เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๔ ง

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๘/๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญ ชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุง มาตรฐานการบัญ ชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุม ครั้งที่ ๓๔ (๖/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ย กเลิกมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง ส่ว นได้เสีย
ในการร่วมค้า ลําดับที่ ๒.๑๔ ตามประกาศสภาวิชาชีพ บัญชี ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

คําแถลงการณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บ ที่ 31 เรื่ อง ส่ ว นได้ เสี ย ในการร่ ว มค้ า ซึ่ ง เป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (IAS 31 : Interests in Joint Venture
(Bound Volume 2012 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการปรับปรุงจากปี 2552 โดยปรับปรุงย่อหน้ า 58ก และ 58ง
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สารบัญ
ย่อหน้าที่

บทนํา
ขอบเขต

บทนํา1-บทนํา10
1-2

คํานิยาม
รูปแบบของการร่วมค้า
การควบคุมร่วม
ข้อตกลงร่วมค้าตามสัญญา

3-12
7
8
9-12

การดําเนินงานทีค่ วบคุมร่วมกัน
สินทรัพย์ทีค่ วบคุมร่วมกัน
กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน

13-17
18-23
24-47

งบการเงินของผูร้ ่วมค้า
วิธรี วมตามสัดส่วน
วิธสี ่วนได้ เสีย
ข้ อยกเว้ นการไม่ใช้ วิธรี วมตามสัดส่วนและวิธสี ่วนได้ เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการของผูร้ ่วมค้า

30-45ข
30-37
38-41
42-45ข
46-47

รายการค้าระหว่างผูร้ ่วมค้ากับการร่วมค้า
การแสดงส่วนได้เสียในการร่วมค้าในงบการเงินของผูล้ งทุน
ผูด้ าํ เนินการของการร่วมค้า
การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิ
การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

48-50
51
52-53
54-57
58-58ง
59
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 59 ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการ
เลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด

บทนํา
บทนํา 1.

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้ เสียในการร่ วมค้ า ใช้ แทน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนได้ เสียในการร่ วมค้ า โดยให้ ถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
ทั้งนี้ สนับสนุนให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ

เหตุผลในการปรับปรุง
บทนํา 2.

การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ เป็ นการดํ า เนิ น งานภายใต้ โครงการพั ฒ นา
และปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

บทนํา 3.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บับ นี้ มีก ารปรั บ ปรุงที่จํา เป็ นเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลง
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 28 (ปรั บปรุง 2555) เรื่ อง เงิน ลงทุนใน
บริษัทร่วม ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี โดยมิได้ มีการพิจารณา
ทบทวนแนวคิ ด พื้ นฐานของการบั ญ ชี ส ํา หรั บ ส่ ว นได้ เสี ย ในการร่ ว มค้ าตามที่ ก ํา หนด
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า ฉบับเดิม
แต่อย่างใดและแตกต่างจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28(ปรับปรุง 2552) โดยเพิ่มย่อ
หน้ าที่ 58ก และ 58ง เข้ ามาเท่านั้น

การเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญ
บทนํา 4.

การเปลี่ ย นแปลงที่ส ํา คั ญ จากมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 31 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง
ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า ฉบับเดิมสรุปได้ ดังนี้

ขอบเขต
บทนํา 5.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับส่วนได้ เสียของผู้ร่วมค้ าในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ซึ่งถือโดยกิจการร่ วมลงทุน กองทุนรวม หน่ วยลงทุน และกิจการที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน
เมื่ อ เงิ น ลงทุ น นั้ น จั ด ประเภทเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ค้ า และบั น ทึ ก บั ญ ชี ต ามที่ ก ํา หนด
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ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ งการรั บ รู้ และการวัด มู ลค่ า เครื่ องมื อทางการเงิ น
(เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) กิ จ การต้ องวั ด มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ดั ง กล่ า วด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมให้ รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีท่เี กิดขึ้น
บทนํา 6.

นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กําหนดข้ อยกเว้ นในการนําวิธีรวมตามสัดส่ วนหรื อ
วิธสี ่วนได้ เสียมาปฏิบัติ ซึ่งคล้ ายคลึงกับข้ อยกเว้ นในกรณีท่บี ริษัทใหญ่ไม่ต้องจัดทํางบการเงิน
รวม ข้ อยกเว้ นนี้รวมถึงกรณีท่ผี ้ ูลงทุนซึ่งเป็ นบริษัทใหญ่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องจัดทํางบการเงิน
รวมตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง งบการเงิ น รวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ย่อหน้ าที่ 2.2) และกรณีท่ผี ้ ูลงทุนซึ่งแม้ มิใช่บริษัทใหญ่กส็ ามารถ
พิจารณาเงื่อนไขที่ได้ รับยกเว้ นเช่นเดียวกับกรณีของบริษัทใหญ่ (ย่อหน้ าที่ 2.3)

ข้อยกเว้นในการนําวิธีรวมตามสัดส่วนหรือวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ
บทนํา 7.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่กาํ หนดให้ กิจการต้ องนําวิธีรวมตามสัดส่วน หรือวิธีส่วนได้ เสีย
มาปฏิบั ติ เมื่ อ การได้ ม าและถือ ไว้ ซ่ึ ง ส่ ว นได้ เ สีย ในการร่ ว มค้ า นั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จะ
จําหน่ายออกไปภายในระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้ มา ทั้งนี้ ต้ องมีหลักฐานแสดงว่า
กิจการซื้อเงินลงทุนโดยตั้งใจว่ าจะจําหน่ ายออกไป และฝ่ ายบริหารของกิจการอยู่ ระหว่ าง
การติดต่ อหาผู้ ซ้ ื ออย่ างจริ งจัง นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชี ใช้ คําว่ า “ภายในระยะเวลา
12 เดือน” แทนคําว่า “ในอนาคตอันใกล้ ” ที่ใช้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 ฉบับเดิม
ทั้ง นี้ หากกิจ การไม่ ส ามารถจํา หน่ า ยส่ ว นได้ เ สีย ในการร่ ว มค้ า ออกไปภายในระยะเวลา
12 เดือน กิจการต้ องใช้ วิธีรวมตามสัดส่วนหรือวิธีส่วนได้ เสียนับตั้งแต่ วันที่ได้ มา เว้ นแต่
จะเข้ าเหตุการณ์ท่กี าํ หนดไว้ เป็ นการเฉพาะ

บทนํา 8.

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ อนุ ญาตให้ ผ้ ูร่วมค้ าซึ่งยังคงมีอาํ นาจควบคุมร่ วมในการร่ วมค้ า
ไม่ นํา วิ ธีร วมตามสัด ส่ วน หรื อ วิ ธีส่ ว นได้ เ สีย มาปฏิบั ติ โดยให้ เ หตุผ ลว่ า กิจ การร่ ว มค้ า นั้ น
ดําเนินงานภายใต้ ข้อจํากัดที่เข้ มงวดเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ทําให้
กิจ การร่ ว มค้ า ด้ อ ยความสามารถในการโอนเงิ น ให้ แ ก่ ผ้ ู ร่ ว มค้ า การยกเลิ ก การนํา วิ ธีร วม
ตามสัดส่วนหรื อวิธีส่วนได้ เสียมาปฏิบัติจะกระทําได้ กต็ ่ อเมื่อผู้ร่วมค้ าสูญเสียอํานาจในการ
ควบคุมร่วมเท่านั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บทนํา 9.

ข้ อกําหนดในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ลงทุนนั้นให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) หน้ า 4/19

การเปิ ดเผยข้อมูล
บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้ ผ้ ูร่วมค้ าต้ องเปิ ดเผยวิธีการที่ใช้ ในการรับรู้ส่วนได้ เสีย
ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (กล่าวคือวิธรี วมตามสัดส่วนหรือวิธสี ่วนได้ เสีย)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ขอบเขต
1.

มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ ให้ถือ ปฏิ บ ตั ิ ก บั การบัญ ชี สํ า หรับส่ ว นได้เ สี ย ในการร่ ว มค้า และ
การรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของการร่วมค้าในงบการเงินของ
ผูร้ ่ วมค้าและงบการเงินของผู ล้ งทุ นในการร่ วมค้า โดยไม่ คํานึงถึงโครงสร้างหรื อรู ปแบบ
การดําเนินงานของการร่ วมค้านั้น อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ไม่ให้ถือปฏิ บตั ิ
กับส่วนได้เสียของผูร้ ่วมค้าในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันซึ่งถือโดย
1.1 กิจการร่วมลงทุน (Venture Capital Organisation) หรือ
1.2 กองทุ น รวม หน่ ว ยลงทุ น และกิ จ การที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน รวมถึ ง กองทุ น
ประกันภัยซึ่งมีส่วนของเงินลงทุน (Investment-Linked Insurance Fund)
ซึ่ งผู ล้ งทุนรับรู เ้ ริ่มแรกโดยกําหนดประเภทเป็ นมู ลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน หรื อ
จั ด ประเภทเงิ น ลงทุ น เป็ นหลัก ทรัพ ย์เ พื่ อ ค้า และบัน ทึ ก บัญ ชี ต ามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู แ้ ละการวัดมู ลค่ าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)
ผูล้ งทุนต้องวัดมู ลค่ารายการเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที่กําหนดในมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับ ที่ 39 เรื่ อ ง การรับ รู แ้ ละการวัด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่อ มี ก าร
ประกาศใช้) และรับรู ก้ ารเปลี่ยนแปลงมู ลค่ ายุติธรรมในกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชี ที่มี
การเปลี่ย นแปลง ทั้ง นี้ ผู ล้ งทุ น ที่ถื อ เงิ น ลงทุ น ดัง กล่ า วต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามข้อ กํ า หนด
ในย่อหน้าที่ 55 และ 56

2.

ผู ร้ ่ ว มค้า ซึ่ ง มี ส่ ว นได้เ สี ย ในกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน ได้ร ับ การยกเว้น ไม่ ต ้อ งปฏิ บ ตั ิ ต าม
ย่ อหน้าที่ 30 (วิ ธี รวมตามสัด ส่ วน) และย่ อ หน้าที่ 38 (วิ ธี ส่ วนได้เ สี ย) เมื่อ เป็ นไปตาม
เงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
2.1 ส่ ว นได้เ สี ยดังกล่ า วได้ถู ก จัด ประเภทเป็ นสิ นทรัพ ย์ที่ถือไว้เ พื่อ ขายตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุ นเวียน
ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการดําเนินงานทีย่ กเลิก
2.2 เป็ นไปตามข้อยกเว้นที่กําหนดในย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่อง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่ งอนุ ญาตให้บริ ษทั ใหญ่ ที่มีส่วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันไม่ ตอ้ งนําเสนอ
งบการเงินรวม หรือ
2.3 เมือ่ มีลกั ษณะตามข้อกําหนดทุกข้อต่อไปนี้
2.3.1 ผู ร้ ่ ว มค้ามี ฐ านะเป็ นบริ ษ ทั ย่ อ ยซึ่ ง ถู ก กิ จ การอื่ น ควบคุ ม อยู่ ท้ งั หมด หรื อ
เป็ นบริ ษ ัท ย่ อ ยซึ่ ง ถู ก กิ จ การอื่ น ควบคุ ม บางส่ ว น โดยที่ ผู ้ถื อ หุ้ น อื่ น
ของกิจการรวมทั้งผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงได้รบั ทราบ และไม่คดั ค้าน
ในการทีผ่ ูร้ ่วมค้าจะไม่นาํ วิธีรวมตามสัดส่วนหรือวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบตั ิ
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2.3.2 ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ ของผูร้ ่วมค้าไม่มีการซื้ อขายในตลาดสาธารณะ
(ไม่ว่าจะเป็ นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซื้ อขาย
นอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดในท้องถิน่ และในภูมิภาค)
2.3.3 ผู ร้ ่ วมค้าไม่ ไ ด้นําส่ งหรื ออยู่ ในกระบวนการของการนําส่ งงบการเงิ นของ
กิจการให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกํากับ
ดู แ ลอื่ น เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการเสนอออกขายตราสารใดๆ ในตลาด
สาธารณะ และ
2.3.4 บริษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุดหรือบริษทั ใหญ่ในระหว่างกลาง ของผูร้ ่วมค้าได้
จัด ทํ า งบการเงิ น รวมเผยแพร่ เ พื่อ ประโยชน์ต่ อ สาธารณะซึ่ ง เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีทีร่ บั รองทัว่ ไปแล้ว

คํานิยาม
3.

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้
การควบคุม

หมายถึง อํ า นาจในการกํ า หนดนโยบายทางการเงิ น และ
การดํ า เนิ น งานของกิ จ กรรมเชิ ง เศรษฐกิ จ เพื่อ ให้
ได้รบั ประโยชน์จากกิจกรรมนั้น

วิธีส่วนได้เสีย

หมายถึง วิ ธี การบั ญ ชี ซึ่ งบั น ทึ กเงิ น ลงทุ น เมื่ อ เริ่ ม แรก
ในการร่ วมค้า ด้ว ยราคาทุ น และปรับ ปรุ งด้ว ยการ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้ นภายหลังการลงทุนตามสัดส่วน
ของผู ร้ ่ วมค้าในสินทรัพย์สุทธิ ของกิจการที่ควบคุม
ร่ วมกัน กํ าไรหรื อขาดทุ นของผู ร้ ่ วมค้ารวมถึงส่ วน
แบ่งในกําไรหรือขาดทุนของกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน

ผูล้ งทุนในการร่วมค้า

หมายถึง บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ ข้า ร่ ว มในการร่ ว มค้า และ
ไม่มีอํานาจควบคุมร่วมในการร่วมค้านั้น

การควบคุมร่วม

หมายถึง การมีส่วนร่ วมในการควบคุมกิจกรรมเชิ งเศรษฐกิ จ
ตามที่ตกลงไว้ในสัญญา และการควบคุมร่วมดํารงอยู่
ต่ อเมื่อการตัดสินใจเชิ งกลยุทธ์ทางการเงินและการ
ดําเนินงานในกิจกรรมเชิ งเศรษฐกิจต้องได้รบั ความ
เห็ นชอบเป็ นเอกฉันท์จากผู ร้ ่ วมค้าซึ่ งมีส่ วนร่ วมใน
การควบคุม
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การร่วมค้า

หมายถึง การประกอบกิจกรรมเชิ งเศรษฐกิจของบุ คคลหรื อ
กิ จ การตั้ง แต่ ส องรายขึ้ นไปโดยให้มี ก ารควบคุ ม
ร่วมกันตามทีต่ กลงไว้ในสัญญา

วิธีรวมตามสัดส่วน

หมายถึง

งบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ

หมายถึง งบการเงินที่นําเสนอโดยบริษทั ใหญ่ หรือโดยผูล้ งทุนในบริษทั
ร่วม หรือโดยผูร้ ่วมค้าในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่ งแสดงเงิน
ลงทุนตามเกณฑ์ส่วนได้เสียทางตรงในส่ วนของเจ้าของ มิใช่
ตามเกณฑ์ของผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้ นและสินทรัพย์สุทธิ
ของกิจการทีถ่ ูกลงทุน

อิ ท ธิ พ ล อ ย่ า ง มี
นัยสําคัญ

หมายถึง อํ า นาจในการเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ
นโยบายทางการเงิ น และการดํ า เนิ น งานของกิ จ กรรมเชิ ง
เศรษฐกิ จ แต่ ไ ม่ ถึ ง ระดับ ที่ จ ะควบคุ ม หรื อ ควบคุ ม ร่ ว มใน
นโยบายดังกล่าว

ผูร้ ่วมค้า

หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่เข้าร่วมในการร่วมค้าและมีอํานาจควบคุม
ร่วมในการร่วมค้านั้น

วิธีการบัญชีของผูร้ ่วมค้าโดยนําสินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในการร่วมค้าเฉพาะส่วนที่เป็ นของผูร้ ่วมค้ามารวม
กับรายการที่เหมือนกันตามเกณฑ์แต่ละบรรทัดหรือนําเสนอ
โดยแสดงรายการดังกล่าวเป็ นแต่ละบรรทัดแยกต่างหากจาก
รายการชนิดเดียวกันในงบการเงินของผูร้ ่วมค้า

4.

งบการเงินที่ใช้ วิธีรวมตามสัดส่วนหรื อแสดงเงินลงทุ นตามวิธีส่วนได้ เสียไม่ ถือเป็ นงบการเงิน
เฉพาะกิจการ รวมทั้ง ไม่ ใช่ งบการเงินของกิจการซึ่งไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่ วม หรือส่วนได้ เสีย
ของผู้ร่วมค้ าในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

5.

งบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นงบการเงินที่นาํ เสนอเพิ่มเติมจากงบการเงินรวม หรือเพิ่มเติมจาก
งบการเงินที่บันทึกบัญชีเงินลงทุนโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสีย หรือเพิ่มเติมจากงบการเงินที่บันทึกบัญชี
ส่วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ าของผู้ร่วมค้ าโดยใช้ วิธีรวมตามสัดส่วน กิจการต้ องจัดทํางบการเงิน
เฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
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6.

กิจการซึ่งได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องจัดทํางบการเงินรวมตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 10 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือไม่
ต้ องนําวิธสี ่วนได้ เสียมาปฏิบัติตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 13.3 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วม หรือไม่ต้องใช้ วิธีรวมตามสัดส่วนหรือวิธีส่วนได้
เสียตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ 2 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อาจนําเสนองบการเงินเฉพาะ
กิจการเพียงอย่างเดียวเป็ นงบการเงินของกิจการ

รูปแบบของการร่วมค้า
7.

การร่วมค้ ามีรปู แบบและโครงสร้ างหลายประเภท มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดการร่วมค้ าเป็ น
ประเภทใหญ่ ๆ ไว้ 3 ประเภท คือ การดําเนินงานที่ควบคุมร่ วมกัน สินทรัพย์ท่ีควบคุมร่ วมกัน
และกิจ การที่ค วบคุ ม ร่ ว มกัน การร่ ว มค้ า ทั้ง 3 ประเภทเป็ นไปตามคํา นิ ย ามของการร่ ว มค้ า
ซึ่งตามปกติมีลักษณะทุกข้ อดังนี้
7.1. ผู้ร่วมค้ าสองรายหรือมากกว่ามีความผูกพันโดยข้ อตกลงร่วมค้ าตามสัญญา
7.2. ข้ อตกลงร่วมค้ าตามสัญญากําหนดให้ มีอาํ นาจในการควบคุมร่วมกัน

การควบคุมร่วม
8.

การควบคุ ม ร่ ว มอาจหมดไป เมื่ อ ผู้ ถู ก ลงทุ น อยู่ ใ นระหว่ า งการปรั บ โครงสร้ างองค์ ก รใหม่
ตามกฎหมาย หรืออยู่ในภาวะล้ มละลาย หรือดําเนินการภายใต้ ข้อกําหนดเข้ มงวดเป็ นระยะเวลา
ยาวนานซึ่งจํากัดความสามารถในการโอนเงินทุนให้ ผ้ ูร่วมค้ า อย่างไรก็ตาม หากการควบคุมร่ วม
ยั ง ดํา เนิ น ต่ อ ไป เหตุ ก ารณ์ ข้ า งต้ น ไม่ ถื อ เป็ นเหตุ ผ ลเพี ย งพอในการไม่ บั น ทึก บั ญ ชี ส ํา หรั บ
การร่วมค้ าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

ข้อตกลงร่วมค้าตามสัญญา
9.

การร่วมค้ าแตกต่างจากการลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งผู้ลงทุนมีอทิ ธิพลอย่างมีนัยสําคัญ (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรั บปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุ นในบริ ษัทร่ วม) โดยที่การร่ วมค้ าต้ อง
มีข้อตกลงร่ วมค้ าตามสัญญา ดังนั้ น มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ไ ม่ ถือว่ าการประกอบกิจกรรม
เชิงเศรษฐกิจเป็ นการร่ วมค้ าหากไม่ มีข้อตกลงร่ วมค้ าตามสัญญาซึ่งกําหนดให้ มีอาํ นาจในการ
ควบคุมร่วมกัน

10.

ข้ อตกลงตามสัญญาอาจปรากฏหลักฐานหลายลักษณะ เช่น ลักษณะของสัญญาระหว่างผู้ร่วมค้ า
หรือในลักษณะบันทึกรายงานข้ อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ า ในบางกรณีข้อตกลงรวมอยู่ในข้ อบังคับ
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บริษัทหรือข้ อกําหนดอื่นตามกฎหมายว่าด้ วยการร่วมค้ า ข้ อตกลงตามสัญญาไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะ
ใดโดยปกติต้องกระทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเกี่ยวข้ องกับเรื่องดังต่อไปนี้
10.1 กิจกรรม ระยะเวลา และภาระในการจัดทํารายงานของการร่วมค้ า
10.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะผู้บริหารอื่นซึ่งมีอาํ นาจควบคุมเทียบเท่าคณะกรรมการ
ของการร่วมค้ า รวมถึงสิทธิในการออกเสียงของผู้ร่วมค้ า
10.3 การลงทุนของผู้ร่วมค้ า และ
10.4 ส่วนแบ่งของผู้ร่วมค้ าในผลผลิต รายได้ ค่าใช้ จ่าย หรือผลการดําเนินงานของการร่วมค้ า
11.

ข้ อ ตกลงตามสัญ ญากํา หนดให้ มี ก ารควบคุ ม ร่ ว มกัน ในการร่ ว มค้ า ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ม่ั น ใจว่ า ไม่ มี
ผู้ร่วมค้ ารายใดอยู่ในฐานะที่จะควบคุมการดําเนินงานของการร่วมค้ าได้ แต่เพียงผู้เดียว

12.

ข้ อตกลงตามสัญญาอาจกําหนดให้ ผ้ ูร่วมค้ ารายใดรายหนึ่งเป็ นผู้ดาํ เนินการ หรื อผู้จัดการการ
ร่ วมค้ า ซึ่งผู้ดาํ เนินการนั้นไม่มีหน้ าที่ควบคุมการร่ วมค้ าเพียงแต่ปฏิบัติตามนโยบายทางการเงิน
และการดําเนินงานตามข้ อตกลงตามสัญญาระหว่ างผู้ร่วมค้ า และมอบหมายให้ แก่ผ้ ูดาํ เนินการ
หากผู้ ดํา เนิ น การมี อาํ นาจควบคุ มนโยบายทางการเงิน และการดํา เนิ นงานของกิจการในการ
ประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจถือว่ าผู้ดาํ เนินการมีอาํ นาจควบคุมในกิจการ ดังนั้น กิจการนั้น
ไม่ถอื ว่าเป็ นการร่วมค้ าแต่ถอื เป็ นบริษัทย่อยของผู้มีอาํ นาจควบคุมนั้น

การดําเนินงานทีค่ วบคุมร่วมกัน
13.

การร่ วมค้ าบางประเภทดําเนินงานโดยใช้ สินทรัพย์และทรั พยากรอื่นๆ ของผู้ร่วมค้ าโดยไม่ ได้
จัดตั้งเป็ นบริ ษัท ห้ างหุ้ นส่วนหรื อกิจการประเภทอื่น หรื อไม่ ได้ จัดให้ มีโครงสร้ างทางการเงิน
แยกต่ างหากจากผู้ร่วมค้ า ผู้ร่วมค้ าแต่ ละรายจะใช้ ท่ดี ิน อาคารและอุปกรณ์ของตนเอง มีสินค้ า
คงเหลื อ เป็ นของตนเอง และรั บ ผิด ชอบค่ า ใช้ จ่า ยและหนี้ สินรวมทั้งจั ด หาเงิน ทุ น ที่ก่ อ ให้ เกิด
ภาระผูกพันเป็ นของตนเอง การร่ วมค้ าดังกล่ าวอาจดําเนินงานโดยพนักงานของผู้ร่วมค้ าควบคู่
ไปกับการดําเนิ นงานที่คล้ ายคลึงกันของผู้ ร่วมค้ า ข้ อตกลงในสัญญาร่ วมค้ าประเภทนี้ จะระบุ
ถึ ง การจั ด สรรรายได้ จ ากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ท่ีเ กิด จากการร่ ว มค้ า และการแบ่ ง ปั น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่เกิดร่วมกันระหว่างผู้ร่วมค้ า

14.

ตั ว อย่ า งของการดํา เนิ น งานที่ค วบคุ ม ร่ ว มกัน ได้ แ ก่ การที่ผ้ ู ร่ ว มค้ า ตั้ ง แต่ ส องรายขึ้ นไปนํา
การดําเนินงาน ทรัพยากร และความชํานาญของตนมารวมกันเพื่อดําเนินการผลิต ทําการตลาด
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เช่น เครื่องบิน ซึ่งในกระบวนการผลิตเครื่องบิน
นั้น ผู้ร่วมค้ าแต่ละรายจะผลิตส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ร่วมค้ าแต่ละรายต้ องรับภาระต้ นทุน
ของตนเอง ผลตอบแทนที่ไ ด้ คือส่ ว นแบ่ ง ในรายได้ จ ากการขายเครื่ องบิ น ตามที่กาํ หนดไว้ ใ น
ข้ อตกลงตามสัญญา

15.

ผูร้ ่วมค้าต้องรับรูร้ ายการต่อไปนี้ ในงบการเงินของผูร้ ่วมค้า โดยรับรูเ้ ฉพาะส่วนได้เสียของตน
ในการดําเนินงานทีค่ วบคุมร่วมกัน
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15.1 สินทรัพย์ทีผ่ ูร้ ่วมค้าควบคุมอยู่ และหนี้ สินทีผ่ ูร้ ่วมค้านั้นเป็ นผูก้ ่อขึ้ น และ
15.2 ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ นกับ ผู ร้ ่ ว มค้า และส่ ว นแบ่ ง ของรายได้จ ากการขายสิ น ค้า หรื อ
การให้บริการทีผ่ ูร้ ่วมค้าได้รบั
16.

เนื่องจากสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่ าใช้ จ่ายได้ รับรู้ในงบการเงินของผู้ร่วมค้ าแล้ ว ผู้ร่วมค้ า
จึงไม่ต้องปรับปรุง หรือปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับรายการดังกล่าวอีก
เมื่อมีการนําเสนองบการเงินรวม

17.

การร่ วมค้ าในลักษณะการดําเนินงานที่ควบคุมร่ วมกันอาจไม่จาํ เป็ นต้ องบันทึกบัญชี และจัดทํา
งบการเงินแยกต่างหากสําหรับการร่วมค้ า แต่อาจจัดทําบัญชีเพื่อการบริหารหากผู้ร่วมค้ าต้ องการ
ประเมินผลการดําเนินงานของการร่วมค้ านั้น

สินทรัพย์ทีค่ วบคุมร่วมกัน
18.

การร่ วมค้ าบางประเภทเป็ นลักษณะที่ผ้ ูร่วมค้ าเข้ าควบคุมร่ วม หรือเป็ นเจ้ าของร่ วมในสินทรัพย์ท่ี
ผู้ร่วมค้ าแต่ละรายซื้อมา หรือนํามาลงทุนในการร่วมค้ าเพื่อใช้ ตามวัตถุประสงค์ของการร่วมค้ านั้น
สินทรัพย์ท่ีควบคุมร่ วมกันจะนําไปใช้ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ูร่วมค้ าทุกราย โดยผู้ร่วมค้ า
แต่ละรายจะได้ รับส่วนแบ่งของผลผลิตที่เกิดจากสินทรัพย์ และต้ องรับภาระค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นตาม
สัดส่วนที่ตกลงไว้

19.

การร่วมค้ าประเภทนี้ไม่มีการจัดตั้งเป็ นบริษัท ห้ างหุ้นส่วนหรือกิจการประเภทอื่น หรือไม่ได้ จัดให้
มี โ ครงสร้ างทางการเงิ น แยกต่ า งหากจากผู้ ร่ ว มค้ า ผู้ ร่ ว มค้ าแต่ ล ะรายควบคุ ม ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของตนผ่านส่วนแบ่งในสินทรัพย์ท่คี วบคุมร่วมกัน

20.

กิจกรรมหลายประเภทในอุต สาหกรรมผลิ ต นํ้า มัน ก๊าซธรรมชาติ เหมือ งแร่ เป็ นการร่ วมค้ า
ประเภทที่มีสินทรั พย์ท่ีควบคุมร่ วมกัน ตัวอย่ างเช่ น บริษัทผลิตนํ้ามันหลายบริษัทอาจควบคุม
และดําเนินการท่อส่งลําเลียงนํา้ มันร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทใช้ ท่อส่งในการลําเลียงนํา้ มันของตนเอง
เป็ นการแลกเปลี่ยนพร้ อมทั้งยอมรั บภาระค่ าใช้ จ่ายการดําเนินการท่อส่งตามสัดส่ วนที่ตกลงไว้
อีกตัวอย่างหนึ่งของสินทรัพย์ท่คี วบคุมร่ วมกันคืออสังหาริมทรัพย์ท่กี จิ การสองกิจการเข้ าควบคุม
ร่วมกันโดยที่ต่างฝ่ ายต่างมีส่วนร่วมในรายได้ ค่าเช่า และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น

21.

ผูร้ ่วมค้าต้องรับรูร้ ายการต่อไปนี้ ในงบการเงินของผูร้ ่วมค้า โดยรับรูเ้ ฉพาะส่วนได้เสียของตน
ในสินทรัพย์ทีค่ วบคุมร่วมกัน
21.1 ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ทีค่ วบคุมร่วมกันโดยแยกประเภทตามลักษณะของสินทรัพย์น้นั
21.2 หนี้ สินของผูร้ ่วมค้าทีเ่ กิดขึ้ นเนือ่ งจากการร่วมค้า
21.3 ส่วนแบ่งในหนี้ สินทีเ่ กิดขึ้ นร่วมกันจากการร่วมค้า
21.4 รายได้จากการขายหรือการใช้ผลผลิตที่เกิดขึ้ นร่ วมกัน รวมทั้งส่วนแบ่งค่ าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้ นร่วมกันจากการร่วมค้า และ
21.5 ค่าใช้จ่ายของผูร้ ่วมค้าทีเ่ กิดขึ้ นตามส่วนได้เสียในการร่วมค้า
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22.

ผู้ ร่วมค้ า แต่ ละรายต้ องบั น ทึกบั ญ ชี และรั บ รู้ส่ว นได้ เสีย ในสิน ทรั พย์ท่ีค วบคุ มร่ วมกัน ต่ อ ไปนี้
ในงบการเงินของผู้ร่วมค้ า
22.1 ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ท่คี วบคุมร่ วมกันโดยแยกประเภทตามลักษณะของสินทรัพย์แทนที่
จะจัดประเภทเป็ นเงินลงทุน ตัวอย่างเช่น ท่อส่งนํา้ มันที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะ ส่วนที่เป็ น
ของผู้ร่วมค้ าให้ จัดประเภทเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
22.2 หนี้สนิ ของผู้ร่วมค้ าที่เกิดจากการจัดหาเงินทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ตามสัดส่วนของผู้ร่วมค้ า
22.3 ส่วนแบ่งในหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นร่วมกันกับผู้ร่วมค้ ารายอื่นในการร่วมค้ านั้น
22.4 รายได้ จากการขาย หรือการใช้ ผลผลิตที่เกิดขึ้นร่ วมกันจากการร่วมค้ าตามส่วนที่เป็ นของ
ผู้ร่วมค้ าและส่วนแบ่งค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกันจากการร่วมค้ า
22.5 ค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ ร่ว มค้ า ที่เ กิด ขึ้น ตามส่ ว นได้ เสีย ในการร่ ว มค้ า ตั วอย่ า งเช่ น ค่ า ใช้ จ่า ย
ที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ในส่วนของผู้ร่วมค้ า และค่ าใช้ จ่ายของผู้ร่วมค้ า
ที่เกิดจากการขายผลผลิตในส่วนแบ่งของผู้ร่วมค้ า
เนื่องจากสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่ายจากการร่วมค้ าได้ รับรู้ในงบการเงินของผู้ร่วมค้ าแล้ ว
ผู้ร่วมค้ าจึงไม่ ต้องปรั บปรุง หรือปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับรายการ
ดังกล่าวอีก

23.

วิธปี ฏิบัติสาํ หรับสินทรัพย์ท่คี วบคุมร่วมกันที่กล่าวมาข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นถึงเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจ
ตามความเป็ นจริง และมักจะสะท้ อนให้ เห็นถึงรูปแบบทางกฎหมายของการร่ วมค้ า การบันทึก
บัญ ชี แ ยกสํา หรั บ การร่ ว มค้ า ในลั ก ษณะสิน ทรั พย์ ท่ีค วบคุ มร่ ว มกัน อาจจํา กัด เฉพาะค่ า ใช้ จ่ า ย
ซึ่งเกิดขึ้น และรับผิดชอบร่ วมกันโดยผู้ร่วมค้ าตามส่วนที่ตกลงกัน อาจไม่ ต้องจัดทํางบการเงิน
สํา หรั บ การร่ ว มค้ าถึ ง แม้ ว่ า ผู้ ร่ ว มค้ าอาจจั ด ทํา บั ญ ชี เ พื่ อการบริ ห ารสํา หรั บ ประเมิ น ผล
การดําเนินงานของการร่วมค้ านั้น

กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
24.

กิจการที่ควบคุมร่ วมกันเป็ นการร่ วมค้ าที่มีการจัดตั้งบริษัท ห้ างหุ้ นส่วนหรือกิจการประเภทอื่น
ซึ่งผู้ร่วมค้ าแต่ละรายมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน กิจการที่ควบคุมร่ วมกันดําเนินงาน
ในลั ก ษณะเดี ย วกับ กิจ การอื่น เว้ น แต่ กิจ การประเภทนี้ มี ข้ อ ตกลงร่ ว มค้ า ตามสัญ ญาระหว่ า ง
ผู้ร่วมค้ าระบุให้ ผ้ ูร่วมค้ าทุกรายมีอาํ นาจควบคุมร่วมกันในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของกิจการนั้น

25.

กิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็ นการร่วมค้ าที่มีสนิ ทรัพย์อยู่ในความควบคุมของการร่ วมค้ า ก่อให้ เกิด
หนี้ สิน รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ ป็ นของกิ จ การเอง และอาจทํา สัญ ญาหรื อ จั ด หาเงิ น ทุ น เพื่ อ
การดํ า เนิ น งานในนามของการร่ ว มค้ า ผู้ ร่ ว มค้ าแต่ ล ะรายมี สิ ท ธิ ใ นส่ ว นแบ่ ง กํา ไรจาก
ผลการดําเนินงานของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันแม้ ว่าในบางกิจการที่ควบคุมร่ วมกันจะมีการแบ่ ง
ผลผลิตที่เกิดจากการร่วมค้ าด้ วย
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26.

ตัวอย่ างทั่วไปของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ได้ แก่ การที่กิจการสองกิจการนําสายงานทางธุรกิจ
เดียวกันมารวมกันโดยการโอนสินทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องให้ กับกิจการที่ควบคุมร่ วมกันนั้น
อีกตัวอย่ างหนึ่ง ได้ แก่ กิจการที่ประกอบธุรกิจในต่ างประเทศโดยร่ วมกับรัฐบาล หรือตัวแทน
ในประเทศนั้นก่อตั้งกิจการแยกต่างหาก ซึ่งกิจการกับรัฐบาลหรือตัวแทนมีอาํ นาจควบคุมร่วมกัน

27.

โดยเนื้ อหาแล้ ว กิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น หลายกิ จ การมี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ การร่ ว มค้ า ประเภท
การดําเนินงานที่ควบคุมร่ วมกัน หรื อสินทรั พย์ท่ีควบคุ มร่ วมกัน ตัวอย่ างเช่ น ผู้ ร่วมค้ าอาจโอน
สินทรัพย์ท่ีควบคุมร่ วมกันอย่ างเช่ น ท่อส่งนํา้ มันให้ กับกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เนื่องจากเหตุผล
ทางภาษีหรือเหตุผลอื่น ในทํานองเดียวกันผู้ร่วมค้ าอาจนําสินทรัพย์มาให้ กบั กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เพื่อนําไปใช้ ในการดําเนินงานร่วมกัน ในบางครั้งการร่วมค้ าประเภทการดําเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน
อาจจัดตั้งกิจการที่ควบคุ มร่ วมกันแยกต่ างหากเพื่ อดําเนินงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งเป็ นการเฉพาะ
อาทิเช่น การออกแบบ การตลาด การจัดจําหน่ายสินค้ าหรือการให้ บริการหลังการขาย

28.

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ให้ บันทึกบัญชี จัดทํา และนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเช่นเดียวกับกิจการอื่น

29.

โดยปกติผ้ ูร่วมค้ าแต่ละรายจะนําเงินสดหรือทรัพยากรอื่นมาให้ แก่กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน โดย
ผู้ร่วมค้ ารับรู้รายการดังกล่าวในสมุดบัญชีของผู้ร่วมค้ า และแสดงเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม
ร่วมกันในงบการเงินของตนเอง

งบการเงินของผูร้ ่วมค้า
วิธีรวมตามสัดส่วน
30.

ผู ร้ ่ วมค้าต้องใช้วิธีรวมตามสัดส่ วนหรื อใช้แนววิ ธีปฏิ บตั ิ ที่เป็ นทางเลือกตามย่อหน้าที่ 38
เพื่อรับรู ส้ ่ วนได้เ สี ยในกิจการที่ควบคุ มร่ วมกัน กรณี ที่ใ ช้วิธีรวมตามสัด ส่ วนให้ใช้รูปแบบ
การรายงานแบบใดแบบหนึง่ ในสองแบบ

31.

ผู้ร่วมค้ ารับรู้ส่วนได้ เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกันโดยใช้ รูปแบบการรายงานแบบใดแบบหนึ่งจาก
สองรูปแบบสําหรับวิธรี วมตามสัดส่วน ทั้งนี้ไม่คาํ นึงถึงการที่ผ้ ูร่วมค้ ามีเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้ วย
หรือไม่ หรือการที่ผ้ ูร่วมค้ าจะเรียกงบการเงินของตนที่นาํ เสนอว่างบการเงินรวมหรือไม่กต็ าม

32.

ในการรับรู้ส่วนได้ เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้ร่วมค้ าต้ องสะท้ อนถึงเนื้อหา และความเป็ นจริง
ทางเศรษฐกิจตามข้ อตกลงของการร่วมค้ ามากกว่าคํานึงถึงรูปแบบ หรือโครงสร้ างของการร่วมค้ านั้น
ในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ผู้ร่วมค้ าควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่ตนจะได้ รับจากการ
มีส่วนร่ วมในสินทรัพย์ และหนี้สนิ ของการร่ วมค้ า เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจนี้จะสะท้ อนอยู่ในงบการเงิน
รวมของผู้ร่วมค้ าหากผู้ร่วมค้ ารับรู้ส่วนได้ เสียในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่ายของกิจการ
ที่ควบคุมร่วมกัน โดยใช้ วิธรี วมตามสัดส่วนแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ 34
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33.

วิธีรวมตามสัดส่วนคือ การรวมสินทรัพย์ท่ีควบคุมร่ วมกันเฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้ า และหนี้สิน
ที่รับผิดชอบร่ วมกันเฉพาะส่วนของผู้ ร่วมค้ าไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินของผู้ร่วมค้ า และรวม
รายได้ และค่ าใช้ จ่ายของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันเฉพาะส่วนของผู้ ร่วมค้ าไว้ ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ด เสร็จ ของผู้ ร่ ว มค้ า วิ ธีร วมตามสัด ส่ ว นในหลายขั้ น ตอนมี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกับ การจั ด ทํา
งบการเงินรวมสําหรับเงินลงทุ นในบริษัทย่ อยตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

34.

วิธรี วมตามสัดส่วนมีรูปแบบในการรายงานที่แตกต่างกัน ผู้ร่วมค้ าอาจนําสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้
และค่าใช้ จ่ายแต่ละรายการของกิจการที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้ ามารวมกับรายการ
ที่คล้ ายคลึงกันในงบการเงินของผู้ร่วมค้ าโดยใช้ เกณฑ์รวมแต่ละบรรทัด ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมค้ านํา
สินค้ าคงเหลือของกิจการที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้ ามารวมกับสินค้ าคงเหลือของตน
และนําที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันเฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้ ามารวมกับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของตน อีกทางเลือกหนึ่ง ผู้ร่วมค้ าอาจจะนําสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และ
ค่าใช้ จ่ายของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันเฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้ ามาแสดงแยกเป็ นแต่ละบรรทัดใน
งบการเงินของผู้ร่วมค้ า ตัวอย่างเช่ น ผู้ร่วมค้ านําสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้ ามาแสดงแยกบรรทัดไว้ โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งในสินทรัพย์หมุนเวียนของตน
หรือผู้ร่วมค้ านําที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันเฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้ ามา
แสดงแยกบรรทัดไว้ โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของตน วิธีรวมตามสัดส่วน
ทั้ง 2 แบบให้ ผลที่มีจาํ นวนเท่ากันไม่ว่าจะเป็ นกําไรหรือขาดทุน การจัดประเภทหลักของสินทรัพย์
หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่าย โดยทั้งสองวิธเี ป็ นที่ยอมรับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

35.

ไม่ ว่า ผู้ ร่ ว มค้ า จะเลื อ กวิ ธีร วมตามสัด ส่ วนรูป แบบใด ผู้ ร่ ว มค้ า ต้ อ งไม่ นํา สิน ทรั พย์ แ ละหนี้ สิน
หรื อรายได้ และค่ าใช้ จ่ายมาหั กกลบกัน เว้ นแต่ ผ้ ู ร่วมค้ าจะมีสิทธิตามกฎหมายในการหั กกลบ
และการหักกลบนั้นแสดงให้ เห็นถึงความตั้งใจของผู้ร่วมค้ าที่จะได้ รับสินทรัพย์หรือจ่ายชําระหนี้สนิ
ด้ วยยอดสุทธิเท่านั้น

36.

ผู ร้ ่ ว มค้า ต้อ งเลิ ก ใช้วิ ธี ร วมตามสัด ส่ ว นนับ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ ผู ร้ ่ ว มค้า หมดอํ า นาจควบคุ ม ร่ ว ม
ในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน

37.

ผู้ร่วมค้ าต้ องเลิกใช้ วิธีรวมตามสัดส่วนนับตั้งแต่วันที่ผ้ ูร่วมค้ าหมดอํานาจควบคุมร่ วมในกิจการที่
ควบคุ มร่ วมกัน กรณีน้ ีอาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ร่วมค้ าจําหน่ ายส่วนได้ เสียของตน หรื อเมื่อมีข้อจํากัด
จากภายนอกที่มีผลต่อกิจการที่ควบคุมร่วมกันซึ่งทําให้ ผ้ ูร่วมค้ าไม่มีอาํ นาจควบคุมร่วมอีกต่อไป
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วิธีส่วนได้เสีย
38.

ผูร้ ่ วมค้าต้องรับรู ส้ ่ วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันด้วยวิธีส่วนได้เสีย ซึ่ งเป็ นทางเลือก
จากวิธีรวมตามสัดส่วนตามทีก่ ล่าวในย่อหน้าที่ 30

39.

ผู้ร่วมค้ ารับรู้ส่วนได้ เสียในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสีย ทั้งนี้โดยไม่คาํ นึงถึงการที่
ผู้ร่วมค้ ามีเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้ วยหรือไม่ หรือผู้ร่วมค้ าเรียกงบการเงินที่นาํ เสนอว่างบการเงิน
รวมหรือไม่

40.

ผู้ ร่วมค้ าบางรายรั บ รู้ส่วนได้ เสีย ในกิจการที่ค วบคุ มร่ วมกันโดยวิธีส่วนได้ เสียตามที่ระบุ ไ ว้ ใ น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม ผู้สนับสนุนการใช้
วิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย ให้ เ หตุ ผ ลว่ า เป็ นการไม่ เ หมาะสมที่จ ะรวมรายการที่กิจ การมี อ ํา นาจควบคุ ม
เข้ าด้ วยกั น กั บ รายการที่ กิ จ การมี อ ํา นาจควบคุ ม ร่ ว ม และมี ผ้ ู ที่ เ ชื่ อ ว่ า ผู้ ร่ ว มค้ ามี อิ ท ธิ พ ล
อย่างมีนัยสําคัญมากกว่าการมีอาํ นาจในการควบคุมร่วมกันในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ สนับสนุนให้ ใช้ วิธีส่วนได้ เสีย เนื่องจากวิธีรวมตามสัดส่วนสะท้ อนถึงเนื้อหา
และความเป็ นจริงทางเศรษฐกิจของส่วนได้ เสียของผู้ร่วมค้ าในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้ ดีกว่ า
กล่าวคือเป็ นการควบคุมส่วนได้ เสียของผู้ร่วมค้ าในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต อย่างไร
ก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุ ญาตให้ ใช้ วิธีส่วนได้ เสียเป็ นแนวทางที่อาจเลื อกปฏิบัติใน
การรับรู้ส่วนได้ เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

41.

ผู ร้ ่ ว มค้า ต้อ งเลิ ก ใช้วิ ธี ส่ ว นได้เ สี ย นับ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ ผู ร้ ่ ว มค้า หมดอํ า นาจควบคุ ม ร่ ว ม หรื อ
ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน

ข้อยกเว้นการไม่ใช้วิธีรวมตามสัดส่วนและวิธีส่วนได้เสีย
42.

ส่ ว นได้เ สี ย ในกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน ซึ่ ง จั ด ประเภทเป็ นเงิ น ลงทุ น ที่ ถื อ ไว้เ พื่อ ขายตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ถือไว้เพือ่ ขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าว

43.

เมื่อส่ วนได้ เสียในกิจการที่ควบคุ มร่ วมกัน ซึ่งเคยถูกจัดประเภทเป็ นเงิน ลงทุน ที่ถือไว้ เพื่ อขาย
ไม่ เ ข้ า เกณฑ์ต ามที่จั ด ประเภทไว้ แ ล้ ว กิจการต้ อ งบั น ทึก เงิน ลงทุ น ดัง กล่ า วโดยใช้ วิธีร วมตาม
สัดส่ วนหรื อวิธีส่วนได้ เสีย และปรั บงบการเงินย้ อนหลังสําหรั บช่ วงระยะเวลานับตั้งแต่ วันที่มี
การจัดประเภทเงินลงทุนนั้นเป็ นถือไว้ เพื่อขาย

44.

(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

45.

เมือ่ ผูล้ งทุนหมดอํานาจในการควบคุมร่วมในกิจการ โดยที่กิจการที่ควบคุมร่วมกันเดิม ไม่ได้
กลายมาเป็ นบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมของผูล้ งทุน ผูล้ งทุนต้องบันทึกบัญชีสําหรับเงินลงทุน
ที่คงเหลืออยู่ในกิจการตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู ้ และ
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การวัด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้) นับ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ ห มดอํ า นาจ
ควบคุมร่วม เมือ่ วันที่กิจการที่ควบคุมร่วมกันได้กลายสภาพเป็ นบริษทั ย่อย ผูล้ งทุนต้องบันทึก
บัญชีสําหรับส่วนได้เสียดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง การรวมธุรกิจ (เมือ่ มีการประกาศใช้) นอกจากนี้ เมือ่ วันที่
กิ จ การที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน ได้ก ลายสภาพเป็ นบริ ษ ัท ร่ ว ม ผู ล้ งทุ น ต้อ งบัน ทึ ก บัญ ชี สํ า หรับ
ส่วนได้เสียดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุน
ในบริ ษ ัท ร่ ว ม ในการสู ญ เสี ย อํ า นาจในการควบคุ ม ร่ ว ม ผู ล้ งทุ น ต้อ งวัด มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น
ที่คงเหลืออยู่ในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันเดิมด้วยมู ลค่ ายุติธรรมและต้องรับรู ผ้ ลต่างระหว่าง
มูลค่าต่อไปนี้ ในกําไรหรือขาดทุน
45.1 มู ลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุ นที่คงเหลืออยู่ และเงินที่ได้รบั จากการขายส่ วนได้เสีย
ในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน และ
45.2 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันทีส่ ูญเสียอํานาจในการควบคุมร่วม
45ก. เมือ่ การลงทุนสิ้ นสุดสภาพการเป็ นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และถู กบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญ ชี ฉ บับ ที่ 39 เรื่อ ง การรับ รู ้ และการวัด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่อ มี ก าร
ประกาศใช้) มู ลค่ ายุติธรรมของเงิ นลงทุน ณ วันที่สิ้นสุดการเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ถือเป็ นมู ลค่ายุติธรรมเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรือ่ ง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้)
45ข. หากผู้ลงทุนหมดอํานาจในการควบคุมร่ วม ผู้ลงทุนต้ องบันทึกบัญชีสาํ หรับทุกจํานวนที่เคยรับรู้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกี่ยวกับกิจการนั้น ๆ เสมือนว่ากิจการที่ควบคุมร่ วมกันได้ ทาํ การขาย
สินทรัพย์ หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้ องนั้นออกไป ดังนั้นหากผลกําไรหรือผลขาดทุนที่เคยรับรู้ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจัดประเภทใหม่ ไปเป็ นกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ผู้ลงทุนต้ องจัดประเภทผลกําไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของเจ้ าของไปในกําไร
หรือขาดทุน (เป็ นการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่) เมื่อผู้ลงทุนสูญเสียอํานาจการควบคุมร่ วม
เช่ น กั น ตั ว อย่ า งเช่ น หากกิ จ การที่ค วบคุ ม ร่ ว มกั น มี สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ประเภทเผื่ อ ขาย
และผู้ ลงทุนสูญเสียอํานาจการควบคุ มร่ วมในกิจการดังกล่ าว ผู้ลงทุนต้ องจัดประเภทผลกําไร
หรือผลขาดทุนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดังกล่าวที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใหม่โดยบันทึกไป
ยังกําไรหรือขาดทุน แต่ถ้าส่วนได้ เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้นลดลง โดยที่การลงทุนดังกล่าว
ยังคงมีสภาพเป็ นกิจการควบคุมร่ วมกันอยู่ ผู้ลงทุนต้ องจัดประเภทผลกําไรหรือขาดทุนเฉพาะ
สัดส่วนที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นให้ อยู่ในกําไรหรือขาดทุน
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งบการเงินเฉพาะกิจการของผูร้ ่วมค้า
46.

ผูร้ ่วมค้าต้องบันทึกบัญชีส่วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการของ
ผู ร้ ่ วมค้าตามข้อกํ าหนดในย่ อหน้าที่ 38 - 43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง
2552) เรือ่ ง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

47.

มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ นี้ กํา หนดให้ กิจการต้ องจัด ทํา งบการเงิน เฉพาะกิจการเพื่ อ ประโยชน์
ต่อสาธารณะ

รายการค้าระหว่างผูร้ ่วมค้ากับการร่วมค้า
48.

ผูร้ ่วมค้าต้องรับรู ส้ ่วนของผลกําไรหรือผลขาดทุนที่เกิดจากการโอนหรือขายสินทรัพย์ให้แก่
การร่วมค้าตามเนื้ อหาของรายการค้าทีเ่ กิดขึ้ น หากผูร้ ่วมค้าโอนสินทรัพย์พร้อมกับความเสีย่ ง
และผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของความเป็ นเจ้าของให้แก่ การร่ วมค้าและการร่ วมค้ายังคง
ครอบครองสินทรัพย์น้ นั อยู่ผูร้ ่วมค้าต้องรับรูผ้ ลกําไรหรือผลขาดทุนเฉพาะส่วนที่เป็ นส่วนได้
เสียของผู ร้ ่ วมค้าอื่น1 อย่างไรก็ ตาม ผูร้ ่ วมค้าต้องรับรู ผ้ ลขาดทุนทั้งจํ านวนเมื่อมีหลักฐาน
สนับสนุ นว่าสินทรัพย์ที่โอนหรือขายให้มีมูลค่ าสุทธิที่จะได้รบั ของสินทรัพย์หมุ นเวียนลดลง
หรือมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าเกิดขึ้ น

49.

เมื่อ ผู ร้ ่ ว มค้า ซื้ อสิ น ทรัพ ย์จ ากการร่ ว มค้า ผู ร้ ่ ว มค้า ต้อ งไม่ ร ับ รู ส้ ่ ว นแบ่ ง ของตนในกํ า ไร
ที่ก ารร่ ว มค้า ได้ร ับ จากการขายสิ น ทรัพ ย์น้ นั จนกว่ า ผู ร้ ่ ว มค้า จะได้ข ายสิ น ทรัพ ย์ด งั กล่ า ว
ให้กบั บุคคลทีส่ ามทีม่ ีความเป็ นอิสระจากผูร้ ่วมค้า และการร่วมค้า ผูร้ ่วมค้าต้องรับรูส้ ่วนแบ่ง
ของตนในขาดทุนทีเ่ กิดขึ้ นกับการร่วมค้าจากการขายสินทรัพย์น้นั ให้กบั ตนในลักษณะเดียวกับ
การรับ รู ้ร ายการกํ า ไร เว้น แต่ ข าดทุ น ดัง กล่ า วเกิ ด ขึ้ นทัน ที เ มื่ อ มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้ร ับ
ของสินทรัพย์หมุ นเวียนลดลง หรือมีผลขาดทุนจากการด้อยค่ าเกิดขึ้ นให้ผูร้ ่ วมค้าต้องรับรู ้
ผลขาดทุนนั้นทันที

50.

ในการประเมินว่าสินทรัพย์ท่มี ีการโอนระหว่างผู้ร่วมค้ า และการร่วมค้ าด้ อยค่าลงหรือไม่ ผู้ร่วมค้ า
ต้ องกําหนดมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ท่ีโอนระหว่ างกันตามข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ โดยการกําหนด
มู ลค่ าจากการใช้ ผู้ ร่วมค้ าต้ องประมาณการกระแสเงิ นสดที่คาดว่ าจะได้ รับในอนาคตจากการ
ใช้ สนิ ทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และกระแสเงินสดจากการจําหน่ายสินทรัพย์โดยการร่วมค้ านั้นไปในที่สดุ

1

ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่ อง กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน-การโอนสินทรั พย์ท่ีไม่ เป็ นตัวเงินของผู้ร่วมค้ า
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
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การแสดงส่วนได้เสียในการร่วมค้าในงบการเงินของผูล้ งทุน
51.

ผูล้ งทุนซึ่งไม่มีอํานาจควบคุมร่วมในการร่วมค้า ต้องบันทึกเงินลงทุนตามข้อกําหนดที่ระบุไว้
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู ้ และการวัดมู ลค่ าเครื่องมือทางการเงิ น
(เมื่อมีการประกาศใช้) หรือหากผู ล้ งทุนมีอิทธิ พลอย่ างมีนยั สําคัญในการร่ วมค้า ผูล้ งทุน
ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

ผูด้ าํ เนินการของการร่วมค้า
52.

ผู ด้ ํ าเนิ นการ หรื อผู จ้ ั ดการของการร่ วมค้าต้องบันทึ กค่ าธรรมเนี ยมที่ เกิ ดขึ้ นตามข้อกํ าหนด
ทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ ง รายได้

53.

ผู้ร่วมค้ ารายใดรายหนึ่ง หรือมากกว่ าอาจทําหน้ าที่เป็ นผู้ดาํ เนินการหรือผู้จัดการในการร่ วมค้ า
โดยปกติผ้ ูดาํ เนินการมักจะได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับหน้ าที่ดังกล่ าว และการร่ วมค้ า
ต้ องบันทึกค่าธรรมเนียมนี้เป็ นค่าใช้ จ่าย

การเปิ ดเผยข้อมูล
54.

ผูร้ ่วมค้าต้องเปิ ดเผยจํ านวนรวมของรายการหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ นทุกข้อต่ อไปนี้ แยกต่ างหาก
จากรายการหนี้ สินทีอ่ าจจะเกิดขึ้ นอื่น ยกเว้นกรณีที่ความน่าจะเป็ นของผลขาดทุนจากรายการ
ดังกล่าวอยู่ในระดับทีไ่ ม่น่าจะเกิดขึ้ น
54.1 หนี้ สิ นที่อาจเกิ ดขึ้ นซึ่ งผู ร้ ่ วมค้าเป็ นผู ก้ ่ อให้เกิ ดขึ้ นอันเนื่องมาจากการมีส่วนได้เสี ย
ในการร่วมค้า และส่วนแบ่งของตนในหนี้ สินทีอ่ าจเกิดขึ้ นซึ่งเกิดขึ้ นร่วมกับผูร้ ่วมค้าอื่น
54.2 ส่ ว นแบ่ ง ของหนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นของการร่ ว มค้า เฉพาะส่ ว นที่ ผู ร้ ่ ว มค้า อาจต้อ ง
รับผิดชอบ
54.3 รายการหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ นจากการที่ผูร้ ่วมค้าอาจต้องรับภาระหนี้ สินของผูร้ ่วมค้าอื่น
ในการร่วมค้า

55.

ผูร้ ่ วมค้าต้องเปิ ดเผยจํ านวนรวมของภาระผูกพันของตนที่เกิดจากการมีส่วนได้เสียในการ
ร่วมค้าทุกข้อดังต่อไปนี้ แยกต่างหากจากภาระผูกพันอื่น
55.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการลงทุนของผูร้ ่วมค้าที่เกิดจากการมีส่วนได้เสียในการร่วมค้า
และส่วนแบ่งของตนในภาระผูกพันทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนทีเ่ กิดขึ้ นร่วมกับผูร้ ่วมค้าอื่น
55.2 ส่วนแบ่งในภาระผูกพันทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนของการร่วมค้า

56.

ผูร้ ่ วมค้าต้องเปิ ดเผยรายการและคําอธิ บายเกี่ยวกับส่วนได้เสียในการร่ วมค้าที่มีนยั สําคัญ
และสัดส่วนของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่มีในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผูร้ ่วมค้าที่รบั รู ้
ส่ วนได้เ สี ยของตนในกิ จการที่ควบคุ มร่ วมกันโดยนํารายการต่ างๆ ของกิจการที่ควบคุ ม
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ร่ วมกันมารวมกับรายการที่คล้ายคลึงกันในงบการเงินของตนเป็ นรายบรรทัดตามวิธีรวม
ตามสัดส่วนหรือรับรู ต้ ามวิธีส่วนได้เสียให้เปิ ดเผยจํ านวนรวมของส่วนได้เสียแต่ ละรายการ
ที่ตนมีในการร่วมค้าโดยแยกเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินระยะยาว รายได้และค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องในการร่วมค้า
57.

ผูร้ ่วมค้าต้องเปิ ดเผยวิธีการทีใ่ ช้ในการรับรูส้ ่วนได้เสียในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน

วันถือปฏิบตั ิ
58.

มาตรฐานการบั ญชี ฉบับ นี้ ใ ห้ ถือปฏิบั ติกับงบการเงิน สําหรั บรอบระยะเวลาบั ญ ชี ท่ีเริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนับสนุ นให้ นําไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ
นํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

58ก. ย่อหน้ าที่ 45และ 46 ได้ ถูกปรับปรุง และย่อหน้ าที่ 45ก และ45ข ได้ ถูกเพิ่มเข้ ามาโดยมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) กิจการต้ องนําการปรับปรุงตามย่อหน้ าที่ 46 ไปถือปฏิบัติโดยการ
ปรับปรุงย้ อนหลัง และนําการปรับปรุงตามย่อหน้ าที่ 45 45ก และ 45ข ไปถือปฏิบัติโดยใช้ วิธเี ปลี่ยน
ทันทีเป็ นต้ นไปสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 หากกิจการนํา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ไปถือปฏิบัติสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีก่อน
วันที่ผลบังคับใช้ ให้ กจิ การนําการปรับปรุงดังกล่าวไปถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันนั้น
58ข. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
58ค. (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
58ง. ย่อหน้ าที่ 58ก ข้ างต้ นได้ ถูกปรับปรุงโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) กิจการ
ต้ องนําการปรับปรุงดังกล่ าวมาถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป โดยอนุ ญาตให้ สามารถนําไปปฏิบัติก่อนได้ ทั้งนี้ หาก
กิจการนําปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มก่อน
วันที่ 1 มกราคม 2557 กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
59.

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บับ นี้ ให้ ใ ช้ แ ทนมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 31 (ปรั บ ปรุง 2552) เรื่ อ ง
ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
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