  

 

การดําเนนิงานร่วมกนั – การเปลีย่นแปลงจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นการรบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนี้ สิน 
 

ค7 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจากวิธส่ีวนได้เสยีเป็นการรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสีย

ของกิจการในการดาํเนินงานร่วมกัน ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรก

กิจการต้องตัดรายการเงินลงทุนที่เคยรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียและรายการอื่นๆ ที่เป็นส่วนหน่ึง

ของเงินลงทุนสทุธขิองกจิการในการร่วมการงานดังกล่าว ตามย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และรับรู้ส่วนแบ่งของ

กจิการในสนิทรัพย์และหน้ีสนิแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสยีของกจิการในการดาํเนินงาน

ร่วมกนั รวมทั้งค่าความนิยมใดๆ ที่อาจเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนน้ัน 

ค8 กิจการต้องกาํหนดส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินงาน

ร่วมกันตามสัดส่วนของสิทธิและภาระผูกพันของกิจการที่ได้กาํหนดไว้ในข้อตกลงตามสัญญา 

กิจการวัดมูลค่าตามบัญชีเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์และหน้ีสินโดยการแยกรายการดังกล่าวออก

จากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรกที่

แสดงตามข้อมูลที่กจิการใช้ในการปฏบัิติตามวิธส่ีวนได้เสีย 

ค9 ผลต่างใดๆ ที่เกดิข้ึนจากเงินลงทุนที่เคยรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียรวมทั้งรายการอื่นๆ ที่เป็นส่วนหน่ึง

ของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในการร่วมการงานน้ันตามย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า กับจาํนวนสุทธิของ

สนิทรัพย์และหน้ีสนิรวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้ต้องปฏบัิติดังน้ี 

ค9.1 หากจํานวนสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินรวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้มีจํานวนที่สูงกว่า 

เงินลงทุน (และรายการอื่นที่เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการ) ที่ได้ตัดออก

จากบัญชี ให้นาํผลต่างน้ันมาหักกลบกับค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน และถ้ายัง

มีผลต่างคงเหลืออยู่ให้นํามาปรับปรุงกับกาํไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มี    

การนาํมาใช้คร้ังแรก 

ค9.2 หากจํานวนสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินรวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้มีจํานวนที่ตํ่ากว่า 

เงินลงทุน (และรายการอื่นที่เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการ) ที่ได้ตัดออก

จากบัญชี ให้นําผลต่างน้ันมาปรับปรุงกับกาํไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มี     

การนาํมาใช้คร้ังแรก 
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ค10 กิจการที่เปล่ียนจากวิธีส่วนได้เสียเป็นการรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินต้องแสดงการกระทบยอด

ระหว่างเงินลงทุนที่ได้ตัดออกจากบัญชี กับสินทรัพย์และหน้ีสินที่รับรู้รวมทั้งผลต่างที่ยังคงเหลืออยู่

ซ่ึงนาํมาปรับปรุงกบักาํไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรก 

ค11 ข้อยกเว้นของการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกในย่อหน้าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) ไม่ให้นาํมาถือปฏบัิติเม่ือกิจการรับรู้

สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสียของกจิการในการดาํเนินงานร่วมกนั 

 

 การปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลงในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ค12  กจิการที่เคยรับรู้ส่วนได้เสยีของตนในการดาํเนินงานร่วมกนัเป็นเงินลงทุนที่แสดงด้วยวิธีราคาทุน

ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2559) เ ร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือรับรู้ตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการต้อง

ปฏบัิติดังน้ี 

ค12.1  ตัดรายการเงินลงทุนออกจากบัญชี และรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสีย

ของกจิการในการดาํเนินงานร่วมกนัด้วยจาํนวนตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ ค7 ถึง ค9 

ค12.2  แสดงการกระทบยอดระหว่างเงินลงทุนที่ตัดออกจากบัญชีกับสินทรัพย์และหน้ีสินที่รับรู้

รวมทั้งผลต่างที่ยังคงเหลืออยู่ซ่ึงนาํมาปรับปรุงกบักาํไรสะสมต้นงวดของงวดล่าสดุที่ผ่านมา  

ค13 ข้อยกเว้นของการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกในย่อหน้าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) ไม่ให้นาํมาถือปฏบัิติเม่ือกิจการรับรู้

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตนในการดําเนินงานร่วมกันในงบการเงิน

เฉพาะกิจการอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติตามข้อกําหนดในช่วงการเปล่ียนแปลงสําหรับ 

การดาํเนินงานร่วมกนัตามย่อหน้าที่ ค12 

 

การอา้งอิง “งวดก่อนหนา้งวดทีมี่การนาํมาใชค้รั้งแรก” 
 

ค13ก  แม้ว่าในย่อหน้าที่ ค2 ถึง ค12 จะอ้างอิงคําว่า “งวดก่อนหน้างวดที่มีการนํามาใช้คร้ังแรก” 

กิจการอาจสามารถเลือกนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่ปรับปรุงแล้วสาํหรับงวดก่อนหน้า (หากมี

การนําเสนอ) กี่งวดกไ็ด้โดยไม่เป็นการบังคับ หากกิจการมีการนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่

ปรับปรุงแล้วสาํหรับงวดก่อนหน้า การอ้างถึงคาํว่า “งวดก่อนหน้างวดที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรก” 

ในย่อหน้าที่ ค2 ถึง ค12 ให้อ่านแทนโดยใช้คาํว่า “งวดบัญชีแรกสุดที่ถูกนาํเสนอเปรียบเทยีบที่

ปรับปรุงแล้ว” 

ค13ข  หากกิจการมีการนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่ไม่ได้ทาํการปรับปรุงสาํหรับงวดก่อนหน้า กิจการ

ต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีการปรับปรุงและถูกจัดทาํข้ึนด้วยหลักเกณฑ์ที่ต่างกัน 

และอธบิายหลักเกณฑด์ังกล่าวด้วย 
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การอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช)้ 
 

ค14 ถ้ากจิการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ แต่ยังไม่ได้นาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาปฏบัิติใช้ การอ้างอิง

ใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

การบญัชีสําหรบัการซ้ือส่วนไดเ้สียในการดําเนนิงานร่วมกนั 
 

ค14ก การบัญชีสําหรับการซ้ือส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกัน (ที่ปรับปรุงในมาตรฐาน 

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

หลังจากย่อหน้าที่ ข33 และเพ่ิมย่อหน้าที่ 21ก ข33ก ถึง ข33ง และ ค1กก และหัวข้อที่

เกี่ยวข้อง กจิการต้องปฏบัิติตามการปรับปรุงน้ีโดยใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไปสาํหรับการซ้ือส่วน

ได้เสยีในการดาํเนินงานร่วมกนัที่กจิกรรมของการดาํเนินงานร่วมกันน้ันประกอบกันข้ึนเป็นธุรกิจ

ตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

(เม่ือมีการประกาศใช้) ที่เกิดข้ึนตั้งแต่ต้นงวดของงวดแรกที่มีการปฏิบัติตามการปรับปรุงน้ี 

(1 มกราคม 2560) ดังน้ัน จาํนวนที่รับรู้สาํหรับการซ้ือส่วนได้เสียในการดาํเนินงานร่วมกันใน

งวดก่อนจะต้องไม่นาํมาปรับปรุง 

 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอืน่ 
 

ค15 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปน้ี 

ค15.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน 

และ 

ค15.2 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
 
 
 


