เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๔ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๔/๒๕๕๗
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๑
เรื่อง การร่วมการงาน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๓/๒๕๕๗) เมื่อ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ๓๘/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๑
(ปรับปรุง ๒๕๕๕) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๑ เรื่อง การร่วมการงาน ตามที่
กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรือ่ ง
การร่วมการงาน

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่ วมการงาน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (IFRS 11 : Joint Arrangements
(Bound volume 2013 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนํา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
การร่วมการงาน
การควบคุมร่วม

บทนํา 1
1
3
4
7

ประเภทของการร่วมการงาน

14

งบการเงินของผูเ้ ข้าร่วมการงาน

20

การดําเนินงานร่วมกัน
การร่วมค้า

20
24

งบการเงินเฉพาะกิจการ

26

ภาคผนวก
ก คํานิยาม
ข แนวทางปฏิบตั ิ
ค วันถือปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง และการยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงานประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 27 และ
ภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ย่อหน้ าที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการสําคัญ
คํานิยามที่ปรากฏในภาคผนวก ก เป็ นครั้งแรกจะเป็ นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ต้ องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ใน
กรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กจิ การถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
ภาพรวม
บทนํา 1
บทนํา 2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่ วมการงาน กําหนดหลักการใน
การรายงานทางการเงินของผู้เข้ าร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง
2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า และให้ ถือปฏิบัติกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวัน
ถือปฏิบัติ

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนํา 3

บทนํา 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กล่าวถึงประเด็นที่สาํ คัญสองประการของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้ เสียในการร่ วมค้ า ประการแรก คือ
โครงสร้ างของการงานเป็ นปัจจัยเดียวที่ใช้ ในการกําหนดวิธกี ารทางบัญชี และประการที่สอง
คือ กิจการมีทางเลือกในการรับรู้ส่วนได้ เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน ได้ ทาํ การปรั บปรุง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า ใหม่ให้ ดี
ขึ้น โดยกําหนดหลักเกณฑ์สาํ หรับการบัญชีของการร่วมการงานทุกประเภท

หลักการสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนํา 5

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานต้ องกําหนดประเภทของ
การร่ วมการงานที่ตนเข้ าร่ วม โดยประเมินจากสิทธิและภาระผู กพั นของตนที่เกิดขึ้นจาก
การงานนั้น

3

ข้อกําหนดทัว่ ไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ให้ ถื อ ปฏิบั ติ กับ ทุ ก กิ จ การที่เ ข้ า ร่ ว มการงาน
การร่ วมการงาน หมายถึง การงานซึ่งบุคคลหรือกิจการสองรายหรือมากกว่าสองรายขึ้นไป
มีการควบคุมร่ วมกัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ นิยามของการควบคุม
ร่วมว่าเป็ นการร่วมกันควบคุมการงานซึ่งได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญา ซึ่งการควบคุมร่วมจะมีได้ ก ็
ต่อเมื่อการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง (กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ างมาก
ต่อผลตอบแทนที่การงานนั้นจะได้ รับ) จะต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จาก
ผู้ท่รี ่วมกันควบคุมการงานแล้ วเท่านั้น
บทนํา 7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ จัดประเภทการร่วมการงานออกเป็ นสองประเภท
คือ การดําเนินงานร่วมกัน และการร่วมค้ า การดําเนินงานร่วมกัน หมายถึง การร่วมการงาน
ซึ่งผู้ท่มี ีการควบคุมร่วม (ซึ่งเรียกว่า ผู้ร่วมดําเนินงาน) มีสทิ ธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพัน
ในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการร่วมการงานนั้นส่วนการร่วมค้ า หมายถึง การร่วมการงานซึ่งผู้ท่มี ี
การควบคุมร่วม (ซึ่งเรียกว่า ผู้ร่วมค้ า) มีสทิ ธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการงานนั้น
บทนํา 8 กิจการกําหนดประเภทของการร่ วมการงานที่ตนเข้ าร่ วมโดยพิ จารณาจากสิทธิและภาระ
ผูกพันของตน กิจการประเมินสิทธิและภาระผูกพันของตนได้ โดยพิจารณาจากโครงสร้ าง
และรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน ตลอดจนเงื่อนไขของข้ อตกลงที่ผ้ ูเข้ าร่ วมการ
งานตกลงกัน รวมทั้งข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่นหากมีความเกี่ยวข้ อง
บทนํา 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ ผ้ ูร่วมดําเนินงานต้ องรับรู้และวัดมูลค่ า
สินทรัพย์และหนี้สนิ (และรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง) ที่เกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตน
ในการดําเนิ นงานร่ วมกันให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับ
สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่ายนั้น
บทนํา 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ ผ้ ูร่วมค้ าต้ องรับรู้และบันทึกเงินลงทุนของ
ตนโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เว้ นแต่กิจการจะได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องปฏิบัติตามวิธี
ส่วนได้ เสียตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
บทนํา 11 ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ท่มี ีการควบคุมร่ วมในการร่ วมการงานได้ ระบุไว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสีย
ในกิจการอืน่
บทนํา 6

4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรือ่ ง การร่วมการงาน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ กําหนดหลักการในการรายงาน
ทางการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียในการงานซึ่ งมีการควบคุมร่วมกัน (ซึ่ งเรียกว่ า การ
ร่วมการงาน)
การบรรลุวตั ถุประสงค์

2

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในย่ อหน้ าที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ นิยามของ
การควบคุมร่วมไว้ และกําหนดให้ ผเู ้ ข้าร่วมการงานต้ องกําหนดประเภทของการร่วมการงานที่ตน
เข้ าร่ วมโดยประเมินจากสิทธิและภาระผูกพันของตน และต้ องรับรู้สทิ ธิและภาระผูกพันเหล่านั้น
ให้ สอดคล้ องกับประเภทของการร่วมการงานนั้น

ขอบเขต
3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั กิจการทุกกิจการทีเ่ ข้าร่วมการงาน

การร่วมการงาน
4
5

6

การร่ วมการงาน หมายถึง การงานซึ่ งบุ ค คลหรื อกิ จการตั้งแต่ สองหรื อมากกว่ าสองราย
มีการควบคุมร่วมกัน
การร่วมการงานมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
5.1 ผูเ้ ข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันตามข้อตกลงตามสัญญา (ดู ย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข4)
5.2 ข้อตกลงตามสัญญาดังกล่าวกําหนดให้ผูเ้ ข้าร่วมการงานตั้งแต่สองหรือมากกว่าสอง
รายมีการควบคุมร่วมกัน (ดูย่อหน้าที่ 7 ถึง 13)
การร่วมการงานเป็ นได้ท้ งั การดําเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า
การควบคุมร่วม

7

8

การควบคุมร่ วม หมายถึง การร่ วมกันควบคุมการงานซึ่ งได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่ งการ
ควบคุมร่ วมจะมีได้ก็ต่อเมื่อการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รบั
ความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผูท้ ีร่ ่วมกันควบคุมการงานแล้วเท่านั้น
กิจการที่เป็ นผู้เข้ าร่วมการงานต้ องประเมินว่าข้ อตกลงตามสัญญาได้ กาํ หนดให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมการงาน
ทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่ วมการงานมีการควบคุมร่วมกันหรือไม่ ผู้เข้ าร่วมการงานทุกรายหรือ
กลุ่มของผู้ เข้ าร่ วมการงานจะมีการควบคุ มร่ วมกันก็ต่อเมื่อบุคคลหรือกิจการเหล่ านั้ นจะต้ อง
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ร่ ว มกัน กํา กับ ดู แ ลกิจ กรรมที่ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมากต่ อ ผลตอบแทนที่ก ารงานนั้ น จะได้ รั บ
(กล่าวคือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง)
หากได้ กาํ หนดแล้ วว่ าผู้เข้ าร่ วมการงานทุกรายหรื อกลุ่มของผู้ เข้ าร่ วมการงานร่ วมกันควบคุ ม
การงานนั้ น การควบคุ มร่ วมจะมีได้ กต็ ่ อเมื่อการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
จะต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้ท่รี ่วมกันควบคุมการงานแล้ วเท่านั้น
ในการร่ วมการงานใด ๆ จะไม่มีบุคคลหรือกิจการใดที่ควบคุมการร่ วมการงานนั้นได้ แต่เพียงผู้
เดียว ผู้ท่มี ีการควบคุมร่ วมในการงานสามารถกีดกันไม่ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานรายหนึ่งรายใดหรือ
กลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานเข้ ามาควบคุมการงานนั้นได้
การร่วมการงานสามารถมีข้ นึ ได้ ถึงแม้ ว่าผู้เข้ าร่ วมการงานมีการควบคุมร่วมในการงานนั้นไม่ครบ
ทุกคน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ ความแตกต่างระหว่างผู้ท่มี ีการควบคุมร่วม
ในการร่วมการงาน (ผูร้ ่วมดําเนินงานหรือผูร้ ่วมค้า) กับผู้เข้ าร่วมการงานแต่ไม่มีการควบคุมร่วม
กิจการจะต้ อ งใช้ ดุ ลยพิ นิ จ ในการประเมิ น ว่ า ผู้ เข้ า ร่ ว มการงานทุ ก รายหรื อกลุ่ มของผู้ เข้ า ร่ ว ม
การงานมีการควบคุ มร่ วมในการงานนั้ นหรือไม่ โดยพิ จารณาจากข้ อเท็จจริงและสถานการณ์
แวดล้ อมทั้งหมด (ดูย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข11)
ในกรณีท่ขี ้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไป กิจการต้ องประเมินใหม่ว่ากิจการ
ยังคงมีการควบคุมร่วมในการงานนั้นอยู่อกี หรือไม่
ประเภทของการร่วมการงาน
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กิจการต้องกําหนดประเภทของการร่วมการงานที่ตนเข้าร่วม การจัดประเภทการร่วมการงาน
ว่ า เป็ นการดํ า เนิ น งานร่ วมกัน หรื อเป็ นการร่ ว มค้า นั้น ขึ้ นอยู่ ก บั สิ ท ธิ แ ละภาระผู ก พัน ของ
ผูเ้ ข้าร่วมการงานนั้น
การดําเนินงานร่ วมกัน หมายถึง การร่ วมการงานซึ่ งผูท้ ี่มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้นมี
สิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้ สินที่เกีย่ วข้องกับการร่วมการงานนั้น โดยเรียกผูท้ ี่มี
การควบคุมร่วมดังกล่าวว่าผูร้ ่วมดําเนินงาน
การร่ ว มค้า หมายถึ ง การร่ ว มการงานซึ่ ง ผู ท้ ี่ มี ก ารควบคุ ม ร่ ว มในการงานนั้น มี สิ ท ธิ ใ น
สินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น โดยเรียกผูท้ ีม่ ีการควบคุมร่วมดังกล่าวว่าผูร้ ่วมค้า
กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจในการประเมินว่ าการร่ วมการงานเป็ นการดําเนินงานร่ วมกันหรือเป็ น
การร่ วมค้ า กิจการต้ องกําหนดประเภทของการร่ วมการงานที่ตนเข้ าร่ วมโดยพิจารณาจากสิทธิ
และภาระผู กพั นของตนที่เกิดจากการร่ วมการงานนั้น กิจการสามารถประเมินสิทธิและภาระ
ผู ก พั น ของตนได้ โ ดยพิ จ ารณาจากโครงสร้ า งและรู ป แบบทางกฎหมายของการร่ ว มการงาน
ตลอดจนเงื่อนไขที่ผ้ ูเข้ าร่วมในข้ อตกลงตามสัญญาได้ ตกลงกัน รวมทั้งข้ อเท็จจริงและสถานการณ์
แวดล้ อมอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข12 ถึง ข33)
ในบางครั้ง ผู้เข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันตามข้ อตกลงแม่บทซึ่งกําหนดเงื่อนไขตามสัญญาเป็ น
การทั่วไปเพื่อร่วมกันดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลาย ๆ กิจกรรม ข้ อตกลงแม่บทนี้อาจ
กําหนดให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานต้ องจัดตั้งการร่ วมการงานที่แตกต่างกันออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ใน
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การดําเนินกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงแม่บทดังกล่าว ถึงแม้ ว่าการร่ วม
การงานเหล่านั้นจะเกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงแม่บทเดียวกัน แต่ กอ็ าจจัดอยู่ในประเภทของการร่ วม
การงานที่แตกต่างกันได้ หากสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้ าร่ วมการงานนั้นมีความแตกต่างกัน
เมื่อต้ องดําเนินกิจกรรมที่ต่างกันตามข้ อตกลงแม่บทนั้น ดังนั้น การดําเนินงานร่ วมกันและการ
ร่ วมค้ าจึงสามารถมีอยู่พร้ อมกันได้ หากผู้เข้ าร่ วมการงานมีการดําเนินกิจกรรมที่แตกต่างกันแม้
กิจกรรมนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงแม่บทเดียวกัน
ในกรณีท่ขี ้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไป กิจการต้ องประเมินใหม่ว่าประเภท
ของการร่วมการงานที่ตนเข้ าร่วมนั้นได้ เปลี่ยนแปลงไปด้ วยหรือไม่

งบการเงินของผูเ้ ข้าร่วมการงาน
การดําเนินงานร่วมกัน
20

21

22

23

ผูร้ ่วมดําเนินงานต้องรับรูร้ ายการดังต่อไปนี้ ตามส่วนได้เสียของตนในการดําเนินงานร่วมกัน
20.1 สินทรัพย์ รวมทั้งส่วนแบ่งในสินทรัพย์ใด ๆ ทีร่ ่วมกันถือครอง
20.2 หนี้ สิน รวมทั้งส่วนแบ่งในหนี้ สินใด ๆ ทีร่ ่วมกันก่อขึ้ น
20.3 รายได้จากการขายส่วนแบ่งผลผลิตทีเ่ กิดจากการดําเนินงานร่วมกัน
20.4 ส่วนแบ่งของรายได้จากการขายผลผลิตโดยการดําเนินงานร่วมกันและ
20.5 ค่าใช้จ่าย รวมทั้งส่วนแบ่งในค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีร่ ่วมกันก่อขึ้ น
ผู้ร่วมดําเนินงานต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของตน
ในการดําเนินงานร่วมกันให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์
หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่ายนั้น
การบั ญ ชี ส ํา หรั บ รายการที่เ กิ ด ขึ้ นระหว่ า งกิจ การและการดํา เนิ น งานร่ ว มกัน ซึ่ ง กิจ การเป็ น
ผู้ร่วมดําเนินงาน เช่น การขาย การโอนให้ หรือการซื้อสินทรัพย์ ได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข34 ถึง ข
37
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มในการดํา เนิ น งานร่ ว มกัน แต่ ไ ม่ มี ก ารควบคุ ม ร่ ว มต้ อ งรั บ รู้ ส่ ว นได้ เ สี ย ของตนใน
การดําเนินงานร่วมกันนั้นตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 20 ถึง 22 หากตนมีสทิ ธิในสินทรัพย์และมี
ภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานร่ วมกันนั้น อย่ างไรก็ตาม หากผู้เข้ าร่ วมใน
การดําเนินงานร่วมกันแต่ไม่มีการควบคุมร่ วมไม่ได้ มีสทิ ธิในสินทรัพย์และไม่ได้ มีภาระผูกพันใน
หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานร่วมกันนั้น ผู้น้ันต้ องรับรู้ส่วนได้ เสียของตนในการดําเนินงาน
ร่วมกันให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียนั้น
การร่วมค้า

24

ผูร้ ่วมค้าต้องรับรูส้ ่วนได้เสียของตนในการร่วมค้าเป็ นเงินลงทุน และรับรูเ้ งินลงทุนนั้นโดยใช้
วิ ธีส่ วนได้เ สี ยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง เงิ นลงทุ นใน
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บริษัทร่วมและการร่ วมค้า เว้นแต่กิจการจะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสีย
ตามทีร่ ะบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
ผู้เข้ าร่ วมในการร่ วมค้ าแต่ไม่มีการควบคุมร่ วมต้ องรับรู้ส่วนได้ เสียของตนในการร่ วมค้ านั้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
เว้ นแต่ ผ้ ูน้ันมีอิทธิพลอย่ างมีนัยสําคัญเหนือการร่ วมค้ านั้นซึ่งในกรณีน้ ีผ้ ูเข้ าร่ วมในการร่ วมค้ า
ดังกล่าวต้ องรับรู้ส่วนได้ เสียของตนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
26

27

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูร้ ่วมดําเนินงานหรือผูร้ ่วมค้าต้องรับรูส้ ่วนได้เสียของตน ดังนี้
26.1 ส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกัน ให้รบั รูต้ ามย่อหน้าที่ 20 ถึง 22
26.2 ส่วนได้เสียในการร่ วมค้า ให้รบั รู ต้ ามย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
27 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ งงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูเ้ ข้าร่วมการงานแต่ ไม่มีการควบคุมร่ วม ต้องรับรู ส้ ่วนได้เสีย
ของตน ดังนี้
27.1 ส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกัน ให้รบั รูต้ ามย่อหน้าที่ 23
27.2 ส่วนได้เสียในการร่ วมค้า ให้รบั รู ต้ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) เว้นแต่กิจการมีอิทธิพลอย่างมี
นัย สํ า คัญ เหนื อ การร่ ว มค้า นั้น ซึ่ ง ในกรณี นี้ ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามย่ อ หน้า ที่ 10 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ งงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การร่วมการงาน

หมายถึง

การงานซึ่งบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองหรือมากกว่าสองราย
มีการควบคุมร่วมกัน

การควบคุมร่วม

หมายถึง

การร่ วมกันควบคุ มการงานซึ่งได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญา ซึ่ง
การควบคุมร่วมจะมีได้ กต็ ่อเมื่อการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องจะต้ องได้ รับ ความเห็นชอบอย่ างเป็ น
เอกฉันท์จากผู้ท่รี ่วมกันควบคุมการงานแล้ วเท่านั้น

การดําเนินงานร่วมกัน

หมายถึง

การร่ ว มการงานซึ่ งผู้ ท่ีมีก ารควบคุ ม ร่ ว มในการงานนั้น
มีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับ
การร่วมการงานนั้น

ผูร้ ่วมดําเนินงาน

หมายถึง

ผู้ เข้ าร่ วมในการดําเนินงานร่ วมกันซึ่งมีการควบคุมร่ วม
ในการดําเนินงานร่วมกันนั้น

การร่วมค้า

หมายถึง

การร่ ว มการงานซึ่ งผู้ ท่ีมีก ารควบคุ ม ร่ ว มในการงานนั้น
มีสทิ ธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการร่วมการงานนั้น

ผูร้ ่วมค้า

หมายถึง

ผู้เข้ าร่วมในการร่วมค้าซึ่งมีการควบคุมร่วมในการร่วมค้ านั้น

ผูเ้ ข้าร่วมการงาน

หมายถึง

กิจการที่เข้ าร่ วมในการร่ วมการงาน ไม่ ว่ากิจการนั้ นจะมี
การควบคุมร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่

หน่วยงานแยกต่างหาก

หมายถึง

หน่ วยงานทางการเงิน ที่สามารถระบุ เป็ นหน่ วยงานที่แยก
ต่างหากได้ ซึ่งรวมทั้งกิจการที่แยกต่างหากโดยการจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย หรือกิจการที่กฎหมายยอมรับว่าเป็ นกิจการที่
แยกต่างหาก ไม่ ว่ากิจการดังกล่ าวจะมีสภาพนิติบุคคลตาม
กฎหมายหรือไม่

คํานิยามต่อไปนี้ได้ กาํ หนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะ
กิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และได้ นาํ มาใช้ ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้โดยมีความหมายเช่ นเดียวกับที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหล่านั้น
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•
•
•
•
•
•
•

การควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
วิธสี ่วนได้ เสีย
อํานาจ
สิทธิเพื่อการคุ้มครอง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึง่ อธิบายแนวทางปฏิบตั ิ ของ
ย่อหน้าที ่ 1 ถึง 27 และมีความเทียบเท่ากับส่วนอืน่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข1 ตัวอย่างในภาคผนวกนี้แสดงให้ เห็นสถานการ์สมมติ ถึงแม้ ว่าบางแง่มุมของตัวอย่างนี้อาจนําเสนอ
ในรูปแบบตามความเป็ นจริง ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องทั้งหมดของรูปแบบข้ อเท็จจริง
บางอย่างจะต้ องนํามาประเมินเมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
มาประยุกต์ใช้

การร่วมการงาน
ข้อตกลงตามสัญญา (ย่อหน้าที่ 5)
ข2 ข้ อ ตกลงตามสัญ ญาสามารถพบได้ ใ นหลายรูป แบบ โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ข้ อ ตกลงตามสัญ ญาที่
สามารถใช้ บังคับได้ มักจะเป็ นลายลักษณ์อักษรซึ่งอยู่ในรูปแบบของสัญญาหรือบันทึกการหารื อ
ระหว่ า งผู้ เข้ าร่ วมการงานแต่ กอ็ าจจะไม่ ใช่ ในทุกกรณี กลไกทางกฎหมายอาจจะสามารถสร้ า ง
ข้ อตกลงที่สามารถบังคับใช้ ได้ ด้วยตัวกลไกดังกล่าวเองหรือร่วมกับสัญญาที่ทาํ ระหว่างผู้เข้ าร่วมการ
งาน
ข3 เมื่อการร่วมการงานได้ จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก (ดูย่อหน้ าที่ ข19 ถึง ข33) ข้ อตกลง
ตามสัญญาหรื อบางส่ วนของข้ อตกลงตามสัญญาอาจจะระบุ รวมอยู่ ในข้ อบั งคับ กฎบัต ร หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานแยกต่างหากนั้นก็ได้
ข4 ข้ อตกลงตามสัญญาจะระบุข้อกําหนดให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของการร่ วม
การงานนั้นซึ่งโดยทั่วไปข้ อตกลงตามสัญญามักจะประกอบด้ วยเรื่องดังต่อไปนี้
ข4.1 จุดประสงค์ กิจกรรม และระยะเวลาของการร่วมการงาน
ข4.2 วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการของการร่ วมการงาน หรือคณะผู้บริหารอื่นที่มีอาํ นาจ
เทียบเท่ากับคณะกรรมการดังกล่าว
ข4.3 กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้ วยเรื่องที่ต้องได้ รับการตัดสินใจจากผู้เข้ าร่วมการงาน
สิทธิในการออกเสียงของผู้เข้ าร่ วมการงาน และระดับของการสนับสนุนที่ต้องการสําหรับ
เรื่องดังกล่าว กระบวนการตัดสินใจตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อตกลงตามสัญญานี้ทาํ ให้ เกิดการ
ควบคุมร่วมในการร่วมการงานนั้น (ดูย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข11)
ข4.4 ทุนหรือการจ่ายสมทบอื่น ๆ ที่ต้องการจากผู้เข้ าร่วมการงาน
ข4.5 วิธกี ารแบ่งสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ ค่าใช้ จ่าย หรือกําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้ องกับการร่วม
การงานให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่วมการงาน
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การควบคุมร่วม (ย่อหน้าที่ 7 ถึง 13)
ข5 ในการประเมินว่ากิจการมีการควบคุมร่วมในการงานหรือไม่น้ัน อันดับแรก กิจการต้ องประเมินว่า
ผู้เข้ าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่ วมการงานมีการควบคุมการงานนั้นหรือไม่ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ได้ ให้ นิยามของการควบคุมไว้ และกิจการ
ต้ องนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่ าวมาใช้ ในการกําหนดว่าผู้เข้ าร่ วมการงานทุก
รายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานเปิ ดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเข้ าร่วมในการ
งานดังกล่าวหรือไม่ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนเหล่านั้นโดยใช้ อาํ นาจของตนที่มีอยู่
ในการงานดังกล่าวได้ หรือไม่ เมื่อผู้เข้ าร่ วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่ วมการงานสามารถ
ร่ วมกันกํากับดูแลกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อผลตอบแทนที่การงานนั้นจะได้ รับ
(กล่าวคือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง) ผู้เข้ าร่วมการงานดังกล่าวจึงมีการควบคุมการงานนั้นร่วมกัน
ข6 หลังจากได้ ข้อสรุปว่าผู้เข้ าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานมีการควบคุมการงาน
นั้นร่ วมกันแล้ ว กิจการต้ องประเมินว่ ากิจการมีการควบคุมร่ วมในการงานดังกล่ าวหรือไม่ การ
ควบคุ มร่ วมจะมีได้ กต็ ่ อเมื่อการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องจะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้ท่รี ่วมกันควบคุมการงานแล้ วเท่านั้น ทั้งนี้ กิจการต้ องใช้ ดุลยพินิจ
ในการประเมินว่าผู้เข้ าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานได้ ร่วมกันควบคุมการงาน
นั้น หรือว่ามีเพียงผู้เข้ าร่วมการงานรายเดียวเป็ นผู้ควบคุมการงานนั้น
ข7 ในบางครั้ ง กระบวนการตัดสินใจที่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ เข้ าร่ วมการงานซึ่งระบุไว้ ใน
ข้ อตกลงตามสัญญาทําให้ เกิดการควบคุมร่วมโดยปริยาย ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากิจการสองแห่ งได้
จัดตั้งการงานขึ้น ซึ่งแต่ละฝ่ ายมีสทิ ธิในการออกเสียงร้ อยละ 50 และข้ อตกลงตามสัญญาระหว่าง
สองกิจการนี้ระบุว่าการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่าง
น้ อยร้ อยละ 51 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีน้ ีจึงมีการตกลงร่วมกันโดยปริยาย
ว่ าทั้งสองฝ่ ายมีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น เนื่องจากการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องไม่สามารถทําได้ โดยปราศจากความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ าย
ข8 ในสถานการณ์แวดล้ อมอื่น ๆ ข้ อตกลงตามสัญญาได้ กาํ หนดสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงขั้น
ตํ่าที่ต้องใช้ ในการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเอาไว้ ในกรณีท่ีสามารถจัด กลุ่ ม
ผู้เข้ าร่ วม การงานที่ตกลงร่วมกันได้ มากกว่าหนึ่งกลุ่มเพื่อให้ ได้ ตามสัดส่วนของสิทธิในการออก
เสียงขั้นตํ่า ที่ต้องการจะทําให้ การงานนั้นไม่ถือว่าเป็ นการร่วมการงาน ยกเว้ นข้ อตกลงตามสัญญาจะ
ระบุว่าการตัดสินใจใด ๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนั้นต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่าง
เป็ นเอกฉันท์จากผู้เข้ าร่วมการงานรายใดบ้ าง (หรือจากผู้เข้ าร่วมการงานรายใดรวมกัน)
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ตัวอย่างของแนวทางปฏิบตั ิ
ตัวอย่างที่ 1
สมมติว่ากิจการสามแห่งได้ จัดตั้งการงานขึ้น ซึ่งสิทธิในการออกเสียงในการงานดังกล่าวของกิจการ ก เท่ากับ
ร้ อยละ 50 กิจการ ข เท่ากับร้ อยละ 30 และกิจการ ค เท่ากับร้ อยละ 20 ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างกิจการ
ก กิจการ ข และกิจการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานต้ องได้ รับความ
เห็นชอบอย่ างน้ อยร้ อยละ 75 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด ถึงแม้ ว่ากิจการ ก สามารถขัดขวางการ
ตัดสินใจใดๆก็ได้ แต่กไ็ ม่ได้ แสดงว่ากิจการ ก มีการควบคุมการงานดังกล่าวเนื่องจากกิจการ ข ต้ องให้ ความ
เห็นชอบกับการตัดสินใจนั้นด้ วย กล่ าวคือเงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาที่กาํ หนดว่ าการตัดสินใจใดๆ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด
ได้ ใ ห้ ค วามหมายโดยนั ยว่ า กิจการ ก และกิจการ ข มีการควบคุ มร่ วมในการงานดังกล่ าว เนื่ องจากการ
ตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนั้นไม่สามารถทําได้ โดยปราศจากความเห็นชอบของทั้ง
กิจการ ก และกิจการ ข
ตัวอย่างที่ 2
สมมติว่ากิจการสามแห่งได้ จัดตั้งการงานขึ้นซึ่งสิทธิในการออกเสียงในการงานดังกล่าวของกิจการ ก เท่ากับ
ร้ อยละ 50 กิจการ ข เท่ากับร้ อยละ 25 และกิจการ ค เท่ากับร้ อยละ 25 ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างกิจการ
ก กิจการ ข และกิจการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนั้นต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด ถึงแม้ ว่ากิจการ ก สามารถขัดขวางการ
ตัดสินใจใดๆก็ได้ แต่กไ็ ม่ได้ แสดงว่ากิจการ ก มีการควบคุมการงานดังกล่าว เนื่องจากกิจการ ข หรือกิจการ
ค ต้ องให้ ความเห็นชอบกับการตัดสินใจนั้นด้ วย ดังนั้น กิจการ ก กิจการ ข และกิจการ ค ตามตัวอย่างนี้จึงมี
การควบคุมการงานนี้ร่วมกัน อย่างไรก็ตามการที่จะได้ สทิ ธิในการออกเสียงถึงร้ อยละ 75 นั้นสามารถเกิดจาก
การจัดกลุ่มผู้เข้ าร่ วมการงานได้ มากกว่ าหนึ่งกลุ่ม(กล่ าวคือ การรวมกิจการ ก และกิจการ ข หรือการรวม
กิจการ ก และกิจการ ค)ซึ่งในสถานการณ์เช่ นนี้ การงานดังกล่ าวจะจัดเป็ นการร่ วมการงานได้ กต็ ่ อเมื่อ
ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้เข้ าร่วมการงานจะต้ องระบุว่าการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของ
การงานนั้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้เข้ าร่วมการงานรายใดบ้ าง
ตัวอย่างที่ 3
สมมติว่ากิจการ ก และกิจการ ข ต่างก็มีสทิ ธิในการออกเสียงในการงานเท่ากับร้ อยละ 35 ส่วนอีกร้ อยละ 30
ที่เหลืออยู่เป็ นสิทธิของผู้อ่ ืนที่กระจายกันไปการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ ดังนั้น กิจการ ก และกิจการ ข มีการควบคุมร่ วมในการงานเฉพาะในกรณีท่ี
ข้ อตกลงตามสัญญาระบุว่าการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนั้นต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากทั้งกิจการ ก และกิจการ ข
ข9 การได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์ หมายความว่ า ผู้เข้ าร่ วมการงานรายใดก็ตามที่มีการ
ควบคุมร่วมสามารถกีดกันไม่ให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานรายหนึ่งรายใดหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานทํา
การตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว (เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง) โดยปราศจากความเห็นชอบของตน
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ทั้งนี้ หากการได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์น้ันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ูเข้ าร่วม
การงานเพื่อการคุ้มครองตนเองเท่านั้น และไม่ใช่ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของ
การงาน ผู้เข้ าร่วมการงานรายนั้นจะไม่ถอื ว่าเป็ นผู้ท่มี ีการควบคุมร่วมในการงานดังกล่าว
ข10 ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาอาจเป็ นคํา สั่ ง ของกระบวนการระงั บ ข้ อ พิ พ าทก็ไ ด้ เช่ น คํา ตั ด สิ น โดย
อนุ ญาโตตุลาการซึ่งคําสั่งดังกล่ าวอาจอนุ ญาตให้ มีการตัดสินใจได้ โดยปราศจากความเห็นชอบ
อย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้ท่มี ีการควบคุมร่วมแต่การมีคาํ สั่งดังกล่าวก็ไม่ได้ มีผลให้ การงานนั้นไม่เกิด
การควบคุมร่วมกัน ดังนั้น จึงไม่มีผลให้ การงานนั้นไม่ถอื ว่าเป็ นการร่วมการงาน
การประเมินการควบคุมร่วม
ข้ อตกลงตามสัญญากําหนดให้ ผ้ ูเข้ าร่วม
การงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงาน
ร่วมกันควบคุมในการงานนั้นหรือไม่

ไม่ใช่

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

ไม่ใช่

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

ใช่
การตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้เข้ าร่วม
การงานทุกรายหรือจากกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานซึ่ง
ร่วมกันควบคุมการงานนั้นหรือไม่
ใช่
การงานดังกล่าวมีการควบคุมร่วมกัน
ดังนั้น การงานดังกล่าวเป็ นการร่วมการงาน

ข11 เมื่อการงานไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่ วมการ
งาน กิจการต้ องรับรู้ส่วนได้ เสียของตนในการงานดังกล่าวให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ที่เ กี่ย วข้ อ ง เช่ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 เรื่ อ ง งบการเงิ น รวม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
หรื อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ )
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ประเภทของการร่วมการงาน (ย่อหน้าที่ 14 ถึง 19)
ข12 การร่ วมการงานจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ท่หี ลากหลาย (เช่น เพื่อแบ่งปั นต้ นทุนและความเสี่ยง
ระหว่างผู้เข้ าร่วมการงาน หรือเพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานเข้ าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือตลาดใหม่ ๆ)
และสามารถจัดตั้งโดยใช้ โครงสร้ างและรูปแบบทางกฎหมายที่แตกต่างกันได้
ข13 การร่ วมการงานบางส่วนไม่ ได้ กาํ หนดให้ กิจกรรมของการร่ วมการงานนั้นต้ องดําเนินการโดยใช้
หน่วยงานแยกต่างหาก อย่างไรก็ตาม การร่วมการงานบางส่วนก็ได้ กาํ หนดให้ มีการจัดตั้งหน่วยงาน
แยกต่างหากขึ้น
ข14 การจัดประเภทการร่ วมการงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ข้ ึนอยู่กับสิทธิและ
ภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานซึ่งเกิดจากการร่วมการงานตามปกติธุรกิจ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ได้ แบ่ งประเภทของการร่ วมการงานออกเป็ นการดําเนินงานร่ วมกันหรื อเป็ น
การร่ ว มค้ า ในกรณี ท่ี กิ จ การมี สิ ท ธิ ใ นสิ น ทรั พ ย์ แ ละมี ภ าระผู ก พั น ในหนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การร่ วมการงาน การร่วมการงานดังกล่าวจะถือว่าเป็ นการดําเนินงานร่วมกัน ส่วนในกรณีท่กี จิ การ
มีสทิ ธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการร่วมการงาน การงานดังกล่าวจะถือว่าเป็ นการร่วมค้ า ย่อหน้ าที่ ข16
ถึ ง ข33 ระบุ ถึ ง วิ ธี ก ารประเมิ น ที่กิ จ การต้ อ งใช้ ใ นการกํา หนดว่ า กิจ การมี ส่ ว นได้ เ สีย ในการ
ดําเนินงานร่วมกันหรือมีส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
การจัดประเภทการร่วมการงาน
ข15 ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข14 ผู้เข้ าร่วมการงานต้ องประเมินสิทธิและภาระผูกพันของตนที่เกิดขึ้น
จากการร่ ว มการงาน เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด ประเภทการร่ ว มการงาน ซึ่ ง กิจ การต้ อ งพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้ในการประเมินดังกล่าว
ข15.1 โครงสร้ างของการร่วมการงาน (ดูย่อหน้ าที่ ข16 ถึง ข21)
ข15.2 ในกรณี ท่ีก ารร่ ว มการงานได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ นเป็ นหน่ ว ยงานแยกต่ า งหาก ให้ พิ จ ารณาเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
ข15.2.1 รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก (ดูย่อหน้ าที่ ข22 ถึง ข24)
ข15.2.2 เงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญา (ดูย่อหน้ าที่ ข25ถึง ข28) และ
ข15.2.3 ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ดูย่อหน้ าที่ ข29 ถึง ข33)
โครงสร้างของการร่วมการงาน
การร่วมการงานทีไ่ ม่ได้จดั ตัง้ ขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก
ข16 การร่ วมการงานที่ไม่ ได้ จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่ วยงานแยกต่ างหากถือว่ าเป็ นการดําเนินงานร่ วมกัน ใน
กรณีดังกล่าว ข้ อตกลงตามสัญญาจะกําหนดสิทธิของผู้เข้ าร่วมการงานในสินทรัพย์และภาระผูกพัน
ของผู้เข้ าร่วมการงานในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการร่วมการงานนั้น รวมทั้งสิทธิของผู้เข้ าร่วมการงาน
ในรายได้ และภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานในค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการร่วมการงานนั้น
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ข17 ข้ อตกลงตามสัญญามักจะอธิบายถึงลักษณะกิจกรรมของการร่ วมการงาน และวิธีการที่ผ้ ูเข้ าร่ วม
การงานใช้ ในการดําเนินกิจกรรมเหล่านั้นร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ผู้เข้ าร่วมการงานตกลงที่จะร่ วมกัน
ผลิตสินค้ า โดยมีการกําหนดงานที่แต่ ละฝ่ ายต้ องรับผิดชอบเอาไว้ ซึ่งแต่ละฝ่ ายต้ องใช้ สินทรัพย์
ของตนและรับผิดชอบหนี้สนิ ที่ตนได้ ก่อขึ้น นอกจากนี้ ข้ อตกลงตามสัญญายังได้ ระบุถึงวิธีการใน
การแบ่ งรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นร่ วมกันให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงาน ในกรณีดังกล่ าว งบการเงิน
ของผู้ ร่ว มดํา เนิ น งานแต่ ล ะรายต้ อ งรั บ รู้สิน ทรั พย์ ท่ีนํา มาใช้ แ ละหนี้ สิน ที่ไ ด้ ก่ อขึ้ น ในงานที่ต น
รับผิดชอบ และรับรู้ส่วนแบ่งของตนในรายได้ และค่าใช้ จ่ายตามข้ อตกลงตามสัญญานั้น
ข18 ในกรณีอ่ืน ๆ เช่ น ผู้ เข้ าร่ วมการงานอาจตกลงที่จะแบ่ งปั นและร่ วมกันใช้ สินทรั พย์ ซึ่ งในกรณี
ดังกล่าว ข้ อตกลงตามสัญญาได้ กาํ หนดสิทธิของผู้เข้ าร่ วมการงานในสินทรัพย์ท่ใี ช้ งานร่วมกัน และ
กําหนดวิธีการในการแบ่ งผลผลิตหรือรายได้ ท่ไี ด้ รับจากสินทรัพย์น้ันและต้ นทุนในการดําเนินงาน
ให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่วม การงาน ผู้ร่วมดําเนินงานแต่ละรายต้ องรับรู้ส่วนแบ่งของตนในสินทรัพย์ท่ใี ช้ งาน
ร่ วมกันและส่วนแบ่งของตนในหนี้สินใด ๆ ตามที่ได้ ตกลงกัน และรับรู้ส่วนแบ่งของตนในผลผลิต
รายได้ และค่าใช้ จ่ายตามข้ อตกลงตามสัญญานั้น
การร่วมการงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก
ข19 การร่ วมการงานซึ่งสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับการร่ วมการงานนั้นดูแลโดยหน่วยงานแยก
ต่างหากสามารถเป็ นได้ ท้งั การร่วมค้ าหรือการดําเนินงานร่วมกัน
ข20 การกํา หนดว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานเป็ นผู้ ร่ ว มดํา เนิ น งานหรื อ เป็ นผู้ ร่ ว มค้ า นั้ น ขึ้ น อยู่ กับ สิท ธิข อง
ผู้เข้ าร่วมการงานในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการร่วม
การงานนั้นซึ่งดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก
ข21 ตามที่ระบุไว้ ในย่ อหน้ าที่ ข15 เมื่อผู้เข้ าร่ วมการงานได้ จัดตั้งการร่ วมการงานขึ้นเป็ นหน่ วยงาน
แยกต่ างหาก ผู้เข้ าร่ วมการงานต้ องประเมินว่ ารูปแบบทางกฎหมายของหน่ วยงานแยกต่ างหาก
ตลอดจนเงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญา รวมทั้งข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่นได้ ทาํ ให้
ผู้เข้ าร่วมการงานมีลักษณะใดดังต่อไปนี้หรือไม่
ข21.1 มี สิ ท ธิ ใ นสิ น ทรั พ ย์ แ ละมี ภ าระผู ก พั น ในหนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การร่ ว มการงานนั้ น
(กล่าวคือ การร่วมการงานดังกล่าวจัดประเภทเป็ นการดําเนินงานร่วมกัน) หรือ
ข21.2 มีสิทธิในสินทรั พย์สุทธิของการร่ วมการงานนั้น (กล่ าวคือ การร่ วมการงานดังกล่ าวจัด
ประเภทเป็ นการร่วมค้ า)
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การจัดประเภทการร่วมการงาน: การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผูเ้ ข้าร่วมการงานที่เกิด
จากการร่วมการงาน
โครงสร้ างของการร่วมการงาน
ไม่ได้ จดั ตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก

จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก

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

การดําเนินงานร่วมกัน

การร่วมค้ า

รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก
ข22 รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากมีความเกี่ยวข้ องกับการประเมินประเภทของการ
ร่วมการงาน โดยรูปแบบทางกฎหมายนี้ช่วยในการประเมินเบื้องต้ นเกี่ยวกับสิทธิของผู้เข้ าร่วมการ
งานในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานในหนี้สนิ ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก
เช่ น ผู้เข้ าร่ วมการงานมีส่วนได้ เสียในสินทรัพย์ซ่ึงดูแลโดยหน่ วยงานแยกต่ างหากหรือไม่ และ
ผู้เข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหากหรือไม่
ข23 ตัวอย่ า งเช่ น ผู้ เข้ าร่ วมการงานอาจจัดการการร่ วมการงานโดยใช้ หน่ วยงานแยกต่ างหาก ซึ่งมี
รูปแบบทางกฎหมายที่ทาํ ให้ ต้องพิจารณาหน่วยงานแยกต่างหากเป็ นเอกเทศ (กล่าวคือ สินทรัพย์
และหนี้สินซึ่งดูแลโดยหน่ วยงานแยกต่ างหากถือว่ าเป็ นสินทรั พย์และหนี้สินของหน่ วยงานแยก
ต่างหาก ไม่ใช่ สินทรัพย์และหนี้สินของผู้เข้ าร่ วมการงาน) ในกรณีดังกล่ าว การประเมินสิทธิและ
ภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานโดยพิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก
แสดงให้ เห็นว่าการร่วมการงานนั้นจัดเป็ นการร่วมค้ า อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขที่ผ้ ูเข้ าร่วมการงานได้
ตกลงกันไว้ ในข้ อตกลงตามสัญญา(ดูย่อหน้ าที่ ข25 ถึง ข28) รวมทั้งข้ อเท็จจริงและสถานการณ์
แวดล้ อมอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข29 ถึง ข33) สามารถลบล้ างการประเมินสิทธิและภาระผูกพันของ
ผู้เข้ าร่วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากได้
ข24 การประเมินสิทธิและภาระผู กพันของผู้เข้ าร่ วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของ
หน่ ว ยงานแยกต่ า งหากนั้ น มี ค วามเพี ย งพอที่จ ะสรุ ป ว่ า การร่ ว มการงานดั ง กล่ า วจั ด เป็ นการ
ดําเนินงานร่ วมกัน ก็ต่อเมื่อผู้เข้ าร่ วมการงานต้ องจัดการการร่ วมการงานโดยใช้ หน่ วยงานแยก

17

ต่างหาก ซึ่งรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากไม่ได้ ทาํ ให้ มีการแบ่งแยกกันระหว่าง
ผู้เข้ าร่วมการงานและหน่วยงานแยกต่างหาก (กล่าวคือ สินทรัพย์และหนี้สนิ ซึ่งดูแลโดยหน่วยงาน
แยกต่างหากถือว่าเป็ นสินทรัพย์และหนี้สนิ ของผู้เข้ าร่วมการงาน)
การประเมินเงือ่ นไขของข้อตกลงตามสัญญา
ข25 ในหลายกรณี สิทธิและภาระผูกพันที่ผ้ ูเข้ าร่วมการงานได้ ตกลงกันไว้ ในข้ อตกลงตามสัญญามีความ
สอดคล้ องหรื อไม่ มีความขัดแย้ งกับสิทธิและภาระผู กพั นของผู้ เข้ าร่ วมการงานที่พิจารณาจาก
รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซึ่งการร่วมการงานนั้นได้ จัดตั้งขึ้น
ข26 ในกรณีอ่นื ผู้เข้ าร่วมการงานใช้ ข้อตกลงตามสัญญาเพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงสิทธิและภาระผูกพันที่
พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซึ่งการร่วมการงานนั้นได้ จัดตั้งขึ้น
ตัวอย่างของแนวทางปฏิบตั ิ
ตัวอย่างที่ 4
สมมติว่ากิจการสองแห่งจัดตั้งการร่วมการงานขึ้นในรูปแบบของบริษัท ซึ่งแต่ละฝ่ ายมีส่วนได้ เสียในความ
เป็ นเจ้ าของในบริ ษัทนั้นจํานวนร้ อยละ 50 การจัดตั้งขึ้นเป็ นบริษัททําให้ สามารถแยกกิจการจากผู้เป็ น
เจ้ าของได้ จึงทําให้ สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งดูแลโดยกิจการถือว่ าเป็ นสินทรั พย์และหนี้สินของบริษัทนั้น
ในกรณีดังกล่าว การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมาย
ของหน่วยงานแยกต่างหากแสดงให้ เห็นว่าผู้เข้ าร่วมการงานมีสทิ ธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการร่วมการงานนั้น
อย่ า งไรก็ต าม ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานใช้ ข้ อ ตกลงตามสัญ ญาในการปรั บ ปรุ ง รูป แบบของบริ ษั ท เพื่ อ ทํา ให้
ผู้เข้ าร่ วมการงานแต่ ละรายมีส่วนได้ เสียในสินทรัพย์ของบริษัทและรับผิดชอบหนี้สินของบริษัทนั้นตาม
สัดส่วนที่กาํ หนดไว้ การปรับปรุงตามสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับรูปแบบของบริษัทสามารถทําให้ จัดประเภท
การงานเป็ นการดําเนินงานร่วมกันได้
ข27 ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบเงื่อนไขโดยทั่วไปที่มีอยู่ในข้ อตกลงตามสัญญาของผู้เข้ าร่วมใน
การดําเนินงานร่วมกัน และเงื่อนไขโดยทั่วไปที่มีอยู่ในข้ อตกลงตามสัญญาของผู้เข้ าร่วมในการร่วม
ค้ า ทั้งนี้ ตัวอย่ างเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาที่แสดงในตารางนี้ไม่ ได้ แสดงไว้ อย่ าง
ครบถ้ วนสําหรับทุกกรณี
การประเมินเงือ่ นไขของข้อตกลงตามสัญญา

เงือ่ นไขของข้อตกลงตาม
สัญญา

การดําเนินงานร่วมกัน

การร่วมค้า

ข้ อตกลงตามสั ญ ญาได้ ให้ สิ ท ธิ แ ก่
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานในสิ น ทรั พ ย์ แ ละ
ทําให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานมีภาระผูกพัน
ในหนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การร่ วม
การงานนั้น

ข้ อ ตกลงตามสัญ ญาได้ ใ ห้ สิท ธิ
แก่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานในสินทรัพย์
สุ ท ธิ ข องการร่ ว มการงานนั้ น
( ก ล่ า ว คื อ ห น่ ว ย ง า น แ ย ก
ต่ า งหาก (แต่ ไ ม่ ใ ช่ ผ้ ู เข้ าร่ ว ม
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การประเมินเงือ่ นไขของข้อตกลงตามสัญญา
การดําเนินงานร่วมกัน

การร่วมค้า
ก า ร ง า น ) เ ป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ใ น
สิน ทรั พ ย์ แ ละมี ภ าระผู ก พั น ใน
หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการร่วมการ
งานนั้น)

สิทธิในสินทรัพย์

ข้ อ ต ก ล ง ต า ม สั ญ ญ า กํ า ห น ด ใ ห้
ผู้เข้ าร่วมการงานมีส่วนแบ่งในส่วนได้
เสีย ทั้ง หมด (เช่ น สิ ท ธิ กรรมสิท ธิ์
หรือความเป็ นเจ้ าของ) ในสินทรัพย์
ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การร่ ว มการงานนั้ น
ตามสัด ส่ ว นที่กาํ หนดไว้ (เช่ น ตาม
สัดส่ วนของส่ วนได้ เสียในความเป็ น
เจ้ าของของผู้เข้ าร่วมการงานนั้น หรือ
ตามสัดส่วนของกิจกรรมที่ดาํ เนินการ
โดยการร่ วมการงานซึ่งเป็ นส่วนของ
ผู้เข้ าร่วมการงานโดยตรง)

ข้ อ ตกลงตามสัญ ญากํา หนดให้
สิน ทรั พ ย์ ท่ีนํา มาใช้ ใ นการร่ ว ม
การงานหรือสินทรัพย์ท่ีการร่ วม
การงานได้ ม าในภายหลั ง ถือ ว่ า
เป็ นสิน ทรั พ ย์ ข องการร่ ว มการ
งานนั้น โดยผู้เข้ าร่ วมการงานไม่
มีส่วนได้ เสียใด ๆ (กล่าวคือ ไม่
มีสทิ ธิ กรรมสิทธิ์ หรือความเป็ น
เ จ้ า ข อ ง ) ใ น สิ น ท รั พ ย์ ข อ ง
การร่วมการงานนั้น

ภาระผูกพันในหนี้ สิน

ข้ อ ต ก ล ง ต า ม สั ญ ญ า กํ า ห น ด ใ ห้
ผู้เข้ าร่วมการงานมีส่วนแบ่งในหนี้สิน
ภาระผู กพัน ต้ นทุน และค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้นทั้งหมดตามสัดส่วนที่กาํ หนด
ไว้ (เช่ น ตามสัดส่วนของส่วนได้ เสีย
ในความเป็ นเจ้ า ของของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ก า ร ง า น ห รื อ ต า ม สั ด ส่ ว น ข อ ง
กิ จ กรรมที่ ดํา เนิ น การโดยการร่ ว ม
การงานซึ่ ง เป็ นส่ ว นของผู้ เข้ าร่ ว ม
การงานโดยตรง)

ข้ อ ตกลงตามสัญ ญากํา หนดให้
ก า ร ร่ ว ม ก า ร ง า น ต้ อ ง เ ป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหนี้ สิ น และภาระ
ผูกพันของการร่วมการงาน
ข้ อ ตกลงตามสัญ ญากํา หนดให้
ผู้เข้ าร่วมการงานต้ องรับผิดชอบ
ต่อการร่ วมการงานเพียงแค่ เงิน
ลงทุนของตนในการร่ วมการงาน
ดั ง กล่ า ว หรื อ ภาระผู ก พั น ของ
ตนเกี่ย วกับ ทุ น ที่ค้ า งชํา ระหรื อ
ทุ น ที่ เ พิ่ ม ในการร่ ว มการงาน
หรือทั้งสองกรณี

ข้ อ ต ก ล ง ต า ม สั ญ ญ า กํ า ห น ด ใ ห้ ข้ อตกลงตามสั ญ ญาระบุ ว่ า
ผู้ เข้ าร่ ว มการงานต้ องรั บ ผิ ด ชอบ เจ้ าหนี้ของการร่ วมการงานไม่ มี
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การร่วมค้า

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ รี ย ก ร้ อ ง จ า ก สิทธิไล่ เบี้ยผู้เข้ าร่ วมการงานให้
บุคคลภายนอก
ชําระหนี้สนิ หรือภาระผูกพันของ
การร่วมการงาน
รายได้ ค่ า ใช้จ่ าย กํ า ไรหรื อ ข้ อตกลงตามสัญญากําหนดให้ มีการ ข้ อ ตกลงตามสัญ ญากํา หนดให้
ปั น ส่ ว นรายได้ และค่ า ใช้ จ่ า ยตาม ผู้ เข้ าร่ ว มการงานแต่ ล ะรายมี
ขาดทุน
เกณฑ์ ข องผลการดํ า เนิ น งานของ ส่ ว นแบ่ ง ในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่
ผู้เข้ าร่ วมการงานแต่ ละราย ตัวอย่ าง เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมของการ
เ ช่ น ข้ อ ต ก ล ง ต า ม สั ญ ญ า อ า จ ร่วมการงานนั้น
กํา หนดให้ มี ก ารปั น ส่ ว นรายได้ แ ละ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต า ม เ ก ณ ฑ์ ข อ ง กํ า ลั ง
การผลิตที่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานแต่ละราย
ใช้ ในโรงงานที่ ใ ช้ งานร่ ว มกั น ซึ่ ง
สามารถแตกต่ า งจากส่ ว นได้ เ สีย ใน
ความเป็ นเจ้ าของของตนในการร่ วม
การงานได้ ตัวอย่างอื่น เช่น ผู้เข้ าร่วม
การงานอาจตกลงกัน ที่จ ะแบ่ ง กํา ไร
หรื อ ขาดทุ น ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การร่ ว ม
การงานนั้ นตามเกณฑ์การปั นส่ วนที่
กํา หนดไว้ เช่ น ตามส่ ว นได้ เ สีย ใน
ความเป็ นเจ้ าของของผู้ เข้ าร่ วม
การงาน ทั้ ง นี้ ข้ อกํา หนดดั ง กล่ า ว
ไม่ ได้ ทาํ ให้ การร่ วมการงานนั้นไม่ถือ
ว่ า เป็ นการดํา เนิ น งานร่ ว มกั น หาก
ผู้เข้ าร่ วมการงานมีสิทธิในสินทรั พย์
แ ล ะ มี ภ า ร ะ ผู ก พั น ใ น ห นี้ สิ น ที่
เกี่ยวข้ องกับการร่วมการงานนั้น
ผู้เข้ าร่วมการงานมักจะต้ องให้ การคํา้ ประกันแก่บุคคลภายนอก เช่น ผู้ท่ี
การคํ้าประกัน
ได้ รับบริการจากการร่ วมการงาน หรือผู้ท่ใี ห้ เงินทุนแก่การร่ วมการงาน
การให้ การคํา้ ประกันดังกล่าวหรือการที่ผ้ ูเข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันที่
จะต้ องให้ การคํา้ ประกันนั้นไม่ ได้ เป็ นตัวกําหนดว่ าต้ องจัดประเภทของ
การร่ วมการงานนั้นเป็ นการดําเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้ ลักษณะที่กาํ หนดว่า
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การดําเนินงานร่วมกัน

การร่วมค้า

การร่ วมการงานดังกล่ าวเป็ นการดําเนินงานร่ วมกันหรือเป็ นการร่ วมค้ า
คื อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานมี ภ าระผู ก พั น ในหนี้ สิน ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การร่ ว ม
การงานนั้ น หรื อ ไม่ (ซึ่ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานอาจจะให้ ห รื อ อาจจะไม่ ใ ห้
การคํา้ ประกันสําหรับภาระผูกพันในหนี้สนิ บางอย่างก็ได้ )

ข28 เมื่อข้ อตกลงตามสัญญาระบุว่าผู้เข้ าร่ วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่
เกี่ยวข้ องกับการร่วมการงาน ผู้เข้ าร่วมการงานจึงถือว่าเป็ นผู้เข้ าร่วมในการดําเนินงานร่วมกัน โดย
ไม่จาํ เป็ นต้ องพิจารณาถึงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่น (ย่อหน้ าที่ ข29 ถึง ข33) ในการ
จัดประเภทการร่วมการงานนั้น
ประเมินข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่น
ข29 เมื่อเงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาไม่ ได้ ระบุว่าผู้เข้ าร่ วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระ
ผู กพั นในหนี้ สิน ที่เกี่ยวข้ องกับการร่ วมการงาน ผู้ เข้ าร่ วมการงานต้ องพิ จารณาข้ อเท็จจริ งและ
สถานการณ์แวดล้ อมอื่นเพื่อประเมินว่าการร่วมการงานดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นการดําเนินงาน
ร่วมกันหรือเป็ นการร่วมค้ า
ข30 การร่ วมการงานอาจจัดตั้งขึ้นเป็ นหน่ วยงานแยกต่ างหาก ซึ่งรูปแบบทางกฎหมายของหน่ วยงาน
แยกต่ างหากทําให้ มีการแบ่ งแยกกันระหว่ างผู้เข้ าร่ วมการงานและหน่ วยงานแยกต่ างหาก ทั้งนี้
เงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาที่ผ้ ูเข้ าร่วมการงานตกลงกันอาจไม่ระบุถงึ สิทธิของผู้เข้ าร่วมการงาน
ในสิน ทรั พ ย์ แ ละภาระผู ก พั น ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานในหนี้ สิน แต่ ก ารพิ จ ารณาข้ อ เท็จ จริ ง และ
สถานการณ์แวดล้ อมอื่นสามารถทําให้ จัดประเภทการร่ วมการงานดังกล่ าวเป็ นการดําเนินงาน
ร่วมกันได้ กต็ ่อเมื่อข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่นให้ สทิ ธิแก่ผ้ ูเข้ าร่วมการงานในสินทรัพย์
และทําให้ ผ้ ูเข้ าร่วม การงานมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการร่วมการงานนั้น
ข31 เมื่อกิจกรรมของการงานได้ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการจัดหาผลผลิตให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานเป็ น
หลั ก แสดงให้ เ ห็น ว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานมี สิท ธิใ นผลประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิจ เกือ บทั้ง หมดของ
สินทรัพย์ของการงานนั้น ผู้เข้ าร่วมการงานมักจะสร้ างความมั่นใจเกี่ยวกับการเข้ าถึงผลผลิตที่การ
งานนั้นจัดหาให้ โดยการกีดกันไม่ให้ การงานดังกล่าวขายผลผลิตไปให้ แก่บุคคลภายนอก
ข32 ผลกระทบของการงานที่มีโครงสร้ างและวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ การงานต้ องใช้ กระแสเงินสดรับ
จากผู้เข้ าร่ วมการงานที่ซ้ ือผลผลิตจากการงานนั้นเพื่อชําระหนี้สนิ ที่การงานนั้นได้ ก่อขึ้น ดังนั้น ใน
กรณีท่กี ารงานต้ องพึ่งพิงกระแสเงินสดของผู้เข้ าร่วมการงานแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อให้ การงานนั้น
สามารถดําเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง จึงแสดงให้ เห็นว่าผู้เข้ าร่ วมการงานมีภาระผูกพันในหนี้สินที่
เกี่ยวข้ องกับการงานนั้น
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ตัวอย่างที่ 5
สมมติว่ากิจการสองแห่ งจัดตั้งการร่ วมการงานขึ้นในรูปแบบของบริษัท (กิจการ ค) ซึ่งแต่ ละฝ่ ายมีส่วน
ได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของเท่ากับร้ อยละ 50 วัตถุประสงค์ของการร่ วมการงานนี้ คือ การผลิตวัตถุดิบที่
ต้ องนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตของผู้เข้ าร่ วมการงานแต่ ละราย การร่ วมการงานนี้ ช่วยให้ ม่ันใจได้ ว่า
ผู้เข้ าร่ วมการงานได้ นาํ สินทรัพย์มาใช้ ในการผลิตวัตถุดิบตามข้ อกําหนดของผู้เข้ าร่ วมการงานเกี่ยวกับ
ปริมาณและคุณภาพแล้ ว
รูปแบบทางกฎหมายของกิจการ ค (กิจการที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัท) ซึ่งกิจการ ค เป็ นผู้จัดการ
กิจกรรมต่าง ๆ ในเบื้องต้ น แสดงให้ เห็นว่าสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งดูแลโดยกิจการ ค เป็ นสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ของกิจการ ค นอกจากนี้ ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้เข้ าร่วมการงานไม่ได้ ระบุว่าผู้เข้ าร่วมการงาน
มีสิทธิในสินทรัพย์หรือมีภาระผูกพันในหนี้สินของกิจการ ค ดังนั้น รูปแบบทางกฎหมายของกิจการ ค
และเงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาจึงแสดงให้ เห็นว่าการร่วมการงานนี้เป็ นการร่วมค้ า
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ าร่วมการงานยังคงต้ องพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ท่เี กี่ยวข้ องกับการร่วมการงานนั้น
• ผู้เข้ าร่ วมการงานได้ ตกลงกันที่จะซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ผลิ ตโดยกิจการ ค ในสัดส่วน 50:50 โดย
กิจการ ค ไม่สามารถขายผลผลิตใด ๆ ไปให้ แก่บุคคลภายนอกได้ เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้เข้ าร่ วมการงานทั้งสองฝ่ าย แต่เนื่องจากการร่ วมการงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาผลผลิตตามที่
ผู้เข้ าร่ วมการงานต้ องการ ดังนั้นจึงคาดว่ าการขายผลผลิตให้ แก่บุคคลภายนอกนี้จะเป็ นรายการที่
ไม่ปกติและไม่มีสาระสําคัญ
• ผู้เข้ าร่ วมการงานทั้งสองฝ่ ายได้ ร่วมกันกําหนดราคาของผลผลิตที่ขายให้ แก่ผ้ ู เข้ าร่ วมการงาน ณ
ระดับราคาที่ครอบคลุมต้ นทุนการผลิตและค่ าใช้ จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นของกิจการ ค ซึ่งตาม
เกณฑ์การดําเนินงานนี้ การร่วมการงานดังกล่าวตั้งใจที่จะดําเนินงาน ณ ระดับจุดคุ้มทุน
จากข้ อมูลข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมดังต่อไปนี้
• ภาระผูกพันของผู้เข้ าร่ วมการงานที่จะต้ องซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกิจการ ค แสดงให้ เห็นว่ า
กิจการ ค ต้ องพึ่งพิงผู้เข้ าร่วมการงานแต่เพียงอย่างเดียวในการสร้ างกระแสเงินสด ดังนั้น ผู้เข้ าร่ วม
การงานจึงมีภาระผูกพันที่จะต้ องจัดหาเงินเพื่อชําระหนี้สนิ ของกิจการ ค
• ข้ อเท็จจริงที่ว่าผู้เข้ าร่วมการงานมีสทิ ธิในผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกิจการ ค หมายความว่าผู้เข้ าร่วม
การงานกําลังใช้ และมีสทิ ธิในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งหมดของสินทรัพย์ของกิจการ ค
ข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ แ วดล้ อ มเหล่ า นี้ แสดงให้ เ ห็น ว่ า ต้ อ งจั ด ประเภทการร่ ว มการงานนี้ เป็ น
การดําเนินงานร่วมกัน โดยข้ อสรุปเกี่ยวกับการจัดประเภทการร่วมการงานในสถานการณ์แวดล้ อมเหล่านี้
จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้ าผู้เข้ าร่ วมการงานได้ ขายส่วนแบ่งผลผลิตของตนให้ แก่บุคคลภายนอก แทนที่จะใช้
ส่วนแบ่งผลผลิตดังกล่าวในกระบวนการผลิตครั้งต่อไปของตน
หากผู้เข้ าร่วมการงานเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาเพื่อทําให้ การร่ วมการงานนั้นสามารถ
ขายผลผลิ ต ไปให้ แ ก่ บุ ค คลภายนอกได้ จะทํา ให้ กิ จ การ ค ต้ อ งรั บ เอาความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ อุ ป สงค์
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้ าคงเหลือ และความเสี่ยงทางด้ านเครดิตเอาไว้ ดังนั้น ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลง
ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมดังกล่าว จะต้ องประเมินเพื่อจัดประเภทการร่ วมการงานใหม่ ซึ่งจาก
ข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้ อมดังกล่ าวแสดงให้ เห็นว่ าจะต้ องจัดประเภทการร่ วมการงานนี้เป็ น
การร่วมค้ า
ข33 แผนภูมิต่อไปนี้แสดงการประเมินที่กจิ การต้ องปฏิบัติตามในการจัดประเภทการงาน เมื่อการร่ วม
การงานได้ จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก

การจัดประเภทการร่วมการงานทีจ่ ดั ตั้งขึ้ นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก
รูปแบบทางกฎหมาย
ของหน่วยงานแยก
ต่างหาก

เงื่อนไขของข้ อตกลง
ตามสัญญา

ข้ อเท็จจริงและ
สถานการณ์แวดล้ อม
อื่น

รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากได้ ให้
สิทธิแก่ผ้ ูเข้ าร่วมการงานในสินทรัพย์และทําให้
ผู้เข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ซึ่งเกี่ยวข้ อง
กับการร่วมการงานนั้นหรือไม่
ไม่ใช่
เงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาได้ ระบุว่าผู้เข้ าร่วม
การงานมีสทิ ธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สนิ
ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการร่วมการงานหรือไม่
ไม่ใช่
ผู้เข้ าร่วมการงานได้ จัดตั้งการร่วมการงานขึ้นเพื่อให้
เป็ นไปตามกรณีดังต่อไปนี้หรือไม่
ก) กิจกรรมของการร่วมการงานมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อจัดหาผลผลิตให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่วมการงาน
(กล่าวคือ ผู้เข้ าร่วมการงานมีสทิ ธิในผลประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ท่ดี ูแล
โดยหน่วยงานแยกต่างหาก) และ
ข) การร่วมการงานต้ องพึ่งพิงผู้เข้ าร่วมการงานอย่าง
ต่อเนื่องในการชําระหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรม
ที่จัดการโดยการร่วมการงานนั้น

ใช่

ใช่
การ
ดําเนินงาน
ร่วมกัน

ใช่

ไม่ใช่
การร่วมค้ า
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งบการเงินของผูเ้ ข้าร่วมการงาน (ย่อหน้าที่ 22)
การบัญชีสําหรับการขายหรือการโอนสินทรัพย์ให้แก่การดําเนินงานร่วมกัน
ข34 เมื่อกิจการเข้ าทํารายการกับการดําเนินงานร่ วมกันซึ่งกิจการเป็ นผู้ร่วมดําเนินงาน เช่ น การขาย
หรือการโอนสินทรัพย์ให้ แสดงว่ากิจการมีรายการกับผู้เข้ าร่ วมในการดําเนินงานร่ วมกันรายอื่น
ดังนั้น ผู้ร่วมดําเนินงานดังกล่าวต้ องรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจากรายการนั้นเฉพาะส่วนได้ เสียของ
ผู้เข้ าร่วมในการดําเนินงานร่วมกันรายอื่นเท่านั้น
ข35 เมื่อรายการดังกล่ าวแสดงหลักฐานว่ าเกิดการลดลงของมูลค่ าสุทธิท่ีจะได้ รับของสินทรัพย์ท่ขี าย
หรือโอนให้ แก่การดําเนินงานร่ วมกัน หรือแสดงหลักฐานว่ าเกิดผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของ
สินทรัพย์เหล่านั้น ผู้ร่วมดําเนินงานดังกล่าวต้ องรับรู้ผลขาดทุนเหล่านั้นเต็มจํานวน
การบัญชีสําหรับการซื้ อสินทรัพย์จากการดําเนินงานร่วมกัน
ข36 เมื่อกิจการเข้ าทํารายการกับการดําเนินงานร่ วมกันซึ่งกิจการเป็ นผู้ร่วมดําเนินงาน เช่ น การซื้อ
สินทรัพย์ กิจการต้ องไม่รับรู้ส่วนแบ่งของตนในผลกําไรหรือขาดทุนดังกล่าวจนกว่าจะขายสินทรัพย์
นั้นออกไปให้ แก่บุคคลภายนอก
ข37 เมื่อรายการดังกล่าวแสดงหลักฐานว่าเกิดการลดลงของมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับของสินทรัพย์ท่ซี ้ ือโดย
ผู้ เข้ า ร่ วมการงาน หรื อ แสดงหลั กฐานว่ า เกิด ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ าของสิน ทรั พย์เหล่ า นั้ น
ผู้ร่วมดําเนินงานแต่ละรายต้ องรับรู้ส่วนแบ่งของตนในผลขาดทุนดังกล่าว
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ภาคผนวก ค
วันถือปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง และการยกเลิกมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับอื่น
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึง่ มีความเทียบเท่ากับส่วนอื ่น
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

วันถือปฏิบตั ิ
ค1 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวันถือปฏิบัติ
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับ
ใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่ าวด้ วยและต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอื ่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า พร้ อมกัน
ค1ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง
ค1ข โดยไม่ต้องคํานึงถึงข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชีแ ละข้อผิ ด พลาด (เมื่อ มี การ
ประกาศใช้ ) เมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรกให้
กิจการนําเสนอเพียงข้ อมูลเชิงปริมาณที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 8 (ปรั บ ปรุง 2557) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี การเปลี ่ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชีแ ละ
ข้อผิดพลาด(เมื่อมีการประกาศใช้ ) สําหรับงวดปี ล่าสุดก่อนงวดปี แรกที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่องการร่ วมการงาน (“งวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้ง
แรก”) ทั้งนี้กิจการอาจเลือกนําเสนอข้ อมูลนี้สาํ หรับงวดบัญชีปัจจุ บันหรืองวดเปรียบเทียบก่อน
หน้ าถ้ ามีการแสดงเปรียบเทียบก็ได้ แต่ไม่ได้ เป็ นการบังคับ
การร่วมค้า - การเปลีย่ นแปลงจากวิธีรวมตามสัดส่วนเป็ นวิธีส่วนได้เสีย
ค2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากวิธีรวมตามสัดส่วนเป็ นวิธีส่วนได้ เสีย กิจการต้ องรับรู้เงินลงทุนของตน
ในการร่ วมค้ า ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรกโดยต้ องวัดมูลค่ าเงิน
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ค3

ค4

ค5

ค6

ลงทุนเมื่อเริ่มแรกนี้ด้วยจํานวนรวมของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่กจิ การเคยนํามา
จัดทํางบการเงินรวมด้ วยวิธีรวมตามสัดส่วน รวมทั้งค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการซื้อกิจการ ทั้งนี้
หากค่าความนิยมนั้นเคยอยู่ภายใต้ หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเคยอยู่
ภายใต้ กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสด กิจการต้ องปั นส่วนค่าความนิยมดังกล่าวให้ แก่
การร่วมค้ าตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของการร่วมค้ าและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้ เกิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมดังกล่าวอยู่
ยอดคงเหลือต้ น งวดของเงินลงทุ นตามย่ อหน้ า ที่ ค2 ถือว่ าเป็ นต้ นทุ นของเงิน ลงทุ นที่รับรู้เมื่อ
เริ่ ม แรก โดยกิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ต ามย่ อ หน้ า ที่ 40 ถึ ง 43 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า สําหรับยอดคงเหลือต้ นงวดของ
เงินลงทุนดังกล่าวเพื่อที่จะประเมินว่าเงินลงทุนนั้นเกิดการด้ อยค่าหรือไม่ และต้ องรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าใด ๆ โดยปรับปรุงกับกําไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้ง
แรกทั้งนี้ ข้ อยกเว้ นสําหรับการรับรู้เมื่อเริ่มแรกตามย่อหน้ าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษี เงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไม่ให้ นาํ มาถือปฏิบัติเมื่อ
กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้ าอันเนื่องมาจากการปฏิบัตติ ามข้ อกําหนดในช่วงการเปลี่ยนแปลง
สําหรับการร่วมค้ าที่เคยนํามาจัดทํางบการเงินรวมด้ วยวิธรี วมตามสัดส่วน
หากการรวมสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดที่กิจการเคยนํามาจัดทํางบการเงินรวมด้ วยวิธีรวมตาม
สัดส่วนทําให้ เกิดสินทรัพย์สุทธิท่ตี ิดลบ กิจการต้ องประเมินว่ากิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์สทุ ธิท่ตี ิดลบนั้นหรือไม่ ซึ่งในกรณีท่กี จิ การ
มีภาระผูกพันเกิดขึ้น กิจการต้ องรับรู้หนี้สนิ สําหรับภาระผูกพันนั้นด้ วย แต่ถ้ากิจการสรุปว่ากิจการ
ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์สทุ ธิท่ตี ิดลบ
นั้น กิจการไม่ต้องรับรู้หนี้สนิ ดังกล่าว แต่ต้องปรับปรุงกําไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มี
การนํา มาใช้ ค รั้ งแรกโดยกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จ จริ งดังกล่ าว รวมทั้งต้ องเปิ ดเผยส่ วนแบ่ ง
ขาดทุ นในการร่ วมค้ าที่ยังไม่ รับ รู้สะสมของกิจการ ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ า งวดที่มีก าร
นํามาใช้ ครั้งแรกและ ณ วันที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก
กิจการต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้ รวมไว้ ในยอดคงเหลือของบัญชีเงิน
ลงทุนดังกล่ าว ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรกโดยรวมการร่ วมค้ า
ทั้งหมดที่กจิ การได้ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้ กล่าว
ไว้ ในย่อหน้ าที่ ค2 ถึง ค6
ภายหลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก กิจการต้ องรับรู้เงินลงทุนของกิจการในการร่ วมค้ าโดยใช้ วิธีส่วน
ได้ เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้ า
การดําเนินงานร่วมกัน - การเปลีย่ นแปลงจากวิธีส่วนได้เสียเป็ นการรับรูส้ ินทรัพย์และหนี้ สิน

ค7 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากวิธสี ่วนได้ เสียเป็ นการรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสีย
ของกิจการในการดําเนินงานร่ วมกัน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก
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ค8

ค9

ค10

ค11

กิจการต้ องตัดรายการเงินลงทุนที่เคยรับรู้โดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียและรายการอื่น ๆ ที่เป็ นส่วนหนึ่ง
ของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในการร่วมการงานดังกล่าว ตามย่อหน้ าที่ 38 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า และรับรู้ส่วนแบ่งของ
กิจการในสินทรัพย์และหนี้สนิ แต่ละรายการที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของกิจการในการดําเนินงาน
ร่วมกัน รวมทั้งค่าความนิยมใด ๆ ที่อาจเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น
กิจการต้ องกําหนดส่ วนได้ เสียของกิจการในสินทรั พย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนิ นงาน
ร่ วมกัน ตามสัดส่ วนของสิทธิและภาระผู กพั นของกิจการที่ไ ด้ กาํ หนดไว้ ในข้ อตกลงตามสัญญา
กิจการวัดมูลค่าตามบัญชีเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สนิ โดยการแยกรายการดังกล่าวออกจาก
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรกที่แสดง
ตามข้ อมูลที่กจิ การใช้ ในการปฏิบัติตามวิธสี ่วนได้ เสีย
ผลต่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนที่เคยรับรู้โดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียรวมทั้งรายการอื่น ๆ ที่เป็ นส่วน
หนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในการร่วมการงานนั้นตามย่อหน้ าที่ 38 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า กับจํานวนสุทธิของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ รวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้ต้องปฏิบัติดังนี้
ค9.1 หากจํานวนสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้มีจาํ นวนที่สูงกว่าเงิน
ลงทุน (และรายการอื่นที่เป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการ) ที่ได้ ตัดออกจาก
บัญชี ให้ นําผลต่ างนั้นมาหั กกลบกับค่ าความนิยมที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุน และถ้ ายังมี
ผลต่ างคงเหลืออยู่ ให้ นํามาปรับปรุงกับกําไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการ
นํามาใช้ ครั้งแรก
ค9.2 หากจํานวนสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้มีจาํ นวนที่ต่าํ กว่าเงิน
ลงทุน (และรายการอื่นที่เป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการ) ที่ได้ ตัดออกจาก
บัญ ชี ให้ นํา ผลต่ า งนั้ น มาปรั บ ปรุง กับ กํา ไรสะสมต้ น งวดของงวดก่ อ นหน้ า งวดที่มีการ
นํามาใช้ ครั้งแรก
กิจการที่เปลี่ ยนจากวิธีส่วนได้ เสียเป็ นการรั บรู้สิน ทรั พย์และหนี้สิน ต้ องแสดงการกระทบยอด
ระหว่างเงินลงทุนที่ได้ ตัดออกจากบัญชี กับสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่รับรู้รวมทั้งผลต่างที่ยังคงเหลืออยู่
ซึ่งนํามาปรับปรุงกับกําไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก
ข้ อยกเว้ นของการรับรู้เมื่อเริ่มแรกในย่ อหน้ าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไม่ให้ นาํ มาถือปฏิบัติเมื่อกิจการรับรู้
สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของกิจการในการดําเนินงานร่วมกัน
การปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ค12 กิจการที่เคยรับรู้ส่วนได้ เสียของตนในการดําเนินงานร่วมกันเป็ นเงินลงทุนที่แสดงด้ วยวิธีราคาทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามย่อหน้ าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจ การหรื อรั บรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 9 เรื่ อง
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องปฏิบัติดังนี้
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ค12.1 ตัดรายการเงินลงทุนออกจากบัญชี และรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสีย
ของกิจการในการดําเนินงานร่วมกันด้ วยจํานวนตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ ค7 ถึง ค9
ค12.2 แสดงการกระทบยอดระหว่างเงินลงทุนที่ตัดออกจากบัญชีกับสินทรัพย์และหนี้สินที่รับรู้
รวมทั้ง ผลต่ า งที่ยั ง คงเหลื อ อยู่ ซ่ึ ง นํา มาปรั บ ปรุ ง กับ กํา ไรสะสมต้ น งวดของงวดล่ า สุด
ที่ผ่านมา
การอ้างอิง “งวดก่อนหน้างวดทีม่ ีการนํามาใช้ครั้งแรก”
ค12ก แม้ ว่าในย่ อหน้ าที่ ค2 ถึงย่ อหน้ าที่ ค12 จะอ้ างอิงคําว่ า “งวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้ง
แรก” กิจการอาจสามารถเลือกนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบที่ปรับปรุงแล้ วสําหรับงวดก่อนหน้ า
(หากมีการนําเสนอ) กี่งวดก็ได้ โดยไม่เป็ นการบังคับ หากกิจการมีการนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบที่
ปรับปรุงแล้ วสําหรับงวดก่อนหน้ าการอ้ างถึงคําว่า “งวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก” ใน
ย่อหน้ าที่ ค2 ถึงย่อหน้ าที่ ค12 ให้ อ่านแทนด้ วยคําว่า “งวดบัญชีแรกสุดที่ถูกนําเสนอเปรียบเทียบ
ที่ปรับปรุงแล้ ว”
ค12ข หากกิจการมีการนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบที่ไม่ได้ ทาํ การปรับปรุงสําหรับงวดก่อนหน้ า กิจการ
ต้ องระบุให้ ชัดเจนว่าข้ อมูลดังกล่ าวไม่ได้ มีการปรับปรุงและถูกจัดทําขึ้นด้ วยหลักเกณฑ์ท่ตี ่างกัน
และอธิบายหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้ วย
ค13 ข้ อยกเว้ นของการรั บรู้เมื่อเริ่มแรกในย่ อหน้ าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไม่ให้ นาํ มาถือปฏิบัติเมื่อกิจการรับรู้
สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของตนในการดําเนินงานร่วมกันในงบการเงินเฉพาะ
กิจการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามข้ อกําหนดในช่ วงการเปลี่ยนแปลงสําหรั บการดําเนินงาน
ร่วมกันตามย่อหน้ าที่ ค12
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การอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมือ่ มีการ
ประกาศใช้)
ค14 ถ้ ากิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ แต่ ยังไม่ ได้ นาํ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาปฏิบัติใช้ การ
อ้ างอิงใดๆถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) ให้ หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ค15 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
ค15.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า และ
ค15.2 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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