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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรือ่ ง การร่วมการงาน
บทนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง “การร่วมการงาน” เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
ขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 11 เรื่อง “การร่วมการงาน” (IFRS 11
Joint Arrangements) ซึ่งเป็ นไปตามการปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการรายงานทางการเงิน ของผู้เข้ าร่วม
การงาน โดยการร่ วมการงานเป็ นการงานซึ่งบุคคลหรื อกิจการตั้งแต่สองรายขึ้นไปมีการควบคุมร่ วมกัน
กล่าวคือ การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผลตอบแทนกาหนดให้ ต้องได้ รับ
ความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้เข้ าร่ วมการงานที่มีการควบคุมร่ วมกัน โดยไม่มีบุคคลหรือกิจการใด
ควบคุมแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ าร่วมการงานทุกรายไม่จาเป็ นต้ องมีการควบคุมร่วมในการร่วม
การงานนั้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการบัญชีของการร่วมการงานทุก
ประเภท ซึ่งผู้ร่วมการงานต้ องกาหนดประเภทของการร่ วมการงานที่ตนเข้ าร่ วม โดยประเมินจากสิทธิและ
ภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานแต่ละรายที่เกิดจากการร่วมการงาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
เปรี ยบเทียบโดยกาหนดให้ ผ้ ูร่วมค้ าต้ องรับรู้และบันทึกเงินลงทุนของตนโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสีย (Equity
Method) และยกเลิกการใช้ วิธีรวมตามสัดส่วน (Proportionate Consolidation Method) ซึ่งในการกาหนด
ประเภทการร่ วมการงาน ผู้เข้ าร่ วมการงานต้ องใช้ ดุลยพิ นิจในการพิ จารณาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีสาระสาคัญ โครงสร้ างและรูปแบบทางกฎหมาย เงื่อนไขของข้ อตกลง ตลอดจน
ข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้ อมอื่นที่เกี่ยวข้ อง ส่วนข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมู ลของผู้ ท่ีมี
การควบคุมร่ วมในการร่ วมการงานให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง
“การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น”
ขอบเขต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกบั กิจการทุกกิจการที่มีการร่วมการงาน
คานิยาม คาศัพท์ และคาอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคัญ
การร่วมการงาน (Joint Arrangement) หมายถึง การงานซึ่งบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองราย
ขึ้นไปมีการควบคุมร่วมกัน
การควบคุมร่วม (Joint Control) หมายถึง การร่วมกันควบคุมการงานซึ่งได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญา
ซึ่งการควบคุมร่วมจะมีได้ กต็ ่อเมื่อการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องจะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้ท่รี ่วมกันควบคุมการงานแล้ วเท่านั้น
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การดาเนินงานร่วมกัน (Joint Operation) หมายถึง การร่ วมการงานซึ่งผู้ท่มี ีการควบคุมร่ วมมี
สิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการร่วมการงานนั้น
ผูร้ ่วมดาเนินงาน (Joint Operator) หมายถึง ผู้เข้ าร่วมในการดาเนินงานร่วมกันซึ่งมีการควบคุม
ร่วมในการดาเนินงานร่วมกันนั้น
การร่วมค้า (Joint Venture) หมายถึง การร่วมการงานซึ่งผู้ท่มี ีการควบคุมร่ วมมีสิทธิในสินทรัพย์
สุทธิของการร่วมการงานนั้น
ผูร้ ่วมค้า (Joint Venturer) หมายถึง ผู้เข้ าร่วมในการร่วมค้ าซึ่งมีการควบคุมร่วมในการร่วมค้ านั้น
ผูเ้ ข้าร่วมการงาน (Party to a Joint Arrangement) หมายถึง กิจการที่เข้ าร่ วมการงาน ไม่ว่า
กิจการนั้นจะมีการควบคุมร่วมในการร่วมการงานดังกล่าวหรือไม่
หน่วยงานแยกต่างหาก (Separate Vehicle) หมายถึง หน่วยงานทางการเงินที่สามารถระบุเป็ น
หน่ วยงานที่แยกต่างหากได้ ซึ่งรวมทั้งกิจการที่แยกต่างหากโดยการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรื อ
กิจการที่กฎหมายยอมรั บว่ าเป็ นกิจการที่แยกต่ างหาก ไม่ว่ากิจการดังกล่ าวจะมีสภาพนิติบุคคล
ตามกฎหมายหรือไม่ต่อไปนี้เป็ นแผนภาพแสดงการประเมินการควบคุมร่ วมที่อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง “การร่วมการงาน”
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ข้ อตกลงตามสัญญากาหนดให้ ผ้ ูเข้ าร่วม
การงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงาน
ร่วมกันควบคุมในการงานนั้นหรือไม่

ไม่ใช่

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

ใช่

การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้เข้ าร่วม
การงานทุกรายหรือจากกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานซึ่ง
ร่วมกันควบคุมการงานนั้นหรือไม่

ไม่ใช่
ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

ใช่
การงานดังกล่าวมีการควบคุมร่วมกัน
ดังนั้น การงานดังกล่าวเป็ นการร่วมการงาน
แผนภาพที่ 1 : แสดงการประเมินการควบคุมร่วมทีอ่ ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 11 เรือ่ ง “การร่วมการงาน”
ตัวอย่างที่ 1

การพิจารณาการร่วมการงาน

บริษัท เอ จากัด บริษัท บี จากัด และบริษัท ซี จากัด ได้ จัดตั้งการงานขึ้นโดยมีสัดส่วนของสิทธิใน
การออกเสียงเท่ากับ 40% 35% และ 25% ของบริษัท ดี จากัดตามลาดับ ข้ อกาหนดตามสัญญาระหว่าง
กิจการ กาหนดให้ การตัดสิน ใจใดๆที่สาคัญของการงานต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างน้ อย 75% ขึ้นไป
ในกรณีน้ ีเข้ าเงื่อนไขการร่วมการงานหรือไม่ เพราะเหตุใด
บี

เอ

40

35

ซี

25

ดี

แผนภาพที่ 2 : แสดงรายละเอียดการลงทุนในบริษทั ดี จากัด
ค าตอบ ในกรณี น้ ี ถื อ ว่ า เข้ า เงื่อ นไขการร่ วมการงาน เนื่ องจากบริ ษัท เอ จากัดและบริ ษั ท บี จากัด มี
การควบคุมร่วมในบริษัท ดี จากัด เพราะมีการกาหนดให้ การตัดสินใจใดๆที่สาคัญของการงานต้ องได้ รับ
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ความเห็นชอบอย่างน้ อย 75% ขึ้นไป ดังนั้น การตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนั้น
ไม่สามารถทาได้ โดยปราศจากความเห็นชอบของบริษัท เอ จากัดและบริษัท บี จากัด
ตัวอย่างที่ 2

การพิจารณาการร่วมการงาน

บริษัท กอ จากัด บริษัท ขอ จากัด บริษัท คอ จากัด และบริษัท งอ จากัด มีสดั ส่วนของสิทธิในการ
ออกเสียงเท่ากับ 60% 20% 15% และ 5% ของบริษัท ฮอ จากัดตามลาดับ โดยกาหนดให้ การตัดสินใจ
ใดๆที่สาคัญของการงานต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างน้ อย 80% ขึ้นไป ในกรณีน้ ีเข้ าเงื่อนไขการร่วมการ
งานหรือไม่ เพราะเหตุใด
ขอ
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แผนภาพที่ 3 : แสดงรายละเอียดการลงทุนในบริษทั ฮอ จากัด
คาตอบ ในกรณีน้ ีถือว่า ไม่เข้าเงื่อนไขการร่ วมการงาน เพราะกาหนดให้ การตัดสินใจใดๆ ที่สาคัญของ
การงานต้ อ งได้ รั บ ความเห็น ชอบอย่ า งน้ อ ย 80% ขึ้น ไป แม้ ว่า บริ ษั ท กอ จากัด สามารถขั ด ขวาง
การตัดสินใจใดๆก็ได้ แต่กไ็ ม่ได้ แสดงว่า บริษัท กอ จากัด มีการควบคุมการงานดังกล่าว เนื่องจากบริษัท
ขอ จ ากัด หรื อ บริ ษัท คอ จากัด และบริ ษัท งอ จากัด ต้ องให้ ความเห็น ชอบกับ การตัดสิน ใจนั้ น ด้ ว ย
อย่างไรก็ตาม การที่จะได้ สทิ ธิในการออกเสียงถึงร้ อยละ 80 นั้น สามารถเกิดจากการจัดกลุ่มผู้เข้ าร่วมการงาน
ได้ มากกว่ า หนึ่ งกลุ่ ม ซึ่ งในสถานการณ์ เ ช่ น นี้ การงานดังกล่ า วจะจั ดเป็ นการร่ ว มการงานได้ ก ็ต่อเมื่ อ
ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้เข้ าร่วมการงานมีการระบุในสัญญาว่าต้ องมีบริษัท กอ จากัดและบริษัท ขอ จากัด
ในการตัดสินใจ หรือต้ องมีบริษัท กอ จากัด บริษัท คอ จากัดและบริษัท งอ จากัดในการตัดสินใจ
ประเภทของการร่วมการงาน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ กาหนดวิธีการบัญชีสาหรับ ผู้เข้ าร่ วมการงานให้
เป็ นไปตามรูปแบบการจัดประเภทการร่วมการงานตามสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้ าร่ วมการงานที่เกิดจาก
การร่วมการงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้ างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน ตลอดจนเงื่อนไข
ที่ผ้ ูเข้ าร่ วมในข้ อตกลงตามสัญญาที่ได้ ตกลงกัน รวมทั้งข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่น ที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการร่วมการงานออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
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1. การดาเนินงานร่วมกัน (Joint Operation) เป็ นการร่วมการงานซึ่งผู้ท่มี ีการควบคุมร่ วมในการ
งานนั้นมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับการร่ วมการงานนั้น โดยกาหนดส่วน
แบ่ ง ในส่ ว นได้ เ สี ย ในสิน ทรั พ ย์ หนี้ สิน รายได้ และค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ กิ ด ขึ้ นตามส่ ว นได้ เ สีย ของตนในการ
ดาเนินงานร่ วมกัน ซึ่งสัดส่วนดังกล่ าวอาจแตกต่างจากส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของก็ได้ นอกจากนี้
การดาเนินงานร่ วมกันอาจจัดตั้งเป็ นหน่ วยงานแยกต่างหากหรื อไม่ก ็ได้ ทั้งนี้ หากการร่ วมการงานจั ด
ประเภทเป็ นการดาเนินงานร่วมกัน ผู้ร่วมดาเนินงาน (Joint Operator) แต่ละรายต้ องรับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สิน และรั บรู้ รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง ที่เกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตนในการดาเนิ นงานร่ วมกัน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่ายนั้น
ในกรณีการซื้อส่วนได้ เสียในการดาเนินงานร่ วมกัน (Joint Operation) หากส่วนได้ เสียในการ
ดาเนินงานร่ วมกันที่ไปซื้อมานั้นเป็ นธุรกิจ ให้ นาหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ มาถือปฏิบัติ (ยกเว้นกรณีการซื้อส่วนได้ เสียในการดาเนินงานร่วมกันภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน) เช่น การหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน การบันทึกต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการซื้อเป็ น
ค่าใช้ จ่าย (ยกเว้นต้ นทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหนี้ ) การรับรู้รายการสินทรัพย์
และหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ท่เี กี่ยวข้ อง ณ วันที่ซ้ ือ การคานวณหาค่าความนิยมและทดสอบการ
ด้ อยค่าค่าความนิยมทุกปี หรือกรณีการเพิ่ มส่วนได้ เสียในการดาเนินงานร่ วมกันเดิม แต่ยังคงมีอานาจ
ควบคุมร่วม ไม่ต้องวัดมูลค่าสัดส่วนเดิม เป็ นต้ น
ทั้งนี้ หากผู้เข้ าร่วมในการดาเนินงานร่วมกันแต่ไม่มีอานาจควบคุมร่วมมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระ
ผูกพันในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานร่วมกันนั้น ผู้เข้ าร่วมในการดาเนินงานร่วมกันแต่ ไม่มีอานาจ
ควบคุ ม ร่ วมแต่ ละรายต้ อ งรั บ รู้ สิน ทรั พ ย์ หนี้ สิน รายได้ และค่ า ใช้ จ่ า ยตามส่วนได้ เสีย ของตนในการ
ดาเนิ น งานร่ วมกัน แต่ หากผู้ เข้ า ร่ วมในการดาเนิ น งานร่ วมกันแต่ ไม่ มีอานาจควบคุ ม ร่ วมไม่ มีสิทธิใน
สิน ทรั พ ย์ แ ละไม่ ไ ด้ มี ภ าระผู ก พั น ในหนี้ สิน ที่เ กี่ ย วข้ อ งของการด าเนิ น งานร่ ว มกัน ผู้ เ ข้ า ร่ ว มในการ
ดาเนินงานร่วมกันแต่ไม่มีอานาจควบคุมร่วมนั้นต้ องบันทึกส่วนได้ เสียของตนในการดาเนินงานร่วมกันตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2. การร่วมค้า (Joint Venture) เป็ นการร่วมการงานซึ่งผู้ท่มี ีการควบคุมร่ วมมีสิทธิในสินทรัพย์
สุทธิของการร่วมการงานนั้น โดยการร่วมค้ านั้นต้ องจัดตั้งเป็ นหน่วยงานแยกต่างหากเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ร่วมค้ า
ไม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ใดๆในสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ ภาระผู ก พั น ในหนี้ สิ น แต่ ล ะรายการของการร่ ว มค้ า นั้ น ใน
ขณะเดียวกัน เจ้ าหนี้ของการร่ วมค้ าไม่มีสิทธิไล่เบี้ยผู้เข้ าร่ วมการงานให้ ชาระหนี้สินของการร่ วมค้ า โดย
ผู้เข้ าร่วมการงานรับผิดชอบเพียงแค่เงินลงทุนของตนในการร่วมค้ าเท่านั้น โดยผู้เข้ าร่วมการงานแต่ละราย
จะได้ รับส่วนแบ่งในกาไรหรือขาดทุนของการร่วมค้ านั้น ในกรณีน้ ี ผู้ร่วมค้ า (Joint Venturer) ต้ องบันทึก
บัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้ า ด้ วยวิธีส่วนได้ เสีย (Equity Method) ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 เรื่อง “เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า” เท่านั้น เว้ นแต่กจิ การจะได้ รับการยกเว้ นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามวิธสี ่วนได้ เสียตามที่ระบุมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
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ขณะที่ผ้ ูเข้ าร่วมการงานที่ไม่มีการควบคุมร่วมในการร่วมค้ าต้ องบันทึกบัญชีส่วนได้ เสียในส่วนของ
ตนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง “เครื่องมือทางการเงิน” (เมื่อมีการประกาศใช้ )
แต่ ในกรณี ท่ีผ้ ู เข้ า ร่ วมการงานนั้ น มีอิทธิพลอย่ า งมีนั ยสาคัญ ในการร่ วมค้ า นั้น ให้ บั น ทึกบัญ ชี เงิน ลงทุ น
ดังกล่าวด้ วยวิธสี ่วนได้ เสียตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง “เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า”
ต่อไปนี้เป็ นแผนภาพแสดงการจั ดประเภทการร่ วมการงาน : การประเมิน สิทธิและภาระผู กพั น ของ
ผู้เข้ าร่วมการงานที่เกิดจากการร่วมการงาน

โครงสร้ างของการร่วมการงาน

ไม่ได้ จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก

จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก

กิจการต้ องพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
1) รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก
2) เงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญา และ
3) ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่น

การดาเนินงานร่วมกัน (Joint Operations)

การร่วมการงานซึ่งผู้ท่มี ีการควบคุมร่วมมีสิทธิใน
สินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องใน
การร่วมการงานนั้น

รับรู้สนิ ทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่าย
ตามส่วนได้ เสียของตน

การร่วมค้ า (Joint Ventures)

การร่วมการงานซึ่งผู้ท่มี ีการควบคุมร่วมมี
สิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น

รับรู้ด้วยวิธีส่วนได้ เสีย

แผนภาพที่ 4 : แสดงการจัดประเภทการร่วมการงาน : การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผูเ้ ข้า
ร่วมการงานทีเ่ กิดจากการร่วมการงาน
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ต่อไปนี้ เป็ นตารางเปรียบเทียบระหว่างการดาเนินงานร่วมกันกับการร่วมค้า
ประเด็น
1. เงื่อนไขของข้ อตกลง

2. สิทธิในสินทรัพย์

3. ภาระผูกพันในหนี้สนิ

4. รายได้ ค่าใช้ จ่าย
กาไรขาดทุน

5. วิธกี ารบัญชี

การดาเนินงานร่วมกัน
(Joint Operations)
ผู้ เข้ า ร่ ว มการงานมี สิทธิใ นสิน ทรั พ ย์แ ละ
ภาระผู ก พั นในหนี้ สิ น ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ
การร่วมการงาน
ผู้เข้ าร่วมการงานมีส่วนแบ่งในส่วนได้ เสีย
ในสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องตามสัดส่วนที่
กาหนดไว้

การร่วมค้า
(Joint Ventures)
ผู้เข้ าร่ วมการงานมีสิทธิในสินทรั พย์
สุทธิของการร่วมการงาน
สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ นของการร่ ว มค้ า โดย
ผู้เข้ าร่วมการงานไม่มีส่วนได้ เสียใดๆ
ในสินทรัพย์ของการร่วมการงานนั้น

ผู้เข้ าร่ วมการงานมีส่วนแบ่งในส่วนได้ เสีย
ในหนี้สินที่เกี่ยวข้ องตามสัดส่วนที่กาหนด
ไว้ โดยผู้เข้ าร่วมการงานนั้นต้ องรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเรียกร้ องจากบุคคลภายนอก

การร่วมค้ าเป็ นผู้มีภาระหนี้สนิ ของตน
โดยผู้เข้ าร่วมการงานรับผิดชอบเพียง
แค่ เ งิ น ลงทุ น ของตนในการร่ ว มค้ า
หรือภาระผูกพันของตนเกี่ยวกับทุนที่
ค้ า งช าระหรื อ ทุ น ที่ เ พิ่ ม ในการร่ ว ม
การงานหรื อ ทั้ ง สองกรณี ดั ง นั้ น
เจ้ า หนี้ จึ ง ไม่ มี สิ ท ธิไ ล่ เ บี้ ยผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
การงานให้ ชาระหนี้สนิ ของการร่วมค้ า
ผู้เข้ าร่วมการงานแต่ละรายจะได้ รับปันส่วน ผู้เข้ า ร่ วมการงานแต่ ละรายจะได้ รั บ
รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยตามเกณฑ์ ข องผล ส่ ว น แบ่ งใน ก า ไร หรื อ ขา ดทุ น ที่
การด าเนิ น งานของผู้ เข้ าร่ ว มการงาน เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของการร่วมค้ า
แต่ละราย ซึ่งอาจแตกต่างจากส่วนได้ เสีย
ในความเป็ นเจ้ าของ
ผู้ ร่ ว ม ด า เ นิ น ง า น รั บ รู้ ส่ ว น แ บ่ ง ข อ ง ผู้ ร่ วมค้ ารั บ รู้ บั ญ ชี เงิ น ลงทุ นใน
สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่าย
การร่ ว มค้ า ด้ ว ยวิ ธีส่ ว นได้ เ สีย ในงบ
การเงินรวม
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ตัวอย่างที่ 3

การจัดประเภทของการร่วมการงาน

บริ ษัท หนึ่ง จากัดและบริ ษัท สอง จากัด ตกลงทาสัญญาควบคุมร่ วมกันเพื่ อก่อ ตั้งบริ ษัท สาม
จากัด เพื่อดาเนินการก่อสร้ างอาคารรัฐสภาให้ แก่รัฐบาล ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวกาหนดให้ สิทธิในสินทรัพย์
และภาระผูกพันในหนี้สนิ ตลอดจนกาไรขาดทุนจากการร่วมการงานจะถูกแบ่งไปยังบริษัท หนึ่ง จากัดและ
บริ ษัท สอง จากัดตามสัดส่วนการถือหุ้ นของแต่ ละบริ ษัท ในกรณีน้ ีถือเป็ นการร่ วมการงานประเภทใด
เพราะเหตุใด และผู้ร่วมการงานต้ องบันทึกบัญชีด้วยวิธใี ด
คาตอบ ข้ อตกลงตามสัญญานี้ถือเป็ นการดาเนินงานร่ วม (Joint Operation) เนื่องจากสัญญาฉบับนี้
กาหนดให้ บริษัท หนึ่ง จากัดและบริษัท สอง จากัด มีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัท
สาม จากัด ดังนั้น บริษัท หนึ่ง จากัดและบริษัท สอง จากัดต้ องรับรู้ส่วนแบ่งในสิน ทรัพย์ หนี้สิน รายได้
และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมก่ อ สร้ างอาคารรั ฐ สภาให้ แ ก่ รั ฐ บาลตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ใน
งบการเงินของตน
ตัวอย่างที่ 4 การจัดประเภทของการร่วมการงาน
บริษัท สี่ จากัดและบริ ษัท ห้ า จากัด ตกลงทาสัญญาควบคุม ร่ วมกันเพื่อก่อตั้งบริษัท หก จากัด
เพื่อดาเนินการก่อสร้ างทางด่วนให้ แก่รัฐบาล ทั้งนี้ สัญญาดั งกล่าวกาหนดให้ สิทธิในสินทรัพย์และภาระ
ผูกพันในหนี้สินที่เกิดจากการร่ วมการงานนี้เป็ นของบริษัท หก จากัด โดยบริ ษัท สี่ จากัดและบริ ษัท ห้ า
จากัด จะได้ รับส่วนแบ่งในผลกาไรหรือขาดทุนของการร่วมการงานนี้ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ เข้ าร่วม
การงานทั้งสองรายไม่มีสิทธิในสินทรั พย์และภาระผูกพั นในหนี้สิน ของการร่ วมการงานนี้แต่อย่างใด แต่
ผู้เข้ าร่วมการงานจะได้ รับส่วนแบ่งกาไรขาดทุนจากการร่วมการงานจากการร่วมการงานนี้ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นของแต่ละบริษัท ในกรณีน้ ีถือเป็ นการร่ วมการงานประเภทใด เพราะเหตุใด และผู้ร่วมการงานต้ อง
บันทึกบัญชีด้วยวิธใี ด
คาตอบ ข้ อตกลงตามสัญญานี้ถือเป็ น การร่วมค้ า (Joint Venture) เนื่องจากสัญญาฉบับนี้ ไม่ได้
กาหนดให้ บริษัท สี่ จากัดและบริษัท ห้ า จากัด มีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัท หก
จากัด แต่กาหนดให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานทั้งสองรายมีสทิ ธิในสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัท หก จากัดเท่านั้น ดังนั้น
บริ ษัท สี่ จากัดและบริ ษัท ห้ า จากัดต้ องรับรู้ บัญชี เงินลงทุนในการร่ วมค้ า ด้ วยวิธีราคาทุน หรื อวิ ธีตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง “เครื่องมือทางการเงิน” (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ในงบการเงินเฉพาะกิจการและรับรู้บัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้ าด้ วยวิธีส่วนได้ เสียในงบการเงินรวม
การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจ การต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ส าหรั บ ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานที่ มี
การควบคุมร่วมในการร่ วมการงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง “การเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น” (IFRS#12 Disclosure of Interests in Other Entities) เพื่อช่วย
ให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมิน ลักษณะ เนื้อหา และผลกระทบทางการเงินของส่วนได้ เสียในการร่วมการงาน
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 13 มกราคม 2560)
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดให้ กิจการต้ องปฏิบัติในช่ วงเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1: การเปลี่ย นแปลงจากวิ ธี ร วมตามสัดส่ ว นเป็ นวิ ธี ส่ ว นได้เ สี ย (Proportionate
Consolidation to Equity Method)
กิจการต้ องรั บรู้บัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้ า ณ วันต้ นงวดของรอบระยะเวลารายงานล่าสุดก่อน
งวดที่ใช้ ครั้งแรก ตลอดจนกิจการต้ องปรับปรุงกาไรสะสมต้ นงวดและประเมินการด้ อยค่าของเงินลงทุนใน
การร่วมค้ านั้น ทั้งนี้ หากการรวมสินทรั พย์และหนี้สินทั้งหมดที่กิจการเคยนามาจัดทางบการเงินรวมด้ วย
วิ ธีร วมตามสัดส่ วนทาให้ เ กิดสิน ทรั พ ย์ สุท ธิท่ีติ ดลบ กิจการต้ องประเมิ น ว่ า กิจการมี ภาระผู กพั น ตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์สุทธิท่ตี ิดลบนั้นหรือไม่ ซึ่งถ้ าหากกิจการ
มีภาระผูกพันเกิดขึ้น กิจการต้ องรับรู้หนี้สิน สาหรับภาระผูกพันนั้น ในทางกลับกัน หากกิจการไม่มีภาระ
ผูกพันดังกล่าว กิจการไม่ต้องรับรู้หนี้สินนั้น แต่ กิจการต้ องปรับปรุงกาไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อนหน้ า
งวดที่มีการนามาใช้ ครั้งแรก รวมทั้งกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวและส่วนแบ่งขาดทุนที่ยังไม่รับรู้
สะสม ณ วันต้ นงวดของงวดล่าสุดที่ผ่านมาและ ณ วันที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
เป็ นครั้งแรก
รายการปรับปรุงและตัดบัญชีเพือ่ จัดทางบการเงินรวม
เดบิต เงินลงทุนในการร่วมค้ า – วิธสี ่วนได้ เสีย
xx
หนี้สนิ
xx
เครดิต สินทรัพย์
xx
กาไรสะสมต้ นงวด
xx
กรณีที่ 2: การเปลี่ย นแปลงจากวิธี ส่ว นได้เสี ยเป็ นการรับรู ส้ ินทรัพย์และหนี้ สิ น (Equity
Method to Accounting for Assets and Liabilities)
กิจการต้ องตัดรายการเงินลงทุนที่เคยรับรู้ ณ วันต้ นงวดของรอบระยะเวลารายงานล่าสุดก่อนงวดที่
ใช้ ครั้งแรก และในขณะเดียวกัน กิจการต้ องรั บรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์และหนี้สินแต่ละรายการที่เกี่ยวข้ อง
กับส่วนได้ เสียรวมทั้งค่าความนิยมที่อาจเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จากนั้น กิจการ
ต้ องรั บรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นในกาไรสะสมต้ นงวดของรอบระยะเวลารายงานล่ าสุดที่ผ่านมา เว้ นแต่ในกรณีท่ี
จานวนเงินส่วนแบ่ งในสินทรั พย์และหนี้สินแต่ละรายการที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียรวมทั้งค่าความนิยมที่
อาจเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่า ตามบัญชีของเงินลงทุน ที่รับรู้น้ันมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของบัญชีเงินลงทุน ที่
ตัดออกไป กิจการต้ องนาผลต่างนั้นมาหักกลบกับค่าความนิยมก่อน หากยังมีผลต่างเหลืออยู่ กิจการจึง
ค่อยนาผลต่างที่เหลื ออยู่น้ันไปปรั บปรุงกับกาไรสะสมต้ นงวดของรอบระยะเวลารายงานล่ าสุดที่ผ่านมา
นอกจากนี้ กิจการต้ องแสดงการกระทบยอดของรายการข้ างต้ นด้ วย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 13 มกราคม 2560)
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รายการปรับปรุงและตัดบัญชีเพือ่ จัดทางบการเงินรวม
เดบิต สินทรัพย์
xx
เครดิต หนี้สนิ
เงินลงทุนในการร่วมค้ า – วิธสี ่วนได้ เสีย
กาไรสะสมต้ นงวด

xx
xx
xx

สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้ องตัดบัญชี เงินลงทุนที่เคยรั บรู้ด้วยวิธีราคาทุนออกจาก
บัญชี พร้ อมทั้งรับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน ในลักษณะเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ เสียมาเป็ นการรับรู้
สินทรัพย์และหนี้สิน นอกจากนี้ กิจการต้ องแสดงผลกระทบยอดระหว่างบัญชีเงินลงทุนที่ตัดออกไปกับ
บัญชีสนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ที่รับรู้ ตลอดจนผลต่างที่เหลือที่กระทบกับกาไรสะสมต้ นงวดของงวดล่าสุดที่ผ่านมา
การบันทึกบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เดบิต สินทรัพย์
เครดิต หนี้สนิ
เงินลงทุนในการร่วมค้ า – วิธรี าคาทุน
กาไรสะสมต้ นงวด

xx
xx
xx
xx

กรณีที่ 3: การเปลีย่ นแปลงจากวิธีรวมตามสัดส่วนเป็ นการรับรูส้ ินทรัพย์และหนี้ สิน
(Proportionate Consolidation to Accounting for Assets and Liabilities)
ในการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้ องตัดบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้ าที่เคยรับรู้ด้วยวิธี
ราคาทุน พร้ อมทั้งรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในลักษณะเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ เสียมาเป็ นการ
รับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ นอกจากนี้ กิจการต้ องแสดงผลกระทบยอดระหว่างบัญชีเงินลงทุนที่ตัดออกไปกับ
บัญชีสนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ที่รับรู้ ตลอดจนผลต่างที่เหลือที่กระทบกับกาไรสะสมต้ นงวดของงวดล่าสุดที่ผ่านมา
การบันทึกบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เดบิต สินทรัพย์
เครดิต หนี้สนิ
เงินลงทุนในการร่วมค้ า – วิธรี าคาทุน
กาไรสะสมต้ นงวด

xx

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 13 มกราคม 2560)

xx
xx
xx
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ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
- กิจการต้ องประเมินข้ อตกลงการร่วมการงานใหม่สาหรับรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้ าที่มีการเริ่มนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบั ติ โดยกิจการต้ องใช้ ดุลยพิ นิจอย่างมากในการ
พิ จารณากิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจที่มีสาระสาคัญ ตลอดจนต้ องมีความรู้ ความ
เข้ า ใจในเนื้ อหาของกฎหมาย เงื่อนไขและข้ อตกลงในสัญญา รวมถึงข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์
แวดล้ อมอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประเมินว่า ข้ อตกลงที่เกิดขึ้นนั้นมีการควบคุมร่ วมหรือไม่ ซึ่งกิจการต้ อง
อ้ างอิงหลักการควบคุมที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง “งบการเงินรวม”
และในกรณีท่มี ีการควบคุมร่วม การร่วมการงานนั้นถูกจัดประเภทเป็ นประเภทใด
- ในบางกรณี ข้ อ กาหนดใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ อาจนาไปสู่การปรั บ ปรุ ง
ย้ อนหลังข้ อมูลทางการเงินที่ถูกนาเสนอในรายงานทางการเงิน เมื่อมีการเริ่ มนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ เช่น สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ เป็ นต้ น
รวมทั้งอาจส่งผลให้ อตั ราส่วนทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง “ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า” เช่น อัตราส่วนกาไรขั้นต้ น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
เป็ นต้ น ซึ่ งผลกระทบดังกล่ าวอาจส่งผลต่ อเงื่อนไขการกู้ยืมได้ เช่ น ในกรณีท่ีผ้ ู ร่วมดาเนิ นงานต้ อง
เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี จากวิธีส่วนได้ เสียมาเป็ นการรั บรู้สินทรั พย์และหนี้สิน หรื อในกรณีท่ี
เดิมทีผ้ ูเข้ าร่วมการงานใช้ วิธรี วมตามสัดส่วน เป็ นต้ น
- ผลจากที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ ได้ ตัดทางเลื อกวิ ธีรวมตามสัดส่วนออกไป ดังนั้ น
กิจ การจะไม่ ส ามารถเลื อ กใช้ วิ ธีร วมตามสัดส่ ว นได้ อีก ต่ อไป ซึ่ งจะส่ง ผลให้ ข้อ มู ล ในงบการเงิ น มี
ความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็ นลักษณะเชิงคุณภาพเสริมประการหนึ่งของ
ข้ อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ ซึ่งระบุอยู่ในกรอบแนวคิดสาหรั บการรายงานทางการเงิน
- หากการร่วมค้ าในอดีตถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ท่คี วบคุมร่ วม (Jointly Controlled Assets) ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง “ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า ” ในกรณีน้ ี ผู้ร่วมดาเนินงานยังคง
บันทึกบัญชีเช่ นเดิม เนื่องจากวิธีการบัญชีของสินทรัพย์ท่คี วบคุมร่ วม (Jointly Controlled Assets)
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง “ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า ”เหมือนกับวิธีการบัญชีของการ
ดาเนินงานร่วมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง “การร่วมการงาน”
***************

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 13 มกราคม 2560)
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