เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๐ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๘๘/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๑
เรื่อง การร่วมการงาน
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๘ (๔/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๖๐/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง การร่วมการงาน
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ ๑๑ เรื่ อ ง การร่ ว มการงาน
ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรือ่ ง
การร่วมการงาน

คํานํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่ วมการงาน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (IFRS 11: Joint Arrangements
(Bound volume 2019 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่
ค1กข และเพิ่มย่อหน้ าที่ ข33คก การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการ
เปลี่ยนแปลงถ้ อยคําหรือเนื้อหาใดๆ
**คํานํานี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ **
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรือ่ ง
การร่วมการงาน
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์

1

การบรรลุวตั ถุประสงค์

2

ขอบเขต
การร่วมการงาน

3
4

การควบคุมร่วม

7

ประเภทของการร่วมการงาน

14

งบการเงินของผูเ้ ข้าร่วมการงาน

20

การดําเนินงานร่วมกัน
การร่วมค้า

20
24

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาคผนวก

26

ก คํานิยาม
ข แนวทางปฏิบตั ิ
ค วัน ถื อ ปฏิ บ ัติ การปฏิ บ ัติ ใ นช่ ว งการเปลี่ ย นแปลง และการยกเลิ ก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ประกอบด้ วย ย่ อหน้ าที่ 1 ถึง 27 และ
ภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ย่อหน้ าที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนาถือเป็ นหลักการสําคัญ
คํานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็ นครั้งแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะเป็ นตัวอักษร
เอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของ กรอบแนวคิดสําหรับการ
รายงานทางการเงิน ในกรณีท่ีไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือ
ปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรือ่ ง การร่วมการงาน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ กําหนดหลักการในการรายงาน
ทางการเงิ น ของกิ จ การที่ มี ส่ ว นได้เสี ย ในการงานซึ่ ง มี ก ารควบคุ ม ร่ ว มกัน (ซึ่ ง เรี ย กว่ า
การร่วมการงาน)
การบรรลุวตั ถุประสงค์

2

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้ าที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ นิยามของ
การควบคุมร่วมไว้ และกําหนดให้ ผูเ้ ข้าร่วมการงานต้ องกําหนดประเภทของการร่ วมการงาน
ที่ตนเข้ าร่ วมโดยประเมินจากสิทธิและภาระผูกพั นของตน และต้ องรับรู้สิทธิและภาระผู กพั น
เหล่านั้นให้ สอดคล้ องกับประเภทของการร่วมการงานนั้น

ขอบเขต
3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั กิจการทุกกิจการทีเ่ ข้าร่วมการงาน

การร่วมการงาน
4
5

การร่ วมการงาน หมายถึง การงานซึ่ งบุ ค คลหรื อกิ จการตั้งแต่ ส องหรือมากกว่ าสองราย
มีการควบคุมร่วมกัน
การร่วมการงานมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
5.1
ผูเ้ ข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันตามข้อตกลงตามสัญญา (ดู ย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข4)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
5.2

6

ข้อตกลงตามสัญญาดังกล่าวกําหนดให้ผูเ้ ข้าร่วมการงานตั้งแต่ สองหรือมากกว่า
สองรายมีการควบคุมร่วมกัน (ดูย่อหน้าที่ 7 ถึง 13)
การร่วมการงานเป็ นได้ท้ งั การดําเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า
การควบคุมร่วม

7

8

9

10

11

12

13

การควบคุ ม ร่ ว ม หมายถึ ง การร่ ว มกัน ควบคุ ม การงานซึ่ ง ได้ต กลงกัน ไว้ใ นสัญ ญาซึ่ ง
การควบคุมร่วมจะมีได้ก็ต่อเมือ่ การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รบั
ความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผูท้ ีร่ ่วมกันควบคุมการงานแล้วเท่านั้น
กิจการที่เป็ นผู้ เข้ าร่ วมการงานต้ องประเมิ นว่ าข้ อตกลงตามสัญญาได้ ก ําหนดให้ ผู้ เข้ าร่ วมการงาน
ทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่ วมการงานมีการควบคุมร่ วมกันหรือไม่ ผู้เข้ าร่ วมการงานทุกรายหรือ
กลุ่มของผู้เข้ าร่ วมการงานจะมีการควบคุมร่ วมกันก็ต่อเมื่อบุคคลหรือกิจการเหล่านั้นจะต้ องร่วมกัน
กํากับดูแลกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลตอบแทนที่การงานนั้นจะได้ รับ (กล่าวคือ กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้ อง)
หากได้ กาํ หนดแล้ วว่ าผู้ เข้ าร่ วมการงานทุ กรายหรือกลุ่มของผู้ เข้ าร่ วมการงานร่ วมกันควบคุ ม
การงานนั้ น การควบคุ ม ร่ วมจะมี ได้ กต็ ่ อเมื่อ การตั ด สิน ใจใดๆ เกี่ยวกับ กิจ กรรมที่เกี่ยวข้ อ ง
จะต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้ท่รี ่วมกันควบคุมการงานแล้ วเท่านั้น
ในการร่ วมการงานใดๆ จะไม่ มีบุคคลหรือกิจการใดที่ควบคุมการร่ วมการงานนั้นได้ แต่ เพี ยง
ผู้เดียว ผู้ท่มี ีการควบคุมร่วมในการงานสามารถกีดกันไม่ให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานรายหนึ่งรายใดหรือ
กลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานเข้ ามาควบคุมการงานนั้นได้
การร่วมการงานสามารถมีข้ นึ ได้ ถงึ แม้ ว่าผู้เข้ าร่วมการงานมีการควบคุมร่วมในการงานนั้นไม่ครบ
ทุกคน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ ความแตกต่างระหว่างผู้ท่มี ีการควบคุมร่วม
ในการร่วมการงาน (ผูร้ ่วมดําเนินงานหรือผูร้ ่วมค้า) กับผู้เข้ าร่วมการงานแต่ไม่มีการควบคุมร่วม
กิจการจะต้ องใช้ ดุลยพินิจในการประเมินว่าผู้เข้ าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงาน
มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้นหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อม
ทั้งหมด (ดูย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข11)
ในกรณีท่ขี ้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไป กิจการต้ องประเมินใหม่ว่ากิจการ
ยังคงมีการควบคุมร่วมในการงานนั้นอยู่อกี หรือไม่
ประเภทของการร่วมการงาน

14

กิ จ การต้อ งกํ า หนดประเภทของการร่ ว มการงานที่ ต นเข้าร่ ว ม การจั ด ประเภทการร่ ว ม
การงานว่าเป็ นการดําเนินงานร่วมกันหรือเป็ นการร่วมค้านั้นขึ้ นอยู่กบั สิทธิและภาระผูกพัน
ของผูเ้ ข้าร่วมการงานนั้น
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15

16
17

18

19

การดําเนินงานร่ วมกัน หมายถึง การร่ วมการงานซึ่ งผู ท้ ี่มีการควบคุ มร่ วมในการงานนั้น
มีสิทธิ ในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น โดยเรียก
ผูท้ ีม่ ี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 ดุลยพิ นิจในการประเมินว่ าการร่ วมการงานเป็ นการดําเนินงานร่ วมกันหรือเป็ น
การร่ วมค้ า กิจการต้ องกําหนดประเภทของการร่ วมการงานที่ตนเข้ าร่ วมโดยพิจารณาจากสิทธิ
และภาระผู ก พั น ของตนที่ เกิ ด จากการร่ ว มการงานนั้ น กิ จ การสามารถประเมิ น สิ ท ธิ แ ละ
ภาระผูกพันของตนได้ โดยพิจารณาจากโครงสร้ างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่ วมการงาน
ตลอดจนเงื่ อ นไขที่ ผ้ ู เข้ า ร่ ว มในข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาได้ ตกลงกั น รวมทั้ ง ข้ อ เท็จ จริ ง และ
สถานการณ์แวดล้ อมอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข12 ถึง ข33)
ในบางครั้ง ผู้เข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันตามข้ อตกลงแม่บทซึ่งกําหนดเงื่อนไขตามสัญญาเป็ น
การทั่วไปเพื่อร่วมกันดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรม ข้ อตกลงแม่บทนี้อาจ
กําหนดให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานต้ องจัดตั้งการร่วมการงานที่แตกต่างกันออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การดํา เนิ น กิ จ กรรมที่เฉพาะเจาะจงซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของข้ อ ตกลงแม่ บ ทดั ง กล่ า ว ถึ ง แม้ ว่ า
การร่วมการงานเหล่านั้นจะเกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงแม่บทเดียวกัน แต่กอ็ าจจัดอยู่ในประเภทของ
การร่ ว มการงานที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ หากสิ ท ธิ แ ละภาระผู ก พั น ของผู้ เข้ าร่ ว มการงานนั้ น มี
ความแตกต่างกันเมื่อต้ องดําเนินกิจกรรมที่ต่างกันตามข้ อตกลงแม่บทนั้น ดังนั้น การดําเนินงาน
ร่วมกันและการร่ วมค้ าจึงสามารถมีอยู่พร้ อมกันได้ หากผู้เข้ าร่วมการงานมีการดําเนินกิจกรรมที่
แตกต่างกันแม้ กจิ กรรมนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงแม่บทเดียวกัน
ในกรณีท่ขี ้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไป กิจการต้ องประเมินใหม่ว่าประเภท
ของการร่วมการงานที่ตนเข้ าร่วมนั้นได้ เปลี่ยนแปลงไปด้ วยหรือไม่

งบการเงินของผูเ้ ข้าร่วมการงาน
การดําเนินงานร่วมกัน
20

ผูร้ ่วมดําเนินงานต้องรับรูร้ ายการดังต่อไปนี้ ตามส่วนได้เสียของตนในการดําเนินงานร่วมกัน
20.1 สินทรัพย์ รวมทั้งส่วนแบ่งในสินทรัพย์ใดๆ ทีร่ ่วมกันถือครอง
20.2 หนี้ สิน รวมทั้งส่วนแบ่งในหนี้ สินใดๆ ทีร่ ่วมกันก่อขึ้ น
20.3 รายได้จากการขายส่วนแบ่งผลผลิตทีเ่ กิดจากการดําเนินงานร่วมกัน
20.4 ส่วนแบ่งของรายได้จากการขายผลผลิตโดยการดําเนินงานร่วมกัน และ
20.5 ค่าใช้จ่าย รวมทั้งส่วนแบ่งในค่าใช้จ่ายใดๆ ทีร่ ่วมกันก่อขึ้ น
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21

21ก

22
23

ผู้ร่วมดําเนินงานต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของตน
ในการดําเนินงานร่วมกันให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์
หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่ายนั้น
เมื่ อกิจการซื้ อส่ วนได้ เสียในการดําเนิ น งานร่ วมกัน ที่กิจ กรรมของการดําเนิ น งานร่ วมกัน นั้ น
ประกอบกั น ขึ้ นเป็ นธุ ร กิ จ ตามนิ ย ามที่ ร ะบุ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ กิจการต้ องนําหลักการบัญชีท่เี กี่ยวกับการรวมธุรกิจทั้งหมดตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับ อื่ น ๆ มาถื อปฏิ บั ติ กั บส่ วนได้ เสียที่ มี อยู่ ตามย่ อหน้ าที่ 20 ซึ่ งไม่ ขั ดแย้ งกั บแนวทางของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ได้ รับการกําหนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเหล่านั้นสําหรับรายการการรวมธุรกิจของกิจการด้ วย ซึ่งหลักการดังกล่าว
ให้ นาํ มาถือปฏิบัติกบั ทั้งการซื้อส่วนได้ เสียเมื่อเริ่มแรกและส่วนได้ เสียส่วนเพิ่มในการดําเนินงาน
ร่วมกันที่กจิ กรรมของการดําเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกันขึ้นเป็ นธุรกิจ การบัญชีสาํ หรับการซื้อ
ส่วนได้ เสียในการดําเนินงานร่วมกันนี้ได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข33ก ถึง ข33ง
การบัญชีสาํ หรับรายการที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการและการดําเนินงานร่ วมกันซึ่งกิจการเป็ นผู้ร่วม
ดําเนินงาน เช่น การขาย การโอนให้ หรือการซื้อสินทรัพย์ ได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข34 ถึง ข37
ผู้ เข้ า ร่ ว มในการดํ า เนิ น งานร่ ว มกั น แต่ ไ ม่ มี ก ารควบคุ ม ร่ ว มต้ องรั บ รู้ ส่ ว นได้ เสี ย ของตน
ในการดําเนินงานร่วมกันนั้นตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 20 ถึง 22 หากตนมีสทิ ธิในสินทรัพย์และ
มีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานร่วมกันนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้ าร่วมใน
การดําเนินงานร่วมกันแต่ไม่มีการควบคุมร่วมไม่ได้ มีสทิ ธิในสินทรัพย์และไม่ได้ มีภาระผูกพันใน
หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานร่วมกันนั้น ผู้น้ันต้ องรับรู้ส่วนได้ เสียของตนในการดําเนินงาน
ร่วมกันให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียนั้น
การร่วมค้า

24

25

ผูร้ ่วมค้าต้องรับรูส้ ่วนได้เสียของตนในการร่วมค้าเป็ นเงินลงทุน และรับรูเ้ งินลงทุนนั้นโดยใช้
วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เว้นแต่กิจการจะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสียตามทีร่ ะบุในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับดังกล่าว
ผู้เข้ าร่วมในการร่วมค้ าแต่ไม่มีการควบคุมร่ วมต้ องรับรู้ส่วนได้ เสียของตนในการร่วมค้ านั้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน เว้ นแต่ ผ้ ูน้ันมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสําคัญเหนือการร่วมค้ านั้นซึ่งในกรณีน้ ีผ้ ูเข้ าร่วมในการร่ วมค้ าดังกล่าวต้ องรับรู้ส่วนได้
เสียของตนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
26

27

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูร้ ่วมดําเนินงานหรือผูร้ ่วมค้าต้องรับรูส้ ่วนได้เสียของตน ดังนี้
26.1 ส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกัน ให้รบั รูต้ ามย่อหน้าที่ 20 ถึง 22
26.2 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ให้รบั รูต้ ามย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรือ่ ง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ผู ้เข้าร่ วมการงานแต่ ไม่ มี การควบคุ มร่ วมต้องรับรู ้ส่ วนได้เสี ย
ของตน ดังนี้
27.1 ส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกัน ให้รบั รูต้ ามย่อหน้าที่ 23
27.2 ส่วนได้เสียในการร่ วมค้า ให้รบั รู ต้ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน เว้นแต่กิจการมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญเหนือการร่วมค้า
นั้น ซึ่ งในกรณี นี้ต้องปฏิ บตั ิ ตามย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรือ่ ง งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การร่วมการงาน

หมายถึง

การงานซึ่งบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองหรือมากกว่าสองราย
มีการควบคุมร่วมกัน

การควบคุมร่วม

หมายถึง

การร่ วมกันควบคุ มการงานซึ่งได้ ตกลงกันไว้ ในสัญ ญา ซึ่ง
การควบคุมร่วมจะมีได้ กต็ ่อเมื่อการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องจะต้ องได้ รับ ความเห็น ชอบอย่ างเป็ น
เอกฉันท์จากผู้ท่รี ่วมกันควบคุมการงานแล้ วเท่านั้น

การดําเนินงานร่วมกัน

หมายถึง

การร่ วมการงานซึ่ งผู้ ท่ีมี การควบคุ มร่ วมในการงานนั้ นมี
สิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผู กพั นในหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับ
การร่วมการงานนั้น

ผูร้ ่วมดําเนินงาน

หมายถึง

ผู้ เข้ าร่ วมในการดําเนินงานร่ วมกันซึ่งมีการควบคุ มร่ วม
ในการดําเนินงานร่วมกันนั้น

การร่วมค้า

หมายถึง

การร่วมการงานซึ่งผู้ท่ีมีการควบคุมร่ วมในการงานนั้นมี
สิทธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการร่วมการงานนั้น

ผูร้ ่วมค้า

หมายถึง

ผู้เข้ าร่ วมในการร่ วมค้าซึ่งมีการควบคุ มร่ วมในการร่ วมค้ า
นั้น

ผูเ้ ข้าร่วมการงาน

หมายถึง

กิจการที่เข้ าร่ วมในการร่ วมการงาน ไม่ ว่ากิจการนั้ นจะมี
การควบคุมร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่
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หน่วยงานแยกต่างหาก

หมายถึง

หน่ วยงานทางการเงิน ที่สามารถระบุ เป็ นหน่ วยงานที่แยก
ต่างหากได้ ซึ่งรวมทั้งกิจการที่แยกต่างหากโดยการจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย หรือกิจการที่กฎหมายยอมรับว่าเป็ นกิจการที่
แยกต่างหาก ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะมีสภาพนิติบุคคลตาม
กฎหมายหรือไม่

คํานิ ยามของคําศัพท์ต่อไปนี้ได้ กาํ หนดอยู่ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า หรือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และได้ นาํ มาใช้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดย
มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้น
• การควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน

•
•
•
•
•
•

วิธสี ่วนได้ เสีย
อํานาจ
สิทธิเพื่อการคุ้มครอง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
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ภาคผนวก ข
แนวทางปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ ง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ ง่ อธิ บายแนวทางปฏิ บัติของ
ย่อหน้าที ่ 1 ถึง 27 และมีความเทียบเท่ากับส่วนอืน่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข1

ตัวอย่ างในภาคผนวกนี้ แสดงให้ เห็นสถานการณ์สมมติ ถึงแม้ ว่าบางแง่ มุมของตัวอย่ างนี้ อาจ
นําเสนอในรูปแบบตามความเป็ นจริง ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องทั้งหมดของรูปแบบ
ข้ อเท็จจริ งบางอย่ างจะต้ องนํามาประเมิ นเมื่ อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 11
เรื่อง การร่วมการงาน มาประยุกต์ใช้

การร่วมการงาน
ข้อตกลงตามสัญญา (ย่อหน้าที่ 5)
ข2

ข3

ข4

ข้ อตกลงตามสัญญาสามารถพบได้ ในหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่แล้ วข้ อตกลงตามสัญญาที่สามารถ
ใช้ บังคับได้ มักจะเป็ นลายลักษณ์อักษรซึ่งอยู่ในรูปแบบของสัญญาหรือบันทึกการหารือระหว่ าง
ผู้เข้ าร่ วมการงานแต่ กอ็ าจจะไม่ ใช่ ในทุกกรณี กลไกทางกฎหมายอาจจะสามารถสร้ างข้ อตกลงที่
สามารถบังคับใช้ ได้ ด้วยตัวกลไกดังกล่าวเองหรือร่วมกับสัญญาที่ทาํ ระหว่างผู้เข้ าร่วมการงาน
เมื่อการร่วมการงานได้ จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก (ดูย่อหน้ าที่ ข19 ถึง ข33) ข้ อตกลง
ตามสัญญาหรือบางส่วนของข้ อตกลงตามสัญญาอาจจะระบุรวมอยู่ในข้ อบังคับ กฎบัตร หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานแยกต่างหากนั้นก็ได้
ข้ อ ตกลงตามสัญ ญาจะระบุ ข้อกําหนดให้ ผ้ ู เข้ าร่ วมการงานมี ส่วนร่ วมในกิจ กรรมต่ างๆ ของ
การร่วมการงานนั้นซึ่งโดยทั่วไปข้ อตกลงตามสัญญามักจะประกอบด้ วยเรื่องดังต่อไปนี้
ข4.1 จุดประสงค์ กิจกรรม และระยะเวลาของการร่วมการงาน
ข4.2 วิธีก ารในการแต่ งตั้ งคณะกรรมการของการร่ วมการงาน หรื อ คณะผู้ บ ริ ห ารอื่น ที่มี
อํานาจเทียบเท่ากับคณะกรรมการดังกล่าว
ข4.3 กระบวนการตัด สิน ใจ ซึ่ งประกอบด้ วยเรื่ องที่ต้ องได้ รับ การตั ด สินใจจากผู้ เข้ าร่ วม
การงาน สิทธิในการออกเสียงของผู้ เข้ าร่ วมการงาน และระดั บ ของการสนั บ สนุ น ที่
ต้ องการสําหรับเรื่องดังกล่าว กระบวนการตัดสินใจตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อตกลงตาม
สัญญานี้ทาํ ให้ เกิดการควบคุมร่วมในการร่วมการงานนั้น (ดูย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข11)
ข4.4 ทุนหรือการจ่ายสมทบอื่นๆ ที่ต้องการจากผู้เข้ าร่วมการงาน
ข4.5 วิธีการแบ่ งสิน ทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ ค่ าใช้ จ่าย หรือกําไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้ องกับ
การร่วมการงานให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่วมการงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
การควบคุมร่วม (ย่อหน้าที่ 7 ถึง 13)
ข5

ข6

ข7

ข8

ในการประเมินว่ากิจการมีการควบคุมร่วมในการงานหรือไม่น้ัน อันดับแรก กิจการต้ องประเมิน
ว่ า ผู้ เข้ าร่ วมการงานทุ ก รายหรื อ กลุ่ ม ของผู้ เข้ าร่ วมการงานมี ก ารควบคุ ม การงานนั้ น หรื อ ไม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ได้ ให้ นิยามของการควบคุมไว้
และกิจการต้ องนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาใช้ ในการกําหนดว่าผู้เข้ าร่วม
การงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานเปิ ดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการ
เข้ าร่ วมในการงานดังกล่ าวหรื อไม่ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนเหล่ านั้ นโดยใช้
อํานาจของตนที่มีอยู่ ในการงานดังกล่ าวได้ หรือไม่ เมื่อผู้ เข้ าร่ วมการงานทุ กรายหรื อกลุ่มของ
ผู้ เข้ า ร่ ว มการงานสามารถร่ ว มกั น กํา กั บ ดู แ ลกิ จ กรรมที่ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ต่ อ
ผลตอบแทนที่การงานนั้นจะได้ รับ (กล่าวคือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง) ผู้เข้ าร่วมการงานดังกล่าวจึงมี
การควบคุมการงานนั้นร่วมกัน
หลังจากได้ ข้อสรุปว่าผู้เข้ าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานมีการควบคุมการงาน
นั้ น ร่ วมกัน แล้ ว กิจ การต้ อ งประเมิ น ว่ ากิจ การมี ก ารควบคุ ม ร่ ว มในการงานดั งกล่ าวหรื อ ไม่
การควบคุ มร่ วมจะมี ได้ กต็ ่ อเมื่อการตัด สิน ใจใดๆ เกี่ยวกับ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องจะต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้ท่รี ่ วมกันควบคุมการงานแล้ วเท่านั้น ทั้งนี้ กิจการต้ องใช้
ดุลยพิ นิจในการประเมินว่ าผู้ เข้ าร่ วมการงานทุ กรายหรือกลุ่มของผู้ เข้ าร่ วมการงานได้ ร่วมกัน
ควบคุมการงานนั้น หรือว่ามีเพียงผู้เข้ าร่วมการงานรายเดียวเป็ นผู้ควบคุมการงานนั้น
ในบางครั้ง กระบวนการตัดสินใจที่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากผู้เข้ าร่ วมการงานซึ่งระบุไว้ ใน
ข้ อตกลงตามสัญญาทําให้ เกิดการควบคุมร่ วมโดยปริยาย ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากิจการสองแห่ ง
ได้ จัดตั้งการงานขึ้น ซึ่งแต่ ละฝ่ ายมีสิทธิในการออกเสียงร้ อยละ 50 และข้ อตกลงตามสัญ ญา
ระหว่างสองกิจการนี้ระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องต้ องได้ รับความเห็นชอบ
อย่ างน้ อยร้ อยละ 51 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีน้ ีจึงมีการตกลงร่ วมกัน
โดยปริยายว่าทั้งสองฝ่ ายมีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น เนื่องจากการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถทําได้ โดยปราศจากความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ าย
ในสถานการณ์แวดล้ อมอื่นๆ ข้ อตกลงตามสัญญาได้ กาํ หนดสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียง
ขั้นตํ่าที่ต้องใช้ ในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเอาไว้ ในกรณีท่สี ามารถจัดกลุ่ม
ผู้เข้ าร่ วมการงานที่ตกลงร่ วมกันได้ มากกว่าหนึ่งกลุ่มเพื่อให้ ได้ ตามสัดส่วนของสิทธิในการออก
เสียงขั้นตํ่า ที่ต้องการจะทําให้ การงานนั้นไม่ถือว่าเป็ นการร่วมการงาน ยกเว้ นข้ อตกลงตามสัญญา
จะระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนั้นต้ องได้ รับความเห็นชอบ
อย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้เข้ าร่วมการงานรายใดบ้ าง (หรือจากผู้เข้ าร่วมการงานรายใดรวมกัน)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
ตัวอย่างของแนวทางปฏิบตั ิ
ตัวอย่างที่ 1
สมมติว่ากิจการสามแห่ งได้ จัดตั้งการงานขึ้น ซึ่งสิทธิในการออกเสียงในการงานดังกล่ าวของ
กิจ การ ก เท่ ากับ ร้ อ ยละ 50 กิจการ ข เท่ ากับ ร้ อ ยละ 30 และกิจการ ค เท่ ากับ ร้ อ ยละ 20
ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างกิจการ ก กิจการ ข และกิจการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เกี่ย วข้ อ งของการงานต้ อ งได้ รับ ความเห็น ชอบอย่ างน้ อ ยร้ อ ยละ 75 ของสิท ธิใน
การออกเสียงทั้งหมด ถึงแม้ ว่ากิจการ ก สามารถขัดขวางการตัดสินใจใดๆ ก็ได้ แต่ กไ็ ม่ ได้ แสดงว่ า
กิ จ การ ก มี ก ารควบคุ ม การงานดั ง กล่ า วเนื่ องจากกิ จ การ ข ต้ องให้ ความเห็ น ชอบกั บ
การตัดสิน ใจนั้นด้ วย กล่ าวคือเงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญ ญาที่กาํ หนดว่ าการตัดสินใจใดๆ
เกี่ยวกับ กิจ กรรมที่เกี่ยวข้ อ งต้ อ งได้ รับ ความเห็น ชอบอย่ างน้ อ ยร้ อ ยละ 75 ของสิท ธิในการ
ออกเสียงทั้งหมดได้ ให้ ความหมายโดยนัยว่ากิจการ ก และกิจการ ข มีการควบคุมร่วมในการงาน
ดังกล่าว เนื่องจากการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนั้นไม่สามารถทําได้
โดยปราศจากความเห็นชอบของทั้งกิจการ ก และกิจการ ข
ตัวอย่างที่ 2
สมมติ ว่ากิจการสามแห่ งได้ จัด ตั้ งการงานขึ้น ซึ่งสิทธิในการออกเสียงในการงานดังกล่ าวของ
กิจ การ ก เท่ ากับ ร้ อ ยละ 50 กิจการ ข เท่ ากับ ร้ อ ยละ 25 และกิจการ ค เท่ ากับ ร้ อ ยละ 25
ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างกิจการ ก กิจการ ข และกิจการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนั้นต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของสิทธิในการ
ออกเสี ยงทั้ งหมด ถึ งแม้ ว่ ากิ จการ ก สามารถขั ดขวางการตั ดสิ นใจใดๆ ก็ได้ แต่ ก ็ไม่ ได้ แสดงว่ า
กิจการ ก มีการควบคุมการงานดังกล่าว เนื่องจากกิจการ ข หรือกิจการ ค ต้ องให้ ความเห็นชอบกับ
การตัดสินใจนั้นด้ วย ดังนั้น กิจการ ก กิจการ ข และกิจการ ค ตามตัวอย่างนี้จึงมีการควบคุม
การงานนี้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การที่จะได้ สทิ ธิในการออกเสียงถึงร้ อยละ 75 นั้นสามารถเกิดจาก
การจัดกลุ่มผู้เข้ าร่ วมการงานได้ มากกว่าหนึ่งกลุ่ม (กล่าวคือ การรวมกิจการ ก และกิจการ ข หรือ
การรวมกิจการ ก และกิจการ ค) ซึ่งในสถานการณ์เช่ นนี้การงานดังกล่ าวจะจัดเป็ นการร่ วมการงานได้
ก็ต่อเมื่อข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้เข้ าร่วมการงานจะต้ องระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนั้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้เข้ าร่ วม
การงานรายใดบ้ าง
ตัวอย่างที่ 3
สมมติ ว่ากิจการ ก และกิจการ ข ต่ างก็มี สิท ธิในการออกเสียงในการงานเท่ ากับ ร้ อ ยละ 35
ส่วนอีกร้ อยละ 30 ที่เหลื ออยู่ เป็ นสิทธิของผู้ อ่ืน ที่กระจายกัน ไป การตัด สิน ใจใดๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องต้ องได้ รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ ดังนั้น กิจการ ก และกิจการ ข
มี ก ารควบคุ ม ร่ วมในการงานเฉพาะในกรณี ท่ีข้ อ ตกลงตามสัญ ญาระบุ ว่าการตั ด สิน ใจใดๆ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนั้นต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทั้งกิจการ ก และกิจการ ข
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ข9

ข10

การได้ รับความเห็นชอบอย่ างเป็ นเอกฉั นท์ หมายความว่ า ผู้ เข้ าร่ วมการงานรายใดก็ตามที่มี
การควบคุ มร่ วมสามารถกีด กัน ไม่ ให้ ผ้ ู เข้ าร่ วมการงานรายหนึ่ งรายใดหรื อกลุ่มของผู้ เข้ าร่ วม
การงานทําการตัด สินใจแต่ เพี ยงผู้ เดียว (เกี่ยวกับ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง) โดยปราศจากความ
เห็นชอบของตน ทั้งนี้ หากการได้ รับความเห็นชอบอย่ างเป็ นเอกฉันท์น้ันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ให้
สิทธิแก่ผ้ ูเข้ าร่วมการงานเพื่อการคุ้มครองตนเองเท่านั้น และไม่ใช่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้ องของการงาน ผู้เข้ าร่วมการงานรายนั้นจะไม่ถือว่าเป็ นผู้ท่มี ีการควบคุมร่ วมในการงาน
ดังกล่าว
ข้ อ ตกลงตามสัญ ญาอาจเป็ นคําสั่งของกระบวนการระงับ ข้ อ พิ พ าทก็ได้ เช่ น คํา ตั ด สิน โดย
อนุ ญาโตตุลาการซึ่งคําสั่งดังกล่ าวอาจอนุญาตให้ มีการตัดสินใจได้ โดยปราศจากความเห็นชอบ
อย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้ท่มี ีการควบคุมร่ วมแต่การมีคาํ สั่งดังกล่าวก็ไม่ได้ มีผลให้ การงานนั้นไม่
เกิดการควบคุมร่วมกัน 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
การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้เข้ าร่วม
การงานทุกรายหรือจากกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานซึ่ง
ร่วมกันควบคุมการงานนั้นหรือไม่
ใช่
การงานดังกล่าวมีการควบคุมร่วมกัน
ดังนั้น การงานดังกล่าวเป็ นการร่วมการงาน

ข11

เมื่อการงานไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
กิจ การต้ อ งรั บ รู้ ส่ ว นได้ เสีย ของตนในการงานดั งกล่ าวให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 เรื่ อง เงิน ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ วมและการร่ วมค้ า หรื อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
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ประเภทของการร่วมการงาน (ย่อหน้าที่ 14 ถึง 19)
ข12

ข13

ข14

การร่วมการงานจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ท่หี ลากหลาย (เช่น เพื่อแบ่งปันต้ นทุนและความเสี่ยง
ระหว่างผู้เข้ าร่ วมการงาน หรือเพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานเข้ าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือตลาดใหม่ ๆ)
และสามารถจัดตั้งโดยใช้ โครงสร้ างและรูปแบบทางกฎหมายที่แตกต่างกันได้
การร่ วมการงานบางส่วนไม่ได้ กาํ หนดให้ กิจกรรมของการร่วมการงานนั้นต้ องดําเนินการโดยใช้
หน่ วยงานแยกต่ างหาก อย่ างไรก็ตาม การร่ วมการงานบางส่ วนก็ได้ ก ําหนดให้ มี การจั ดตั้ งหน่ วยงาน
แยกต่างหากขึ้น
การจัดประเภทการร่ วมการงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ข้ ึนอยู่กับสิทธิและ
ภาระผู กพั นของผู้ เข้ าร่ วมการงานซึ่ งเกิ ดจากการร่ วมการงานตามปกติ ธุ รกิ จ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ได้ แบ่งประเภทของการร่ วมการงานออกเป็ นการดําเนินงานร่ วมกันหรือเป็ น
การร่วมค้ า ในกรณีท่กี จิ การมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการร่วม
การงาน การร่วมการงานดังกล่าวจะถือว่าเป็ นการดําเนินงานร่วมกัน ส่วนในกรณีท่กี ิจการมีสิทธิ
ในสินทรัพย์สุทธิของการร่ วมการงาน การงานดังกล่าวจะถือว่าเป็ นการร่ วมค้ า ย่อหน้ าที่ ข16
ถึ ง ข33 ระบุ ถึ งวิ ธี การประเมิ นที่ กิ จการต้ องใช้ ในการกําหนดว่ ากิ จการมี ส่ วนได้ เสี ยในการดําเนิ นงาน
ร่วมกันหรือมีส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
การจัดประเภทการร่วมการงาน

ข15

ตามที่ระบุ ไว้ ในย่ อ หน้ าที่ ข14 ผู้ เข้ าร่ วมการงานต้ อ งประเมิ น สิทธิและภาระผู กพั น ของตนที่
เกิดขึ้นจากการร่ วมการงาน เพื่อใช้ ในการจัดประเภทการร่ วมการงาน ซึ่งกิจการต้ องพิจารณา
เรื่องดังต่อไปนี้ในการประเมินดังกล่าว
ข15.1 โครงสร้ างของการร่วมการงาน (ดูย่อหน้ าที่ ข16 ถึง ข21)
ข15.2 ในกรณี ท่ีการร่ วมการงานได้ จัด ตั้งขึ้น เป็ นหน่ วยงานแยกต่ างหาก ให้ พิ จารณาเรื่อง
ดังต่อไปนี้
ข15.2.1 รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก (ดูย่อหน้ าที่ ข22 ถึง ข24)
ข15.2.2 เงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญา (ดูย่อหน้ าที่ ข25 ถึง ข28) และ
ข15.2.3 ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ดูย่อหน้ าที่ ข29 ถึง ข33)
โครงสร้างของการร่วมการงาน
การร่วมการงานทีไ่ ม่ได้จดั ตัง้ ขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก

ข16

การร่ วมการงานที่ไม่ ได้ จัดตั้งขึ้น เป็ นหน่ วยงานแยกต่ างหากถือว่ าเป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกัน
ในกรณี ดั งกล่ าว ข้ อ ตกลงตามสัญ ญาจะกําหนดสิท ธิของผู้ เข้ าร่ วมการงานในสิน ทรั พ ย์ แ ละ
ภาระผูกพันของผู้เข้ าร่ วมการงานในหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับการร่ วมการงานนั้น รวมทั้งสิทธิของ
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ข17

ข18

ผู้ เข้ า ร่ วมการงานในรายได้ แ ละภาระผู กพั น ของผู้ เข้ าร่ วมการงานในค่ าใช้ จ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับ
การร่วมการงานนั้น
ข้ อตกลงตามสัญญามักจะอธิบายถึงลักษณะกิจกรรมของการร่ วมการงาน และวิธีการที่ผ้ ู เข้ าร่ วม
การงานใช้ ในการดําเนินกิจกรรมเหล่านั้นร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ผู้เข้ าร่วมการงานตกลงที่จะร่วมกัน
ผลิตสินค้ า โดยมีการกําหนดงานที่แต่ละฝ่ ายต้ องรับผิดชอบเอาไว้ ซึ่งแต่ละฝ่ ายต้ องใช้ สนิ ทรัพย์
ของตนและรับผิดชอบหนี้สินที่ตนได้ ก่อขึ้น นอกจากนี้ ข้ อตกลงตามสัญญายังได้ ระบุถึงวิธีการ
ในการแบ่ ง รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ นร่ ว มกั น ให้ แก่ ผ้ ู เข้ า ร่ ว มการงาน ในกรณี ดั ง กล่ า ว
งบการเงินของผู้ร่วมดําเนินงานแต่ ละรายต้ องรับรู้สินทรัพย์ท่ีนาํ มาใช้ และหนี้สินที่ได้ ก่อขึ้นใน
งานที่ตนรับผิดชอบและรับรู้ส่วนแบ่งของตนในรายได้ และค่าใช้ จ่ายตามข้ อตกลงตามสัญญานั้น
ในกรณี อ่ ืนๆ เช่ น ผู้ เข้ าร่ วมการงานอาจตกลงที่จะแบ่ งปั นและร่ วมกันใช้ สินทรัพย์ ซึ่งในกรณี
ดังกล่ าว ข้ อตกลงตามสัญ ญาได้ กาํ หนดสิทธิของผู้เข้ าร่ วมการงานในสินทรัพย์ท่ีใช้ งานร่ วมกัน
และกํ า หนดวิ ธี ก ารในการแบ่ ง ผลผลิ ต หรื อ รายได้ ที่ ไ ด้ รั บ จากสิ น ทรั พ ย์ น้ั นและต้ นทุ น
ในการดําเนิ นงานให้ แก่ผ้ ู เข้ าร่ วมการงาน ผู้ ร่วมดําเนินงานแต่ ละรายต้ องรับรู้ส่วนแบ่ งของตน
ในสิน ทรั พ ย์ท่ีใช้ งานร่ วมกัน และส่ วนแบ่ งของตนในหนี้ สิน ใดๆ ตามที่ได้ ต กลงกัน และรั บ รู้
ส่วนแบ่งของตนในผลผลิต รายได้ และค่าใช้ จ่ายตามข้ อตกลงตามสัญญานั้น
การร่วมการงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก

ข19
ข20

ข21

การร่ วมการงานซึ่งสิน ทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับการร่ วมการงานนั้ น ดูแลโดยหน่ วยงาน
แยกต่างหากสามารถเป็ นได้ ท้งั การร่วมค้ าหรือการดําเนินงานร่วมกัน
การกําหนดว่ าผู้ เข้ าร่ วมการงานเป็ นผู้ ร่วมดําเนิ นงานหรื อเป็ นผู้ ร่วมค้ านั้ น ขึ้น อยู่ กับ สิทธิของ
ผู้ เข้ าร่ วมการงานในสิน ทรัพ ย์และภาระผูกพัน ของผู้ เข้ าร่ วมการงานในหนี้ สิน ที่เกี่ยวข้ องกับ
การร่วมการงานนั้นซึ่งดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก
ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข15 เมื่อผู้เข้ าร่ วมการงานได้ จัดตั้งการร่ วมการงานขึ้นเป็ นหน่ วยงาน
แยกต่างหาก ผู้เข้ าร่ วมการงานต้ องประเมินว่ารูปแบบทางกฎหมายของหน่ วยงานแยกต่างหาก
ตลอดจนเงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญา รวมทั้งข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่นได้ ทาํ ให้
ผู้เข้ าร่วมการงานมีลักษณะใดดังต่อไปนี้หรือไม่
ข21.1 มี สิท ธิในสิน ทรั พ ย์ แ ละมี ภ าระผู ก พั น ในหนี้ สิน ที่เกี่ย วข้ อ งกับ การร่ ว มการงานนั้ น
(กล่าวคือ การร่วมการงานดังกล่าวจัดประเภทเป็ นการดําเนินงานร่วมกัน) หรือ
ข21.2 มีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่ วมการงานนั้น (กล่ าวคือ การร่ วมการงานดังกล่ าว
จัดประเภทเป็ นการร่วมค้ า)
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การจัดประเภทการร่วมการงาน : การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผูเ้ ข้าร่วมการงาน
ทีเ่ กิดจากการร่วมการงาน
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

ข23

รูปแบบทางกฎหมายของหน่ วยงานแยกต่ างหากมีความเกี่ยวข้ องกับการประเมินประเภทของ
การร่ ว มการงาน โดยรูป แบบทางกฎหมายนี้ ช่ ว ยในการประเมิ น เบื้ องต้ น เกี่ย วกับ สิท ธิข อง
ผู้เข้ าร่ วมการงานในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้ าร่ วมการงานในหนี้สินซึ่งดูแลโดยหน่ วยงาน
แยกต่างหาก เช่น ผู้เข้ าร่วมการงานมีส่วนได้ เสียในสินทรัพย์ซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก
หรือไม่ และผู้เข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหากหรือไม่
ตัวอย่ างเช่ น ผู้เข้ าร่ วมการงานอาจจัดการการร่ วมการงานโดยใช้ หน่ วยงานแยกต่ างหาก ซึ่งมี
รูป แบบทางกฎหมายที่ ท ํา ให้ ต้ อ งพิ จ ารณาหน่ ว ยงานแยกต่ า งหากเป็ นเอกเทศ (กล่ า วคื อ
สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ซึ่ งดู แ ลโดยหน่ วยงานแยกต่ างหากถื อ ว่ า เป็ นสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ของ
หน่ ว ยงานแยกต่ า งหาก ไม่ ใช่ สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ของผู้ เข้ า ร่ ว มการงาน) ในกรณี ดั งกล่ า ว
การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานโดยพิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของ
หน่ วยงานแยกต่ างหากแสดงให้ เห็น ว่ าการร่ วมการงานนั้ น จั ด เป็ นการร่ วมค้ า อย่ างไรก็ต าม
เงื่อ นไขที่ผ้ ู เข้ าร่ วมการงานได้ ต กลงกัน ไว้ ในข้ อตกลงตามสัญ ญา (ดู ย่อหน้ าที่ ข25 ถึง ข28)
รวมทั้ งข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ แวดล้ อมอื่น (ดู ย่ อหน้ าที่ ข29 ถึ ง ข33) สามารถลบล้ า ง
การประเมิ น สิท ธิแ ละภาระผู กพั น ของผู้ เข้ าร่ วมการงานที่พิ จารณาจากรูป แบบทางกฎหมาย
ของหน่วยงานแยกต่างหากได้
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ข24

การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของ
หน่ ว ยงานแยกต่ า งหากนั้ น มี ค วามเพี ย งพอที่ จ ะสรุ ป ว่ า การร่ ว มการงานดั ง กล่ า วจั ด เป็ น
การดําเนินงานร่ วมกัน ก็ต่อเมื่อผู้เข้ าร่ วมการงานต้ องจัดการการร่ วมการงานโดยใช้ หน่ วยงานแยก
ต่างหาก ซึ่งรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากไม่ได้ ทาํ ให้ มีการแบ่งแยกกันระหว่าง
ผู้ เข้ า ร่ ว มการงานและหน่ ว ยงานแยกต่ า งหาก (กล่ า วคื อ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิน ซึ่ ง ดู แ ลโดย
หน่วยงานแยกต่างหากถือว่าเป็ นสินทรัพย์และหนี้สนิ ของผู้เข้ าร่วมการงาน)
การประเมินเงือ่ นไขของข้อตกลงตามสัญญา

ข25

ข26

ในหลายกรณี สิทธิและภาระผูกพันที่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานได้ ตกลงกันไว้ ในข้ อตกลงตามสัญญามี
ความสอดคล้ องหรือไม่มีความขัดแย้ งกับสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้ าร่ วมการงานที่พิจารณา
จากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซึ่งการร่วมการงานนั้นได้ จัดตั้งขึ้น
ในกรณีอ่นื ผู้เข้ าร่วมการงานใช้ ข้อตกลงตามสัญญาเพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงสิทธิและภาระผูกพัน
ที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซึ่งการร่วมการงานนั้นได้ จัดตั้งขึ้น
ตัวอย่างของแนวทางปฏิบตั ิ
ตัวอย่างที่ 4
สมมติ ว่ า กิ จ การสองแห่ งจั ด ตั้ งการร่ ว มการงานขึ้ นในรู ป แบบของบริ ษั ท ซึ่ งแต่ ล ะฝ่ ายมี
ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในบริษัทนั้นจํานวนร้ อยละ 50 การจัดตั้งขึ้นเป็ นบริษัททําให้
สามารถแยกกิจการจากผู้เป็ นเจ้ าของได้ จึงทําให้ สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ซึ่งดูแลโดยกิจการถือว่า
เป็ นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทนั้น ในกรณีดังกล่ าว การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของ
ผู้เข้ าร่ วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่ วยงานแยกต่างหากแสดงให้ เห็น
ว่าผู้เข้ าร่วมการงานมีสทิ ธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการร่วมการงานนั้น
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ าร่ วมการงานใช้ ข้อตกลงตามสัญญาในการปรับปรุงรูปแบบของบริษัทเพื่อ
ทําให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานแต่ละรายมีส่วนได้ เสียในสินทรัพย์ของบริษัทและรับผิดชอบหนี้สนิ ของ
บริษัทนั้นตามสัดส่วนที่กาํ หนดไว้ การปรับปรุงตามสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับรูปแบบของบริษัท
สามารถทําให้ จัดประเภทการงานเป็ นการดําเนินงานร่วมกันได้

ข27

ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบเงื่อนไขโดยทั่วไปที่มีอยู่ในข้ อตกลงตามสัญญาของผู้เข้ าร่วม
ในการดําเนินงานร่ วมกัน และเงื่อนไขโดยทั่วไปที่มีอยู่ในข้ อตกลงตามสัญญาของผู้เข้ าร่ วมใน
การร่ วมค้ า ทั้งนี้ ตัวอย่างเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาที่แสดงในตารางนี้ไม่ได้ แสดง
ไว้ อย่างครบถ้ วนสําหรับทุกกรณี
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การประเมินเงือ่ นไขของข้อตกลงตามสัญญา
การดําเนินงานร่วมกัน

การร่วมค้า

เงือ่ นไขของข้อตกลง
ตามสัญญา

ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาได้ ให้ สิ ท ธิ
แก่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานในสินทรัพย์
และทํ า ให้ ผู้ เข้ าร่ ว มการงานมี
ภาระผู กพั นในหนี้สินที่เกี่ยวข้ อง
กับการร่วมการงานนั้น

สิทธิในสินทรัพย์

ข้ อตกลงตามสั ญ ญากําหนดให้
ผู้ เข้ าร่ ว มการงานมี ส่ ว นแบ่ งใน
ส่ ว นได้ เสี ย ทั้ งหมด (เช่ น สิ ท ธิ
กรรมสิทธิ์ หรือความเป็ นเจ้ าของ)
ในสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องกับการร่วม
การงานนั้นตามสัดส่วนที่กาํ หนดไว้
(เช่ น ตามสัดส่ วนของส่วนได้ เสีย
ในความเป็ นเจ้ าของของผู้ เข้ าร่ วม
การงานนั้ น หรื อตามสัดส่ วนของ
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยการร่ วม
การงานซึ่ งเป็ นส่ วนของผู้ เข้ าร่ วม
การงานโดยตรง)
ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญากํา หนดให้
ผู้ เข้ า ร่ ว มการงานมี ส่ ว นแบ่ ง ใน
หนี้ สิน ภาระผูกพั น ต้ นทุ น และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ นทั้ ง หมดตาม
สั ด ส่ ว นที่ ก ํา หนดไว้ (เช่ น ตาม
สั ด ส่ ว นของส่ วนได้ เสี ย ในความ
เป็ นเจ้ าของของผู้เข้ าร่ วมการงาน
หรื อ ตามสัด ส่ วนของกิจ กรรมที่
ดําเนินการโดยการร่วมการงานซึ่ง
เป็ นส่ ว นของผู้ เข้ า ร่ ว มการงาน
โดยตรง)

ข้ อตกลงตามสัญญาได้ ให้ สิทธิแก่
ผู้เข้ าร่วมการงานในสินทรัพย์สทุ ธิ
ของการร่วมการงานนั้น (กล่าวคือ
หน่ วยงานแยกต่างหาก (แต่ไม่ใช่
ผู้เข้ าร่วมการงาน) เป็ นผู้มีสทิ ธิใน
สิ น ทรั พ ย์ แ ละมี ภ าระผู ก พั น ใน
หนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การร่ ว ม
การงานนั้น)
ข้ อตกลงตามสั ญ ญากํ า หนดให้
สิ น ทรั พ ย์ ท่ี นํ า มาใช้ ในการร่ ว ม
การงานหรื อ สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ก ารร่ วม
การงานได้ มาในภายหลังถือว่าเป็ น
สินทรั พย์ ของการร่ วมการงานนั้ น
โดยผู้ เข้ าร่ วมการงานไม่ มี ส่ วนได้
เสี ย ใดๆ (กล่ าวคื อ ไม่ มี สิ ท ธิ
กรรมสิทธิ์ หรือความเป็ นเจ้ าของ)
ในสินทรัพย์ของการร่วมการงานนั้น

ภาระผูกพันในหนี้ สิน
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ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญากํา หนดให้
การร่ วมการงานต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
หนี้สนิ และภาระผูกพันของการร่วม
การงาน
ข้ อตกลงตามสั ญ ญากํ า หนดให้
ผู้เข้ าร่วมการงานต้ องรับผิดชอบต่อ
การร่ วมการงานเพี ยงแค่ เงินลงทุน
ของตนในการร่ วมการงานดังกล่ าว
หรือภาระผูกพันของตนเกี่ยวกับทุน
ที่ค้างชําระหรือทุนที่เพิ่มในการร่วม
การงาน หรือทั้งสองกรณี
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การประเมินเงือ่ นไขของข้อตกลงตามสัญญา
การดําเนินงานร่วมกัน

การร่วมค้า

ภาระผูกพันในหนี้ สิน
(ต่อ)

ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญากํา หนดให้
ผู้เข้ าร่ วมการงานต้ องรับผิดชอบ
เกี่ ยวกั บการเรี ยกร้ องจากบุ ค คล
ภายนอก

รายได้ ค่าใช้จ่าย กําไร
หรือขาดทุน

ข้ อตกลงตามสัญ ญากําหนดให้ มี
การปั นส่ วนรายได้ และค่ าใช้ จ่ าย
ตามเกณฑ์ของผลการดําเนิ นงาน
ของผู้ เข้ าร่ วมการงานแต่ ล ะราย
ตัวอย่าง เช่น ข้ อตกลงตามสัญญา
อาจกําหนดให้ มีการปันส่วนรายได้
และค่ าใช้ จ่ายตามเกณฑ์ของกําลัง
การผลิตที่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานแต่ ละ
รายใช้ ในโรงงานที่ใช้ งานร่ วมกัน
ซึ่งสามารถแตกต่างจากส่วนได้ เสีย
ในความเป็ นเจ้ าของของตนใน
การร่ วมการงานได้ ตั วอย่ างอื่ น
เช่น ผู้เข้ าร่วมการงานอาจตกลงกัน
ที่ จะแบ่ งกํ า ไรห รื อขาด ทุ น ที่
เกี่ ยวข้ องกับ การร่ วมการงานนั้ น
ตามเกณฑ์การปั นส่วนที่กาํ หนดไว้
เช่ น ตามส่ วนได้ เสียในความเป็ น
เจ้ าของของผู้เข้ าร่ วมการงาน ทั้งนี้
ข้ อกํ า หนดดั งกล่ าวไม่ ได้ ทํ าให้
การร่ วมการงานนั้ นไม่ ถื อว่ าเป็ น
การดําเนินงานร่วมกัน หากเข้ าร่วม
การงานมี สิ ท ธิ ในนทรั พ ย์ แ ละมี
ภาระผู กพั นในหนี้ สินที่เกี่ยวข้ อง
กับการร่วมการงานนั้น

ข้ อตกลงตามสัญญาระบุว่าเจ้ าหนี้
ของการร่ ว มการงานไม่ มี สิ ท ธิ
ไล่ เบี้ ยผู้ เข้ า ร่ วมการงานให้ ชําระ
ห นี้ สิ น ห รื อ ภ าระผู ก พั น ขอ ง
การร่วมการงาน
ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญากํา หนดให้
ผู้ เข้ าร่ ว มการงานแต่ ละรายมี
ส่ ว นแบ่ ง ในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่
เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของการร่ วม
การงานนั้น
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การประเมินเงือ่ นไขของข้อตกลงตามสัญญา
การดําเนินงานร่วมกัน
การคํ้าประกัน

ข28

การร่วมค้า

ผู้เข้ าร่ วมการงานมักจะต้ องให้ การคํา้ ประกันแก่บุคคลภายนอก เช่ น
ผู้ท่ไี ด้ รับบริการจากการร่วมการงาน หรือผู้ท่ใี ห้ เงินทุนแก่การร่วมการงาน
การให้ การคํา้ ประกันดังกล่าวหรือการที่ผ้ ูเข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพัน
ที่จะต้ องให้ การคํา้ ประกันนั้นไม่ ได้ เป็ นตัวกําหนดว่ าต้ องจัดประเภท
ของการร่ วมการงานนั้ น เป็ นการดําเนิ น งานร่ วมกัน ทั้งนี้ ลั กษณะที่
กําหนดว่าการร่วมการงานดังกล่าวเป็ นการดําเนินงานร่วมกันหรือเป็ น
การร่วมค้ า คือ ผู้เข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การร่ วมการงานนั้นหรือไม่ (ซึ่งผู้เข้ าร่ วมการงานอาจจะให้ หรืออาจจะ
ไม่ให้ การคํา้ ประกันสําหรับภาระผูกพันในหนี้สนิ บางอย่างก็ได้ )

เมื่อข้ อตกลงตามสัญญาระบุว่าผู้เข้ าร่ วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สิน
ที่เกี่ยวข้ องกับการร่วมการงาน ผู้เข้ าร่วมการงานจึงถือว่าเป็ นผู้เข้ าร่ วมในการดําเนินงานร่ วมกัน
โดยไม่จาํ เป็ นต้ องพิจารณาถึงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่น (ย่อหน้ าที่ ข29 ถึง ข33)
ในการจัดประเภทการร่วมการงานนั้น
ประเมินข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่น

ข29

ข30

ข31

เมื่ อ เงื่ อ นไขของข้ อ ตกลงตามสัญ ญาไม่ ไ ด้ ร ะบุ ว่ า ผู้ เข้ า ร่ ว มการงานมี สิ ท ธิ ใ นสิ น ทรั พ ย์ แ ละ
มีภาระผูกพันในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการร่วมการงาน ผู้เข้ าร่วมการงานต้ องพิจารณาข้ อเท็จจริง
และสถานการณ์ แ วดล้ อ มอื่น เพื่ อ ประเมิ น ว่ าการร่ วมการงานดั งกล่ าวจะจัด ประเภทเป็ นการ
ดําเนินงานร่วมกันหรือเป็ นการร่วมค้ า
การร่วมการงานอาจจัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก ซึ่งรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงาน
แยกต่ า งหากทําให้ มี ก ารแบ่ งแยกกัน ระหว่ า งผู้ เข้ าร่ ว มการงานและหน่ ว ยงานแยกต่ างหาก
ทั้งนี้ เงื่ อ นไขของข้ อ ตกลงตามสัญ ญาที่ผู้ เข้ า ร่ ว มการงานตกลงกัน อาจไม่ร ะบุถ ึง สิท ธิข อง
ผู้ เข้ าร่ วมการงานในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้ าร่ วมการงานในหนี้สิน แต่การพิจารณา
ข้ อเท็ จ จริ ง และสถานการณ์ แวดล้ อมอื่ นสามารถทํ าให้ จั ดประเภทการร่ วมการงานดั งกล่ าวเป็ น
การดําเนิ นงานร่ วมกัน ได้ กต็ ่ อเมื่ อข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ แ วดล้ อมอื่น ให้ สิท ธิแ ก่ ผ้ ู เข้ าร่ วม
การงานในสินทรัพย์และทําให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการร่วมการ
งานนั้น
เมื่อกิจกรรมของการงานได้ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการจัดหาผลผลิตให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่วมการงานเป็ นหลัก
แสดงให้ เห็นว่าผู้เข้ าร่ วมการงานมีสิทธิในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์
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ของการงานนั้น ผู้เข้ าร่วมการงานมักจะสร้ างความมั่นใจเกี่ยวกับการเข้ าถึงผลผลิตที่การงานนั้น
จัดหาให้ โดยการกีดกันไม่ให้ การงานดังกล่าวขายผลผลิตไปให้ แก่บุคคลภายนอก
ผลกระทบของการงานที่มีโครงสร้ างและวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ การงานต้ องใช้ กระแสเงินสดรับ
จากผู้เข้ าร่ วมการงานที่ซ้ ือผลผลิตจากการงานนั้นเพื่อชําระหนี้สินที่การงานนั้นได้ ก่อขึ้น ดังนั้น
ในกรณีท่กี ารงานต้ องพึ่งพิงกระแสเงินสดของผู้เข้ าร่วมการงานแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อให้ การงาน
นั้นสามารถดําเนิ นงานได้ อย่ างต่ อเนื่ อง จึงแสดงให้ เห็นว่ าผู้ เข้ าร่ วมการงานมีภ าระผู กพั น ใน
หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการงานนั้น
ตัวอย่างของแนวทางปฏิบตั ิ
ตัวอย่างที่ 5
สมมติว่ากิจการสองแห่ งจัดตั้งการร่ วมการงานขึ้นในรูปแบบของบริษัท (กิจการ ค) ซึ่งแต่ ละ
ฝ่ ายมีส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของเท่ากับร้ อยละ 50 วัตถุประสงค์ของการร่วมการงานนี้ คือ
การผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ที่ ต้ องนํ า มาใช้ ในกระบวนการผลิ ต ของผู้ เข้ าร่ วมการงานแต่ ละราย
การร่วมการงานนี้ช่วยให้ ม่ันใจได้ ว่าผู้เข้ าร่วมการงานได้ นาํ สินทรัพย์มาใช้ ในการผลิตวัตถุดิบตาม
ข้ อกําหนดของผู้เข้ าร่วมการงานเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพแล้ ว
รูปแบบทางกฎหมายของกิจการ ค (กิจการที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัท) ซึ่งกิจการ ค เป็ น
ผู้จัดการกิจกรรมต่ างๆ ในเบื้องต้ น แสดงให้ เห็นว่าสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งดูแลโดยกิจการ ค
เป็ นสินทรัพย์และหนี้สนิ ของกิจการ ค นอกจากนี้ ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้เข้ าร่วมการงาน
ไม่ได้ ระบุว่าผู้เข้ าร่วมการงานมีสทิ ธิในสินทรัพย์หรือมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ของกิจการ ค ดังนั้น
รูป แบบทางกฎหมายของกิจการ ค และเงื่อ นไขของข้ อ ตกลงตามสัญ ญาจึงแสดงให้ เห็น ว่ า
การร่วมการงานนี้เป็ นการร่วมค้ า
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ าร่วมการงานยังคงต้ องพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ท่เี กี่ยวข้ องกับการร่วมการงานนั้น
• ผู้เข้ าร่วมการงานได้ ตกลงกันที่จะซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกิจการ ค ในสัดส่วน 50:50
โดยกิ จ การ ค ไม่ ส ามารถขายผลผลิ ต ใดๆ ไปให้ แก่ บุ ค คลภายนอกได้ เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากผู้เข้ าร่ วมการงานทั้งสองฝ่ าย แต่ เนื่องจากการร่ วมการงานนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาผลผลิตตามที่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานต้ องการ ดังนั้นจึงคาดว่าการขายผลผลิตให้ แก่
บุคคลภายนอกนี้จะเป็ นรายการที่ไม่ปกติและไม่มีสาระสําคัญ
• ผู้ เข้ าร่ ว มการงานทั้งสองฝ่ ายได้ ร่วมกัน กําหนดราคาของผลผลิ ต ที่ขายให้ แ ก่ ผ้ ู เข้ าร่ วม
การงาน ณ ระดับราคาที่ครอบคลุมต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นของ
กิจการ ค ซึ่งตามเกณฑ์การดําเนิ นงานนี้ การร่ วมการงานดังกล่ าวตั้งใจที่จะดําเนิ นงาน
ณ ระดับจุดคุ้มทุน
จากข้ อมูลข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมดังต่อไปนี้
• ภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานที่จะต้ องซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกิจการ ค แสดงให้
เห็นว่ากิจการ ค ต้ องพึ่งพิงผู้เข้ าร่ วมการงานแต่เพียงอย่างเดียวในการสร้ างกระแสเงินสด
ดังนั้น ผู้เข้ าร่วมการงานจึงมีภาระผูกพันที่จะต้ องจัดหาเงินเพื่อชําระหนี้สนิ ของกิจการ ค
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• ข้ อเท็จจริ งที่ ว่ าผู้ เข้ าร่ วมการงานมี สิ ทธิ ในผลผลิ ตทั้ งหมดที่ ผลิ ตโดยกิ จการ ค หมายความว่ า
ผู้เข้ าร่วมงานกําลังใช้ และมีสทิ ธิในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งหมดของสินทรัพย์ของกิจการ ค
ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมเหล่านี้แสดงให้ เห็นว่าต้ องจัดประเภทการร่วมการงานนี้เป็ น
การดําเนิ น งานร่ วมกัน โดยข้ อ สรุป เกี่ยวกับ การจั ด ประเภทการร่ วมการงานในสถานการณ์
แวดล้ อมเหล่ านี้ จะไม่ เปลี่ยนแปลงถ้ าผู้ เข้ าร่ วมการงานได้ ขายส่วนแบ่ งผลผลิตของตนให้ แก่
บุคคลภายนอกแทนที่จะใช้ ส่วนแบ่งผลผลิตดังกล่าวในกระบวนการผลิตครั้งต่อไปของตน
หากผู้เข้ าร่วมการงานเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาเพื่อทําให้ การร่วมการงานนั้น
สามารถขายผลผลิตไปให้ แก่บุคคลภายนอกได้ จะทําให้ กจิ การ ค ต้ องรับเอาความเสี่ยงเกี่ยวกับ
อุปสงค์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้ าคงเหลือ และความเสี่ยงด้ านเครดิตเอาไว้ ดังนั้น ในกรณีท่มี ี
การเปลี่ยนแปลงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมดังกล่ าว จะต้ องประเมินเพื่อจัดประเภท
การร่ วมการงานใหม่ ซึ่งจากข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมดังกล่ าวแสดงให้ เห็นว่าจะต้ อง
จัดประเภทการร่วมการงานนี้เป็ นการร่วมค้ า
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แผนภู มิ ต่ อ ไปนี้ แสดงการประเมิ น ที่ กิ จ การต้ องปฏิ บั ติ ต ามในการจั ด ประเภทการงาน
เมื่อการร่วมการงานได้ จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก
การจัดประเภทการร่วมการงานทีจ่ ดั ตั้งขึ้ นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก

รูปแบบทางกฎหมายของ
หน่วยงานแยกต่างหาก

เงื่อนไขของข้ อตกลงตาม
สัญญา

ข้ อเท็จจริงและ
สถานการณ์แวดล้ อมอื่น

รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากได้ ให้ สทิ ธิ
แก่ผ้ เู ข้ าร่วมการงานในสินทรัพย์และทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการ
งานมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการร่วมการงาน
นั้นหรือไม่
ไม่ใช่
เงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาได้ ระบุว่าผู้เข้ าร่วม
การงานมีสทิ ธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับการร่วมการงานหรือไม่
ไม่ใช่
ผู้เข้ าร่วมการงานได้ จัดตั้งการร่วมการงานขึ้นเพื่อให้
เป็ นไปตามกรณีดงั ต่อไปนี้หรือไม่
ก) กิจกรรมของการร่วมการงานมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
จัดหาผลผลิตให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมการงาน (กล่าวคือ
ผู้เข้ าร่วมการงานมีสทิ ธิในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ท่ดี แู ลโดยหน่วยงานแยก
ต่างหาก) และ
ข) การร่วมการงานต้ องพึ่งพิงผู้เข้ าร่วมการงานอย่าง
ต่อเนื่องในการชําระหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่
จัดการโดยการร่วมการงานนั้น

ใช่

ใช่

การ
ดําเนินงาน
ร่วมกัน

ใช่

ไม่ใช่
การร่วมค้ า

งบการเงินของผูเ้ ข้าร่วมการงาน (ย่อหน้าที่ 21ก ถึง 22)
การบัญชีสําหรับการซื้ อส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกัน
ข33ก

เมื่อกิจการเข้ าซื้อส่วนได้ เสียในการดําเนินงานร่ วมกันที่กิจกรรมของการดําเนินงานร่ วมกันนั้น
ประกอบกันขึ้นเป็ นธุรกิจตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวม
ธุรกิจ กิจการต้ องนําหลักการบัญ ชีท่ีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจทั้งหมดตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ อื่น ๆ
มาถือปฏิบัติต ามส่ วนได้ เสียที่มีอยู่ ต ามย่ อหน้ าที่ 20 ซึ่ งไม่ ขัดแย้ งกับแนวทางของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ และต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ การกํา หนดไว้ ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เหล่ านั้ น สําหรับ รายการการรวมธุรกิจของกิจการด้ วย หลักการบัญ ชี
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เกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่ไม่ขัดแย้ งกับแนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้รวมถึง
แต่ไม่จาํ กัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
ข33ก.1 วัดมู ลค่ าสินทรัพย์และหนี้ สินที่ระบุ ได้ ด้วยมูลค่ ายุ ติธรรมสําหรับ รายการที่ไม่ ได้ รับ
การยกเว้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ
ข33ก.2 รับรู้ต้ นทุ นที่เกี่ยวข้ องกับการซื้อเป็ นค่ าใช้ จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่ าวเกิดขึ้นและได้ รับ
บริการ ยกเว้ นต้ นทุนในการออกตราสารหนี้หรือตราสารทุนซึ่งต้ องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื ่ องมื อทางการเงิ น และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน 1
ข33ก.3 รับรู้สินทรัพย์และหนี้ สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรกของสินทรัพย์หรือหนี้สินจากการรวมธุรกิจตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 รื่อง ภาษีเงินได้
ยกเว้ นหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของค่าความนิยม
ข33ก.4 รับรู้ส่วนเกินของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ท่มี ากกว่าจํานวนสุทธิ ณ วันซื้อของสินทรัพย์ท่ี
ระบุได้ ท่ไี ด้ มาและหนี้สนิ ที่รับมา (หากมี) เป็ นค่าความนิยม และ
ข33ก.5 ทดสอบการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ค่าความนิยมได้ ถูกปันส่วน
อย่ างน้ อยปี ละครั้งและเมื่ อมี ข้อบ่ งชี้ ว่ าหน่ วยสิน ทรัพ ย์น้ั น ๆ อาจจะด้ อยค่ า ตามที่
กําหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่ าของสินทรัพย์ ในส่วนที่
เกี่ยวกับค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
ข33ข ย่อหน้ าที่ 21ก และ ข33ก นั้นให้ นาํ มาปฏิบัติกบั การจัดตั้งการดําเนินงานร่วมกันเฉพาะในกรณี
ที่ธุรกิจที่มีอยู่เดิมตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
ถูกนํามาให้ แก่การดําเนินงานร่ วมกันในตอนจัดตั้งการดําเนินงานร่ วมกันโดยผู้ร่วมดําเนินงาน
รายใดรายหนึ่ ง อย่ างไรก็ต าม สองย่ อหน้ านี้ จะไม่ ถูกนํามาปฏิบั ติสาํ หรั บ กรณี การจัด ตั้งการ
ดําเนินงานร่วมกันที่ผ้ ูร่วมดําเนินงานทุกรายที่ร่วมอยู่ในการดําเนินงานร่วมกันนี้นาํ สินทรัพย์หรือ
กลุ่มของสินทรัพย์ท่ไี ม่ได้ ประกอบกันขึ้นเป็ นธุรกิจมาให้ แก่การดําเนินงานร่วมกันในตอนจัดตั้ง
ข33ค ผู้ร่วมดําเนินงานรายหนึ่งอาจจะเพิ่มส่วนได้ เสียของตนในการดําเนินงานร่ วมกันที่กิจกรรมของ
การดํา เนิ น งานร่ ว มกั น นั้ น ประกอบกั น ขึ้ นเป็ นธุ ร กิ จ ตามนิ ย ามของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยผู้ร่วมดําเนินงานอาจซื้อส่วนได้ เสียเพิ่มเติมในการ
ดําเนินงานร่ วมกัน ในกรณีดังกล่ าว ส่วนได้ เสียเดิมที่มีอยู่ในการดําเนินงานร่ วมกันจะไม่ ถูกวัด
มูลค่าใหม่หากผู้ร่วมดําเนินงานยังคงมีการควบคุมร่วมอยู่
ข33คก ผู้ เข้ า ร่ วมในการดําเนิ น งานร่ วมกัน แต่ ไม่ มี ก ารควบคุ ม ร่ วมอาจได้ มี ก ารควบคุ ม ร่ ว มในการ
ดําเนินงานร่วมกันซึ่งกิจกรรมของการดําเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกันขึ้นเป็ นธุรกิจตามนิยาม
1

ถ้ ากิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ มาถือ ปฏิบั ติ แต่ ยังไม่ ได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาปฏิบัติใช้ การอ้ างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน ให้ หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน
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ข33ง

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ในกรณีดังกล่าว ส่วนได้ เสีย
เดิมที่มีอยู่ในการดําเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่
ย่อหน้ าที่ 21ก และ ข33ก ถึง ข33ค ไม่นาํ มาปฏิบัติสาํ หรับกรณีการซื้อส่วนได้ เสียในการดําเนินงาน
ร่วมกันที่ผ้ ูเข้ าร่วมนั้นมีส่วนในการควบคุมร่วม ซึ่งรวมถึงกิจการที่เข้ าซื้อส่วนได้ เสียในการดําเนินงาน
ร่วมกันนั้นอยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันโดยบุคคล กิจการ กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มกิจการเดียวกัน
ที่มีการควบคุมสูงสุดทั้งก่อนและหลังการซื้อ และการควบคุมนั้นไม่เป็ นการชั่วคราว
การบัญชีสําหรับการขายหรือการโอนสินทรัพย์ให้แก่การดําเนินงานร่วมกัน

ข34

ข35

เมื่อกิจการเข้ าทํารายการกับการดําเนินงานร่วมกันซึ่งกิจการเป็ นผู้ร่วมดําเนินงาน เช่น การขาย
หรือการโอนสินทรัพย์ให้ แสดงว่ากิจการมีรายการกับผู้เข้ าร่วมในการดําเนินงานร่วมกันรายอื่น
ดังนั้น ผู้ร่วมดําเนินงานดังกล่ าวต้ องรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจากรายการนั้นเฉพาะส่วนได้ เสีย
ของผู้เข้ าร่วมในการดําเนินงานร่วมกันรายอื่นเท่านั้น
เมื่อรายการดังกล่าวแสดงหลักฐานว่าเกิดการลดลงของมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับของสินทรัพย์ท่ขี าย
หรือโอนให้ แก่การดําเนินงานร่ วมกัน หรือแสดงหลักฐานว่าเกิดผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของ
สินทรัพย์เหล่านั้น ผู้ร่วมดําเนินงานดังกล่าวต้ องรับรู้ผลขาดทุนเหล่านั้นเต็มจํานวน
การบัญชีสําหรับการซื้ อสินทรัพย์จากการดําเนินงานร่วมกัน

ข36

ข37

เมื่อกิจการเข้ าทํารายการกับการดําเนินงานร่ วมกันซึ่งกิจการเป็ นผู้ร่วมดําเนินงาน เช่ น การซื้อ
สิน ทรั พ ย์ กิจการต้ อ งไม่ รับ รู้ส่ว นแบ่ งของตนในผลกําไรหรื อ ขาดทุ น ดั งกล่ าวจนกว่ าจะขาย
สินทรัพย์น้ันออกไปให้ แก่บุคคลภายนอก
เมื่อรายการดังกล่ าวแสดงหลักฐานว่าเกิดการลดลงของมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับของสินทรัพย์ท่ซี ้ ือ
โดยผู้เข้ าร่วมการงาน หรือแสดงหลักฐานว่าเกิดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น
ผู้ร่วมดําเนินงานแต่ละรายต้ องรับรู้ส่วนแบ่งของตนในผลขาดทุนดังกล่าว
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ภาคผนวก ค
วันถือปฏิ บตั ิ การปฏิ บตั ิ ในช่ วงการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่น
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึ ง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึง่ มีความเทียบเท่ากับส่วนอื ่น
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

วันถือปฏิบตั ิ
ค1

ค1ก
ค1กก

ค1กข

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน นี้เป็ นครั้งแรก
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป
ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ กิจ การนําไปใช้ ก่ อ นวัน ที่มี ผ ลบั งคั บ ใช้ หากกิจการถือ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริง
ดังกล่ าวด้ วยและต้ องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงิน
รวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียใน
กิจการอืน่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า พร้ อมกัน
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
การบัญชีสาํ หรับการซื้อส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกัน ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บ ที่ 11 (ที่ป รั บ ปรุงในปี 2559) เรื่ อ ง การร่ วมการงาน นี้ มี ก ารเพิ่ ม หั วข้ อ
หลั ง จากย่ อ หน้ าที่ ข33 และเพิ่ ม ย่ อ หน้ าที่ 21ก ข33ก ถึ ง ข33ง และ ค14ก และหั ว ข้ อ ที่
เกี่ยวข้ อง กิจการต้ อ งปฏิบั ติ ต ามการปรั บ ปรุงนี้ โดยใช้ วิธีเปลี่ยนทัน ทีเป็ นต้ น ไปสําหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ทั้งนี้อนุญาตให้ กจิ การนําไปใช้ ก่อนวันที่
มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจําปี (ที่ปรับปรุงในปี 2562) ทําให้ เพิ่มเติม
ย่ อหน้ าที่ ข33คก กิจการต้ อ งนําการปรั บ ปรุงดั งกล่ าวมาถือ ปฏิบั ติ กับ รายการที่กิจการได้ มี
อํานาจควบคุมร่ วมในหรือหลังวันที่เริ่มต้ นของรอบระยะเวลาบัญ ชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2563 ทั้งนี้ อนุญาตให้ กจิ การนําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติ
ตามการปรับปรุงนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
การปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง

ค1ข

โดยไม่ต้องคํานึงถึงข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบาย
การบัญ ชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญ ชีและข้อผิดพลาด เมื่อกิจการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรกให้ กิจการนําเสนอเพียงข้ อมูลเชิงปริมาณที่
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กํา หนดไว้ ใ นย่ อ หน้ าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด สําหรับงวดปี ล่าสุดก่อนงวดปี แรกที่มีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่ วมการงาน (“งวดก่อนหน้ า
งวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก”) ทั้งนี้กิจการอาจเลือกนําเสนอข้ อมูลนี้สาํ หรับงวดบัญชีปัจจุ บัน
หรืองวดเปรียบเทียบก่อนหน้ าถ้ ามีการแสดงเปรียบเทียบก็ได้ แต่ไม่ได้ เป็ นการบังคับ
การร่วมค้า – การเปลีย่ นแปลงจากวิธีรวมตามสัดส่วนเป็ นวิธีส่วนได้เสีย
ค2

ค3

ค4

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากวิธรี วมตามสัดส่วนเป็ นวิธสี ่วนได้ เสีย กิจการต้ องรับรู้เงินลงทุนของตน
ในการร่ วมค้ า ณ วัน ต้ น งวดของงวดก่ อ นหน้ างวดที่มี การนํามาใช้ ค รั้ งแรกโดยต้ องวัด มู ลค่ า
เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกนี้ด้วยจํานวนรวมของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่กจิ การเคย
นํามาจัด ทํางบการเงิน รวมด้ วยวิธีรวมตามสัด ส่ วน รวมทั้งค่ าความนิ ยมที่เกิด ขึ้นจากการซื้ อ
กิจการ ทั้งนี้ หากค่าความนิยมนั้นเคยอยู่ภายใต้ หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดที่มีขนาด
ใหญ่ ก ว่ าหรือ เคยอยู่ ภายใต้ กลุ่ ม ของหน่ วยสิน ทรัพ ย์ท่ีก่อให้ เกิด เงิน สด กิจ การต้ องปั น ส่วน
ค่าความนิยมดังกล่าวให้ แก่การร่วมค้ าตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของการร่วมค้ าและมูลค่า
ตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่มี
ค่าความนิยมดังกล่าวอยู่
ยอดคงเหลือต้ นงวดของเงินลงทุนตามย่อหน้ าที่ ค2 ถือว่าเป็ นต้ นทุนของเงินลงทุนที่รับรู้รายการ
เมื่อเริ่มแรก โดยกิจการต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 40 ถึง 43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ที่ป รั บ ปรุงในปี 2557) เรื่ อ ง เงิน ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ วมและการร่ วมค้ า สําหรั บ ยอดคงเหลื อ
ต้ นงวดของเงิ นลงทุ นดั งกล่ าวเพื่ อที่ จะประเมิ นว่ าเงิ นลงทุ นนั้ นเกิ ดการด้ อยค่ าหรื อไม่ และ
ต้ องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าใดๆ โดยปรับปรุงกับกําไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มี
การนํามาใช้ ครั้งแรก ทั้งนี้ ข้ อยกเว้ นสําหรับการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกตามย่อหน้ าที่ 15 และ
24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ไม่ให้ นาํ มาถือปฏิบัติเมื่อกิจการรับรู้เงิน
ลงทุ นในการร่ วมค้ าอันเนื่ องมาจากการปฏิบั ติ ตามข้ อกําหนดในช่ วงการเปลี่ ยนแปลงสํา หรั บ
การร่วมค้ าที่เคยนํามาจัดทํางบการเงินรวมด้ วยวิธรี วมตามสัดส่วน
หากการรวมสิน ทรัพ ย์และหนี้ สิน ทั้งหมดที่กิจการเคยนํามาจัด ทํางบการเงิน รวมด้ วยวิธีรวม
ตามสัดส่วนทําให้ เกิดสินทรัพย์สุทธิท่ีติดลบ กิจการต้ องประเมินว่ ากิจการมีภาระผู กพั นตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์สทุ ธิท่ตี ิดลบนั้นหรือไม่ ซึ่งใน
กรณีท่กี จิ การมีภาระผูกพันเกิดขึ้น กิจการต้ องรับรู้หนี้สินสําหรับภาระผูกพันนั้นด้ วย แต่ถ้ากิจการ
สรุปว่ ากิจการไม่ มี ภ าระผู กพั น ตามกฎหมายหรือ ภาระผู กพั น จากการอนุ ม านที่เกี่ยวข้ อ งกับ
สินทรัพย์สทุ ธิท่ตี ิดลบนั้น กิจการไม่ต้องรับรู้หนี้สนิ ดังกล่าว แต่ต้องปรับปรุงกําไรสะสมต้ นงวด
ของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรกโดยกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว รวมทั้ง
ต้ องเปิ ดเผยส่วนแบ่ งขาดทุนในการร่ วมค้ าที่ยังไม่ รับรู้สะสมของกิจการ ณ วันต้ นงวดของงวด
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ค5

ค6

ก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรกและ ณ วันที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้เป็ นครั้งแรก
กิจการต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดของสินทรัพย์และหนี้ สินที่ได้ รวมไว้ ในยอดคงเหลือของบัญ ชี
เงินลงทุนดังกล่าว ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรกโดยรวมการร่วมค้ า
ทั้งหมดที่กิจการได้ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่ วงการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้
กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ ค2 ถึง ค6
ภายหลั งจากการรั บ รู้เมื่ อเริ่ มแรก กิจการต้ องรั บ รู้เงิน ลงทุ น ของกิจการในการร่ วมค้ าโดยใช้
วิธีส่วนได้ เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ที่ปรับปรุงในปี 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
และการร่วมค้ า
การดํ าเนินงานร่ วมกัน – การเปลี่ยนแปลงจากวิธี ส่วนได้เสี ยเป็ นการรับรู ส้ ิ นทรัพ ย์และ
หนี้ สิน

ค7

ค8

ค9

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากวิธีส่วนได้ เสียเป็ นการรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสีย
ของกิจการในการดําเนินงานร่วมกัน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก
กิจการต้ องตัดรายการเงินลงทุนที่เคยรับรู้โดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียและรายการอื่นๆ ที่เป็ นส่วนหนึ่ง
ของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิของกิ จ การในการร่ วมการงานดั งกล่ าว ตามย่ อ หน้ าที่ 38 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ที่ปรับปรุงในปี 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า และ
รับรู้ส่วนแบ่งของกิจการในสินทรัพย์และหนี้สนิ แต่ละรายการที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของกิจการ
ในการดําเนินงานร่ วมกัน รวมทั้งค่าความนิยมใดๆ ที่อาจเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุนนั้น
กิจการต้ องกําหนดส่วนได้ เสียของกิจการในสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงาน
ร่ วมกันตามสัดส่วนของสิทธิและภาระผูกพันของกิจการที่ได้ กาํ หนดไว้ ในข้ อตกลงตามสัญญา
กิจการวัดมูลค่าตามบัญชีเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สนิ โดยการแยกรายการดังกล่าวออก
จากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรกที่
แสดงตามข้ อมูลที่กจิ การใช้ ในการปฏิบัติตามวิธสี ่วนได้ เสีย
ผลต่ างใดๆ ที่เกิ ดขึ้ นจากเงิ นลงทุ นที่เคยรั บรู้โดยใช้ วิ ธีส่ วนได้ เสียรวมทั้งรายการอื่นๆ ที่เป็ น
ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในการร่ วมการงานนั้นตามย่ อหน้ าที่ 38 ของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ที่ปรับปรุงในปี 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ า กับ
จํานวนสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สนิ รวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้ต้องปฏิบัติดังนี้
ค9.1 หากจํานวนสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งค่ าความนิยมที่รับรู้มีจาํ นวนที่สูงกว่ า
เงินลงทุน (และรายการอื่นที่เป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการ) ที่ได้ ตัดออก
จากบัญ ชี ให้ นําผลต่ างนั้นมาหั กกลบกับค่ าความนิ ยมที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุน และ
ถ้ ายังมีผลต่างคงเหลืออยู่ให้ นาํ มาปรับปรุงกับกําไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวด
ที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก
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หากจํานวนสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้มีจาํ นวนที่ต่าํ กว่า
เงินลงทุน (และรายการอื่นที่เป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกิจการ) ที่ได้ ตัดออก
จากบัญชี ให้ นาํ ผลต่างนั้นมาปรับปรุงกับกําไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มี
การนํามาใช้ ครั้งแรก
กิจการที่เปลี่ยนจากวิธีส่วนได้ เสียเป็ นการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินต้ องแสดงการกระทบยอด
ระหว่ า งเงิ น ลงทุ น ที่ ไ ด้ ตั ด ออกจากบั ญ ชี กั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ รั บ รู้ รวมทั้ ง ผลต่ า งที่
ยังคงเหลืออยู่ซ่ึงนํามาปรับปรุงกับกําไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก
ข้ อยกเว้ นของการรับ รู้รายการเมื่อเริ่ มแรกในย่ อ หน้ าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ไม่ให้ นาํ มาถือปฏิบัติเมื่อกิจการรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง
กับส่วนได้ เสียของกิจการในการดําเนินงานร่วมกัน
ค9.2

ค10

ค11

การปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลงในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ค12

ค13

กิจการที่เคยรับรู้ส่วนได้ เสียของตนในการดําเนินงานร่วมกันเป็ นเงินลงทุนที่แสดงด้ วยวิธีราคาทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามย่อหน้ าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงิน
เฉพาะกิ จ การ หรื อ รั บ รู้ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ ง เครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน กิจการต้ องปฏิบัติดังนี้
ค12.1 ตัดรายการเงินลงทุนออกจากบัญชี และรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสีย
ของกิจการในการดําเนินงานร่วมกันด้ วยจํานวนตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ ค7 ถึง ค9
ค12.2 แสดงการกระทบยอดระหว่ างเงินลงทุ นที่ตัดออกจากบั ญ ชีกับ สินทรัพ ย์และหนี้ สิน
ที่รับรู้รวมทั้งผลต่างที่ยังคงเหลืออยู่ซ่ึงนํามาปรับปรุงกับกําไรสะสมต้ นงวดของงวดล่าสุด
ที่ผ่านมา
ข้ อยกเว้ นของการรั บ รู้รายการเมื่อเริ่ มแรกในย่ อ หน้ าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ไม่ให้ นาํ มาถือปฏิบัติเมื่อกิจการรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ อง
กับส่วนได้ เสียของตนในการดําเนินงานร่ วมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติตามข้ อกําหนดในช่วงการเปลี่ยนแปลงสําหรับการดําเนินงานร่วมกันตามย่อหน้ าที่ ค12
การอ้างอิง “งวดก่อนหน้างวดทีม่ ีการนํามาใช้ครั้งแรก”

ค13ก

แม้ ว่าในย่ อหน้ าที่ ค2 ถึง ค12 จะอ้ างอิงคําว่ า “งวดก่ อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ค รั้ งแรก”
กิจการอาจสามารถเลือกนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบที่ปรับปรุงแล้ วสําหรับงวดก่อนหน้ า (หากมี
การนําเสนอ) กี่งวดก็ได้ โดยไม่ เป็ นการบังคับ หากกิจการมีการนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบที่
ปรับปรุงแล้ วสําหรับงวดก่อนหน้ า การอ้ างถึงคําว่า “งวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก”
ในย่อหน้ าที่ ค2 ถึง ค12 ให้ อ่านแทนโดยใช้ คาํ ว่า “งวดบัญชีแรกสุดที่ถูกนําเสนอเปรียบเทียบที่
ปรับปรุงแล้ ว”
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
ค13ข

หากกิจการมีการนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบที่ไม่ได้ ทาํ การปรับปรุงสําหรับงวดก่อนหน้ า กิจการ
ต้ องระบุให้ ชัดเจนว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่ได้ มีการปรับปรุงและถูกจัดทําขึ้นด้ วยหลักเกณฑ์ท่ตี ่างกัน
และอธิบายหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้ วย
การอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน

ค14

ถ้ ากิ จการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มาถื อ ปฏิ บั ติ แต่ ยั งไม่ ได้ นํ ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ น มาปฏิ บั ติ ใช้ การอ้ า งอิ ง ใดๆ ถึ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิน ให้ ห มายถึงมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน
การบัญชีสําหรับการซื้ อส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกัน

ค14ก

การบั ญ ชี สํ า หรับ การซื้ อส่ ว นได้เ สี ย ในการดํ า เนิ น งานร่ ว มกั น (ที่ ป รั บ ปรุ ง ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ที่ปรับปรุงในปี 2559) เรื่อง การร่ วมการงาน) นี้ มีการ
เพิ่ มหั วข้ อหลั งจากย่ อหน้ าที่ ข33 และเพิ่ มย่ อหน้ าที่ 21ก ข33ก ถึง ข33ง และ ค1กก และ
หัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง กิจการต้ องปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้โดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปสําหรับ
การซื้อส่วนได้ เสียในการดําเนินงานร่วมกันที่กจิ กรรมของการดําเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกัน
ขึ้นเป็ นธุรกิจตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ที่ปรับปรุงในปี 2559)
เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิ จ ที่ เกิด ขึ้ นตั้ ง แต่ ต้ น งวดของงวดแรกที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง นี้
(1 มกราคม 2560) ดังนั้น จํานวนที่รับรู้สาํ หรับการซื้อส่วนได้ เสียในการดําเนินงานร่วมกันใน
งวดก่อนจะต้ องไม่นาํ มาปรับปรุง

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
ค15

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้
ค15.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การร่วมการงาน
และ
ค15.2 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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