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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง 

การร่วมการงาน 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2557 (IFRS 11 : Joint Arrangements 

(Bound volume 2015 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีการปรับปรุงจากฉบับเดิม โดยเพ่ิมย่อหน้าที่ 21ก      

ค13ก และ ค13ข ยกเลิกย่อหน้าที่ ค12ก และ ค12ข และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับอื่น 

 



2 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน (ปรับปรุง 2558)ประกอบด้วยย่อ

หน้าที่ 1 ถึง 27 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากนั ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนา

ถอืเป็นหลักการสาํคัญ  คาํนิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของ

กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณีที่ไม่ได้ให้

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐาน   

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

บทนาํ 

ภาพรวม 

บทนาํ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน 

กาํหนดหลักการในการรายงานทางการเงินของผู้เข้าร่วมการงาน 

บทนาํ 2 – บทนาํ 4 (บทนาํเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

หลกัการสาํคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

บทนาํ 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้ผู้เข้าร่วมการงานกาํหนดประเภทของ 

การร่วมการงานที่ตนเข้าร่วม โดยประเมินจากสิทธิและภาระผูกพันของตนที่เกิดขึ้ นจาก       

การงานน้ัน 

ขอ้กําหนดทัว่ไป 

บทนาํ 6  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับทุกกิจการที่ เข้าร่วมการงาน 

การร่วมการงาน หมายถึง การงานซ่ึงบุคคลหรือกิจการสองรายหรือมากกว่าสองรายขึ้นไป       

มีการควบคุมร่วมกัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้นิยามของการควบคุม

ร่วมว่าเป็นการร่วมกนัควบคุมการงานซ่ึงได้ตกลงกนัไว้ในสญัญา ซ่ึงการควบคุมร่วมจะมีได้ก็

ต่อเม่ือการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมาก

ต่อผลตอบแทนที่การงานน้ันจะได้รับ) จะต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทจ์าก 

ผู้ที่ร่วมกนัควบคุมการงานแล้วเท่าน้ัน 

บทนาํ 7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้จัดประเภทการร่วมการงานออกเป็นสองประเภท 

คือ การดาํเนินงานร่วมกนั และการร่วมค้า การดาํเนินงานร่วมกนั หมายถึง การร่วมการงาน

ซ่ึงผู้ที่มีการควบคุมร่วม (ซ่ึงเรียกว่า ผู้ร่วมดาํเนินงาน) มีสทิธใินสนิทรัพย์และมีภาระผูกพัน

ในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานน้ันส่วนการร่วมค้า หมายถงึ การร่วมการงานซ่ึงผู้ที่มี

การควบคุมร่วม (ซ่ึงเรียกว่า ผู้ร่วมค้า) มีสทิธใินสนิทรัพย์สทุธขิองการงานน้ัน 
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บทนาํ 8 กิจการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานที่ตนเข้าร่วมโดยพิจารณาจากสิทธิและภาระ

ผูกพันของตน กิจการประเมินสิทธิและภาระผูกพันของตนได้โดยพิจารณาจากโครงสร้าง

และรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน ตลอดจนเง่ือนไขของข้อตกลงที่ผู้เข้าร่วม  

การงานตกลงกนั รวมทั้งข้อเทจ็จริงและสถานการณแ์วดล้อมอื่นหากมีความเกี่ยวข้อง 

บทนาํ 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้ผู้ร่วมดาํเนินงานต้องรับรู้และวัดมูลค่า

สนิทรัพย์และหน้ีสนิ (และรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ที่เกี่ยวกบัส่วนได้เสยีของตน  

ในการดาํเนินงานร่วมกันให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ

สนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายน้ัน 

บทนาํ 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกาํหนดให้ผู้ร่วมค้าต้องรับรู้และบันทกึเงินลงทุนของ

ตนโดยใ ช้ วิธี ส่ วนไ ด้ เสียตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  28 (ปรับปรุ ง  2558)              

เร่ือง  เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เม่ือมีการประกาศใช้) เว้นแต่กจิการจะได้รับ

การยกเว้นไม่ต้องปฏบิัติตามวิธส่ีวนได้เสยีตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว 

บทนาํ 11 ข้อกาํหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการร่วมการงานได้ระบุไว้     

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบัสว่นไดเ้สียในกิจการอืน่ (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง การร่วมการงาน 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ มีวตัถุประสงคเ์พือ่กําหนดหลกัการในการรายงาน 

ทางการเงินของกิจการที่มีส่วนไดเ้สียในการงานซ่ึงมีการควบคุมร่วมกนั (ซ่ึงเรียกว่า      

การร่วมการงาน)  

การบรรลวุตัถุประสงค ์

2 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในย่อหน้าที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้นิยามของ 

การควบคมุร่วมไว้ และกาํหนดให้ผูเ้ขา้ร่วมการงานต้องกาํหนดประเภทของการร่วมการงานที่ตน 

เข้าร่วมโดยประเมินจากสทิธิและภาระผูกพันของตน และต้องรับรู้สทิธิและภาระผูกพันเหล่าน้ัน    

ให้สอดคล้องกบัประเภทของการร่วมการงานน้ัน 

ขอบเขต 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ตอ้งถอืปฏิบติักบักิจการทุกกิจการทีเ่ขา้ร่วมการงาน 

การร่วมการงาน 

4 การร่วมการงาน หมายถึง การงานซ่ึงบุคคลหรือกิจการตั้ งแต่สองหรือมากกว่าสองราย           

มีการควบคุมร่วมกนั 

5 การร่วมการงานมีลกัษณะดงัต่อไปนี้  

5.1 ผูเ้ขา้ร่วมการงานมีภาระผูกพนัตามขอ้ตกลงตามสญัญา (ดูย่อหนา้ที ่ข2 ถงึ ข4) 

5.2 ขอ้ตกลงตามสญัญาดงักล่าวกําหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมการงานตั้งแต่สองหรือมากกว่าสอง

รายมีการควบคุมร่วมกนั (ดูย่อหนา้ที ่7 ถงึ 13) 

6 การร่วมการงานเป็นไดท้ั้งการดาํเนินงานร่วมกันหรือการร่วมคา้ 

 การควบคุมร่วม 

7 การควบคุมร่วม หมายถึง การร่วมกันควบคุมการงานซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญา            

ซ่ึงการควบคุมร่วมจะมีไดก็้ต่อเมื่อการตดัสินใจใด ๆ เกี่ยวกบักิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งจะตอ้ง

ไดร้บัความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉนัทจ์ากผูที้ร่่วมกนัควบคุมการงานแลว้เท่านั้น 

8 กจิการที่เป็นผู้เข้าร่วมการงานต้องประเมินว่าข้อตกลงตามสญัญาได้กาํหนดให้ผู้เข้าร่วมการงาน    

ทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมร่วมกนัหรือไม่ ผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือ

กลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานจะมีการควบคุมร่วมกันกต่็อเม่ือบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ันจะต้อง
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ร่วมกันกํากับดูแลกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลตอบแทนที่การงานน้ันจะได้รับ 

(กล่าวคือ กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง)  

9 หากได้กาํหนดแล้วว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานร่วมกันควบคุม 

การงานน้ัน การควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเม่ือการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

จะต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้ที่ร่วมกนัควบคุมการงานแล้วเท่าน้ัน 

10 ในการร่วมการงานใด ๆ จะไม่มีบุคคลหรือกิจการใดที่ควบคุมการร่วมการงานน้ันได้แต่เพียงผู้

เดียว ผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานสามารถกีดกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมการงานรายหน่ึงรายใดหรือ

กลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานเข้ามาควบคุมการงานน้ันได้ 

11 การร่วมการงานสามารถมีขึ้นได้ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมร่วมในการงานน้ันไม่ครบ 

ทุกคน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ให้ความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีการควบคุมร่วม    

ในการร่วมการงาน (ผูร่้วมดาํเนินงานหรือผูร่้วมคา้) กบัผู้เข้าร่วมการงานแต่ไม่มีการควบคุมร่วม 

12 กิจการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วม     

การงานมีการควบคุมร่วมในการงานน้ันหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อเทจ็จริงและสถานการณ์

แวดล้อมทั้งหมด (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถงึ ข11) 

13 ในกรณีที่ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมเปล่ียนแปลงไป กจิการต้องประเมินใหม่ว่ากจิการ

ยังคงมีการควบคุมร่วมในการงานน้ันอยู่อกีหรือไม่ 

ประเภทของการร่วมการงาน 

14 กิจการตอ้งกําหนดประเภทของการร่วมการงานที่ตนเขา้ร่วม การจัดประเภทการร่วมการงาน

ว่าเป็นการดําเนินงานร่วมกนัหรือเป็นการร่วมคา้นั้นข้ึนอยู่กบัสิทธิและภาระผูกพนัของ

ผูเ้ขา้ร่วมการงานนั้น 

15 การดําเนินงานร่วมกนั หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผูที้่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมี

สิทธิในสินทรพัยแ์ละมีภาระผูกพนัในหนี้ สินที่เกีย่วขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น โดยเรียกผูที้่มี

การควบคุมร่วมดงักล่าวว่าผูร่้วมดําเนนิงาน 

16 การร่วมคา้ หมายถึง การร่วมการงานซ่ึงผูที้่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมีสิทธิใน

สินทรพัยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น โดยเรียกผูที้มี่การควบคุมร่วมดงักล่าวว่าผูร่้วมคา้ 

17 กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการร่วมการงานเป็นการดาํเนินงานร่วมกันหรือเป็น 

การร่วมค้า กิจการต้องกาํหนดประเภทของการร่วมการงานที่ตนเข้าร่วมโดยพิจารณาจากสิทธิ

และภาระผูกพันของตนที่เกิดจากการร่วมการงานน้ัน กิจการสามารถประเมินสิทธิและภาระ

ผูกพันของตนได้โดยพิจารณาจากโครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 

ตลอดจนเง่ือนไขที่ผู้เข้าร่วมในข้อตกลงตามสญัญาได้ตกลงกนั รวมทั้งข้อเทจ็จริงและสถานการณ์

แวดล้อมอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข12 ถงึ ข33) 

18 ในบางคร้ัง ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันตามข้อตกลงแม่บทซ่ึงกาํหนดเง่ือนไขตามสญัญาเป็น   

การทั่วไปเพ่ือร่วมกนัดาํเนินกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงหรือหลาย ๆ กจิกรรม ข้อตกลงแม่บทน้ีอาจ

กาํหนดให้ผู้เข้าร่วมการงานต้องจัดตั้งการร่วมการงานที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือวัตถุประสงค์ใน    
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การดาํเนินกจิกรรมที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงแม่บทดังกล่าว ถึงแม้ว่าการร่วม   

การงานเหล่าน้ันจะเกี่ยวข้องกับข้อตกลงแม่บทเดียวกัน แต่กอ็าจจัดอยู่ในประเภทของการร่วม    

การงานที่แตกต่างกันได้ หากสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานน้ันมีความแตกต่างกัน     

เม่ือต้องดําเนินกิจกรรมที่ต่างกันตามข้อตกลงแม่บทน้ัน ดังน้ัน การดําเนินงานร่วมกันและ    

การร่วมค้าจึงสามารถมีอยู่พร้อมกันได้หากผู้เข้าร่วมการงานมีการดาํเนินกิจกรรมที่แตกต่างกัน

แม้กจิกรรมน้ันเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงแม่บทเดียวกนั  

19 ในกรณทีี่ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมเปล่ียนแปลงไป กจิการต้องประเมินใหม่ว่าประเภท 

ของการร่วมการงานที่ตนเข้าร่วมน้ันได้เปล่ียนแปลงไปด้วยหรือไม่ 

งบการเงินของผูเ้ขา้ร่วมการงาน 

 การดําเนนิงานร่วมกนั 

20 ผูร่้วมดําเนนิงานตอ้งรบัรูร้ายการดงัต่อไปนี้ ตามส่วนไดเ้สียของตนในการดําเนนิงานร่วมกนั 

20.1 สินทรพัย ์รวมทั้งส่วนแบ่งในสินทรพัยใ์ด ๆ ทีร่่วมกนัถอืครอง 

20.2 หนี้ สิน รวมทั้งส่วนแบ่งในหนี้ สินใด ๆ ทีร่่วมกนัก่อข้ึน 

20.3 รายไดจ้ากการขายส่วนแบ่งผลผลิตทีเ่กิดจากการดําเนนิงานร่วมกนั 

20.4 ส่วนแบ่งของรายไดจ้ากการขายผลผลิตโดยการดําเนนิงานร่วมกนัและ 

20.5 ค่าใชจ่้าย รวมทั้งส่วนแบ่งในค่าใชจ่้ายใด ๆ ทีร่่วมกนัก่อข้ึน 

21 ผู้ร่วมดาํเนินงานต้องรับรู้สนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสยีของตน   

ในการดาํเนินงานร่วมกนัให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์ 

หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายน้ัน 

21ก (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

22 การบัญชีสาํหรับรายการที่เกิดขึ้ นระหว่างกิจการและการดาํเนินงานร่วมกันซ่ึงกิจการเป็นผู้ร่วม

ดาํเนินงาน เช่น การขาย การโอนให้ หรือการซ้ือสนิทรัพย์ ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข34 ถงึ ข37 

23 ผู้เข้าร่วมในการดําเนินงานร่วมกันแต่ไม่มีการควบคุมร่วมต้องรับรู้ ส่วนได้เสียของตนใน 

การดาํเนินงานร่วมกนัน้ันตามที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 20 ถึง 22 หากตนมีสทิธิในสนิทรัพย์และมี

ภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินงานร่วมกันน้ัน อย่างไรกต็าม หากผู้เข้าร่วมใน 

การดาํเนินงานร่วมกนัแต่ไม่มีการควบคุมร่วมไม่ได้มีสทิธิในสนิทรัพย์และไม่ได้มีภาระผูกพันใน

หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานร่วมกนัน้ัน ผู้น้ันต้องรับรู้ ส่วนได้เสยีของตนในการดาํเนินงาน

ร่วมกนัให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสยีน้ัน 

การร่วมคา้ 

24 ผูร่้วมคา้ตอ้งรบัรูส่้วนไดเ้สียของตนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุน และรบัรูเ้งินลงทุนนั้นโดยใช ้

วิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนใน
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บริษัทร่วมและการร่วมคา้ (เมือ่มีการประกาศใช)้ เวน้แต่กิจการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้ง

ปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สียตามทีร่ะบุในมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

25 ผู้เข้าร่วมในการร่วมค้าแต่ไม่มีการควบคุมร่วมต้องรับรู้ ส่วนได้เสียของตนในการร่วมค้าน้ันตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)  

เว้นแต่ผู้น้ันมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคัญเหนือการร่วมค้าน้ันซ่ึงในกรณีน้ีผู้เข้าร่วมในการร่วมค้า

ดังกล่าวต้องรับรู้ ส่วนได้เสยีของตนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

26 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูร่้วมดําเนนิงานหรือผูร่้วมคา้ตอ้งรบัรูส่้วนไดเ้สียของตน ดงันี้   

26.1 ส่วนไดเ้สียในการดําเนนิงานร่วมกนั ใหร้บัรูต้ามย่อหนา้ที ่20 ถงึ 22 

26.2 ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ใหร้บัรูต้ามย่อหนา้ที่ 10 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่

27 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

27 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูเ้ขา้ร่วมการงานแต่ไม่มีการควบคุมร่วม ตอ้งรบัรูส่้วนไดเ้สีย 

ของตน ดงันี้  

27.1 ส่วนไดเ้สียในการดําเนนิงานร่วมกนั ใหร้บัรูต้ามย่อหนา้ที ่23 

27.2 ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ใหร้บัรูต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ เวน้แต่กิจการมีอิทธิพลอย่างมี

นัยสําคัญเหนือการร่วมค้านั้น ซ่ึงในกรณีนี้ ต ้องปฏิบัติตามย่อหนา้ที่ 10 ของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 
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ภาคผนวก ก  

คํานยิาม 

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

การร่วมการงาน หมายถงึ การงานซ่ึงบุคคลหรือกจิการตั้งแต่สองหรือมากกว่าสองราย

มีการควบคุมร่วมกนั 

การควบคุมร่วม หมายถงึ การร่วมกันควบคุมการงานซ่ึงได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซ่ึง

การควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเม่ือการตัดสนิใจใด ๆ เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็น 

เอกฉันทจ์ากผู้ที่ร่วมกนัควบคุมการงานแล้วเท่าน้ัน 

การดําเนนิงานร่วมกนั หมายถงึ การร่วมการงานซ่ึงผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้น 

มีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับ

การร่วมการงานน้ัน 

ผูร่้วมดําเนนิงาน หมายถงึ ผู้เข้าร่วมในการดําเนินงานร่วมกนัซ่ึงมีการควบคุมร่วม 

ในการดาํเนินงานร่วมกนัน้ัน 

การร่วมคา้ หมายถงึ การร่วมการงานซ่ึงผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานนั้น 

มีสทิธใินสนิทรัพย์สทุธขิองการร่วมการงานน้ัน  

ผูร่้วมคา้ หมายถงึ ผู้เข้าร่วมในการร่วมคา้ซ่ึงมีการควบคุมร่วมในการร่วมค้าน้ัน 

ผูเ้ขา้ร่วมการงาน หมายถงึ กิจการที่เข้าร่วมในการร่วมการงาน ไม่ว่ากิจการน้ันจะมี 

การควบคุมร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่ 

หน่วยงานแยกต่างหาก หมายถงึ หน่วยงานทางการเงินที่สามารถระบุเป็นหน่วยงานที่แยก

ต่างหากได้ ซ่ึงรวมทั้งกจิการที่แยกต่างหากโดยการจัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมาย หรือกจิการที่กฎหมายยอมรับว่าเป็นกจิการที่

แยกต่างหาก ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะมีสภาพนิติบุคคลตาม

กฎหมายหรือไม่ 
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คาํนิยามต่อไปน้ีได้กาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะ

กิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) และได้นาํมาใช้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีโดยมีความหมายเช่นเดียวกบัที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ัน 

•     การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

•     วิธส่ีวนได้เสยี 

•     อาํนาจ 

•     สทิธเิพ่ือการคุ้มครอง 

•     กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง 

•     งบการเงินเฉพาะกจิการ 

•     อทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญ 
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ภาคผนวก ข  

แนวทางปฏิบติั 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ซึง่อธิบายแนวทางปฏิบติัของ 

ย่อหนา้ที ่1 ถึง 27 และมีความเทียบเท่ากบัสว่นอืน่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

ข1 ตัวอย่างในภาคผนวกน้ีแสดงให้เห็นสถานการณ์สมมติ ถึงแม้ว่าบางแง่มุมของตัวอย่างน้ีอาจ

นาํเสนอในรูปแบบตามความเป็นจริง ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรูปแบบ

ข้อเทจ็จริงบางอย่างจะต้องนาํมาประเมินเม่ือนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง การร่วมการงาน มาประยุกต์ใช้ 

การร่วมการงาน 

ขอ้ตกลงตามสญัญา (ย่อหนา้ที ่5) 

ข2 ข้อตกลงตามสัญญาสามารถพบได้ในหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่แล้วข้อตกลงตามสัญญาที่

สามารถใช้บังคับได้มักจะเป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงอยู่ในรูปแบบของสัญญาหรือบันทึกการหารือ

ระหว่างผู้เข้าร่วมการงานแต่กอ็าจจะไม่ใช่ในทุกกรณี กลไกทางกฎหมายอาจจะสามารถสร้าง

ข้อตกลงที่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยตัวกลไกดังกล่าวเองหรือร่วมกับสัญญาที่ทาํระหว่างผู้เข้าร่วม  

การงาน 

ข3 เม่ือการร่วมการงานได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก (ดูย่อหน้าที่ ข19 ถึง ข33) ข้อตกลง

ตามสัญญาหรือบางส่วนของข้อตกลงตามสัญญาอาจจะระบุรวมอยู่ในข้อบังคับ กฎบัตร หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานแยกต่างหากน้ันกไ็ด้ 

ข4 ข้อตกลงตามสญัญาจะระบุข้อกาํหนดให้ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆของการร่วม   

การงานน้ันซ่ึงโดยทั่วไปข้อตกลงตามสญัญามักจะประกอบด้วยเร่ืองดังต่อไปน้ี 

ข4.1 จุดประสงค์ กจิกรรม และระยะเวลาของการร่วมการงาน 

ข4.2 วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการของการร่วมการงาน หรือคณะผู้บริหารอื่นที่มีอาํนาจ

เทยีบเท่ากบัคณะกรรมการดังกล่าว 

ข4.3 กระบวนการตัดสนิใจ ซ่ึงประกอบด้วยเร่ืองที่ต้องได้รับการตัดสนิใจจากผู้เข้าร่วมการงาน 

สิทธิในการออกเสียงของผู้เข้าร่วมการงาน และระดับของการสนับสนุนที่ต้องการสาํหรับ

เร่ืองดังกล่าว กระบวนการตัดสินใจตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงตามสัญญาน้ีทาํให้เกิด   

การควบคุมร่วมในการร่วมการงานน้ัน (ดูย่อหน้าที่ ข5 ถงึ ข11) 

ข4.4 ทุนหรือการจ่ายสมทบอื่น ๆ ที่ต้องการจากผู้เข้าร่วมการงาน 

ข4.5 วิธกีารแบ่งสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้ ค่าใช้จ่าย หรือกาํไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกบัการร่วม 

การงานให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน 
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การควบคุมร่วม (ย่อหนา้ที ่7 ถงึ 13) 

ข5 ในการประเมินว่ากจิการมีการควบคุมร่วมในการงานหรือไม่น้ัน อนัดับแรก กจิการต้องประเมินว่า

ผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมการงานน้ันหรือไม่ มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้)

ได้ให้นิยามของการควบคุมไว้ และกจิการต้องนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมา

ใช้ในการกาํหนดว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผันแปรจากการเข้าร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่ รวมทั้งสามารถเปล่ียนแปลง

ผลตอบแทนเหล่าน้ันโดยใช้อาํนาจของตนที่มีอยู่ในการงานดังกล่าวได้หรือไม่ เม่ือผู้เข้าร่วม     

การงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานสามารถร่วมกันกาํกับดูแลกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยสาํคัญต่อผลตอบแทนที่การงานน้ันจะได้รับ (กล่าวคือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง) ผู้เข้าร่วม

การงานดังกล่าวจึงมีการควบคุมการงานน้ันร่วมกนั 

ข6 หลังจากได้ข้อสรุปว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานมีการควบคุมการงาน

น้ันร่วมกันแล้ว กิจการต้องประเมินว่ากิจการมีการควบคุมร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่  

การควบคุมร่วมจะมีได้กต่็อเม่ือการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับ   

ความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ที่ร่วมกันควบคุมการงานแล้วเท่าน้ัน ทั้งน้ี กิจการต้องใช้

ดุลยพินิจในการประเมินว่าผู้เข้าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานได้ร่วมกัน

ควบคุมการงานน้ัน หรือว่ามีเพียงผู้เข้าร่วมการงานรายเดียวเป็นผู้ควบคุมการงานน้ัน 

ข7 ในบางคร้ัง กระบวนการตัดสินใจที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เข้าร่วมการงานซ่ึงระบุไว้ใน

ข้อตกลงตามสญัญาทาํให้เกดิการควบคุมร่วมโดยปริยาย ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากจิการสองแห่งได้

จัดตั้งการงานขึ้น ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีสทิธิในการออกเสียงร้อยละ 50 และข้อตกลงตามสัญญาระหว่าง

สองกิจการน้ีระบุว่าการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเห็นชอบ    

อย่างน้อยร้อยละ 51 ของสทิธิในการออกเสยีงทั้งหมด ดังน้ัน ในกรณีน้ีจึงมีการตกลงร่วมกนัโดย

ปริยายว่าทั้งสองฝ่ายมีการควบคุมร่วมในการงานน้ัน เน่ืองจากการตัดสนิใจใด ๆ เกี่ยวกบักจิกรรม

ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถทาํได้โดยปราศจากความเหน็ชอบของทั้งสองฝ่าย 

ข8 ในสถานการณ์แวดล้อมอื่น ๆ ข้อตกลงตามสัญญาได้กาํหนดสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียง 

ขั้นตํ่าที่ต้องใช้ในการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเอาไว้ในกรณีที่สามารถจัดกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมการงานที่ตกลงร่วมกนัได้มากกว่าหน่ึงกลุ่มเพ่ือให้ได้ตามสดัส่วนของสทิธใินการออกเสยีง

ขั้นตํ่า ที่ต้องการจะทาํให้การงานน้ันไม่ถอืว่าเป็นการร่วมการงาน ยกเว้นข้อตกลงตามสญัญาจะระบุว่า

การตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกจิกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็น

เอกฉันทจ์ากผู้เข้าร่วมการงานรายใดบ้าง (หรือจากผู้เข้าร่วมการงานรายใดรวมกนั)  
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ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ตวัอย่างที ่1 

สมมติว่ากจิการสามแห่งได้จัดตั้งการงานข้ึน ซ่ึงสทิธใินการออกเสยีงในการงานดังกล่าวของกจิการ ก เท่ากบั

ร้อยละ 50 กจิการ ข เท่ากบัร้อยละ 30 และกจิการ ค เท่ากบัร้อยละ 20 ข้อตกลงตามสญัญาระหว่างกจิการ 

ก กิจการ ข และกิจการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานต้องได้รับ 

ความเหน็ชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด ถึงแม้ว่ากิจการ ก สามารถขัดขวาง 

การตัดสนิใจใดๆกไ็ด้ แต่กไ็ม่ได้แสดงว่ากจิการ ก มีการควบคุมการงานดังกล่าวเน่ืองจากกจิการ ข ต้องให้

ความเหน็ชอบกบัการตัดสนิใจน้ันด้วย กล่าวคือเง่ือนไขของข้อตกลงตามสญัญาที่กาํหนดว่าการตัดสนิใจใดๆ

เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของสทิธิในการออกเสยีงทั้งหมด

ได้ให้ความหมายโดยนัยว่ากิจการ ก และกิจการ ข มีการควบคุมร่วมในการงานดังกล่าว เน่ืองจาก 

การตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันไม่สามารถทาํได้โดยปราศจากความเหน็ชอบ

ของทั้งกจิการ ก และกจิการ ข 

ตวัอย่างที ่2 

สมมติว่ากจิการสามแห่งได้จัดตั้งการงานขึ้นซ่ึงสทิธิในการออกเสยีงในการงานดังกล่าวของกจิการ ก เท่ากบั

ร้อยละ 50 กจิการ ข เท่ากบัร้อยละ 25 และกจิการ ค เท่ากบัร้อยละ 25 ข้อตกลงตามสญัญาระหว่างกจิการ 

ก กิจการ ข และกิจการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันต้องได้รับ

ความเหน็ชอบอย่างน้อยร้อยละ 75 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด ถึงแม้ว่ากิจการ ก สามารถขัดขวาง 

การตัดสินใจใดๆกไ็ด้แต่กไ็ม่ได้แสดงว่ากิจการ ก มีการควบคุมการงานดังกล่าว เน่ืองจากกิจการ ข หรือ

กิจการ ค ต้องให้ความเห็นชอบกับการตัดสินใจน้ันด้วย ดังน้ัน กิจการ ก กิจการ ข และกิจการ ค 

ตามตัวอย่างน้ีจึงมีการควบคุมการงานน้ีร่วมกนั อย่างไรกต็ามการที่จะได้สทิธิในการออกเสยีงถึงร้อยละ 75 

น้ันสามารถเกดิจากการจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมการงานได้มากกว่าหน่ึงกลุ่ม(กล่าวคือ การรวมกจิการ ก และกจิการ 

ข หรือการรวมกจิการ ก และกจิการ ค)ซ่ึงในสถานการณ์เช่นน้ีการงานดังกล่าวจะจัดเป็นการร่วมการงานได้ 

กต่็อเม่ือข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมการงานจะต้องระบุว่าการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องของการงานน้ันจะต้องได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้เข้าร่วมการงานรายใดบ้าง 

ตวัอย่างที ่3 

สมมติว่ากจิการ ก และกจิการ ข ต่างกมี็สทิธใินการออกเสยีงในการงานเท่ากบัร้อยละ 35 ส่วนอกีร้อยละ 30 

ที่เหลืออยู่เป็นสิทธิของผู้อื่นที่กระจายกันไปการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับ 

ความเหน็ชอบจากเสยีงส่วนใหญ่ ดังน้ัน กจิการ ก และกจิการ ข มีการควบคุมร่วมในการงานเฉพาะในกรณี

ที่ ข้อตกลงตามสัญญาระบุว่าการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของการงานน้ันต้องได้รับ 

ความเหน็ชอบจากทั้งกจิการ ก และกจิการ ข 
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ข9 การได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการงานรายใดกต็ามที่มี      

การควบคุมร่วมสามารถกดีกนัไม่ให้ผู้เข้าร่วมการงานรายหน่ึงรายใดหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงาน

ทาํการตัดสนิใจแต่เพียงผู้เดียว (เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้อง) โดยปราศจากความเหน็ชอบของตน 

ทั้งน้ี หากการได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทน้ั์นเกี่ยวกบัการตัดสนิใจที่ให้สทิธแิก่ผู้เข้าร่วม

การงานเพ่ือการคุ้มครองตนเองเท่าน้ัน และไม่ใช่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของ

การงาน ผู้เข้าร่วมการงานรายน้ันจะไม่ถอืว่าเป็นผู้ที่มีการควบคุมร่วมในการงานดังกล่าว 

ข10 ข้อตกลงตามสัญญาอาจเป็นคําสั่งของกระบวนการระงับข้อพิพาทก็ได้ เช่น คําตัดสินโดย

อนุญาโตตุลาการซ่ึงคาํสั่งดังกล่าวอาจอนุญาตให้มีการตัดสินใจได้โดยปราศจากความเห็นชอบ

อย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้ที่มีการควบคุมร่วมแต่การมีคาํสั่งดังกล่าวกไ็ม่ได้มีผลให้การงานน้ันไม่เกดิ

การควบคุมร่วมกนั ดังน้ัน จึงไม่มีผลให้การงานน้ันไม่ถอืว่าเป็นการร่วมการงาน 

 

 
 

 การประเมินการควบคุมร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 

การงานดังกล่าวมีการควบคุมร่วมกนั  

ดังน้ัน การงานดังกล่าวเป็นการร่วมการงาน 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ข้อตกลงตามสญัญากาํหนดให้ผู้เข้าร่วม     

การงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงาน

ร่วมกนัควบคุมในการงานน้ันหรือไม่ 

การตัดสนิใจใด ๆ เกี่ยวกบักจิกรรมที่เกี่ยวข้องต้อง

ได้รับความเหน็ชอบอย่างเป็นเอกฉันทจ์ากผู้เข้าร่วม

การงานทุกรายหรือจากกลุ่มของผู้เข้าร่วมการงานซ่ึง

ร่วมกนัควบคุมการงานน้ันหรือไม่ 
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ข11 เม่ือการงานไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการต้องรับรู้ ส่วนได้เสียของตนในการงาน

ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐาน   

การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมี    

การประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือ

มีการประกาศใช้) 

ประเภทของการร่วมการงาน (ย่อหนา้ที ่14 ถงึ 19) 

ข12 การร่วมการงานจัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย (เช่น เพ่ือแบ่งปันต้นทุนและความเสี่ยง

ระหว่างผู้เข้าร่วมการงาน หรือเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการงานเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือตลาดใหม่ ๆ) 

และสามารถจัดตั้งโดยใช้โครงสร้างและรปูแบบทางกฎหมายที่แตกต่างกนัได้ 

ข13 การร่วมการงานบางส่วนไม่ได้กาํหนดให้กิจกรรมของการร่วมการงานน้ันต้องดาํเนินการโดยใช้

หน่วยงานแยกต่างหาก อย่างไรกต็าม การร่วมการงานบางส่วนกไ็ด้กาํหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน

แยกต่างหากขึ้น 

ข14 การจัดประเภทการร่วมการงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีขึ้ นอยู่กับสิทธิและ 

ภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานซ่ึงเกดิจากการร่วมการงานตามปกติธุรกจิ มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีได้แบ่งประเภทของการร่วมการงานออกเป็นการดาํเนินงานร่วมกันหรือเป็น 

การร่วมค้า ในกรณีที่กิจการมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่ เกี่ยวข้องกับ 

การร่วมการงาน การร่วมการงานดังกล่าวจะถือว่าเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั ส่วนในกรณีที่กจิการ 

มีสทิธใินสนิทรัพย์สทุธขิองการร่วมการงาน การงานดังกล่าวจะถือว่าเป็นการร่วมค้า ย่อหน้าที่ ข16 

ถึง ข33 ระบุถึงวิธีการประเมินที่กิจการต้องใช้ในการกําหนดว่ากิจการมีส่วนได้เสียใน             

การดาํเนินงานร่วมกนัหรือมีส่วนได้เสยีในการร่วมค้า 

 การจดัประเภทการร่วมการงาน 

ข15 ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข14 ผู้เข้าร่วมการงานต้องประเมินสทิธิและภาระผูกพันของตนที่เกดิขึ้น

จากการร่วมการงาน เพ่ือใช้ในการจัดประเภทการร่วมการงาน ซ่ึงกิจการต้องพิจารณาเร่ือง

ดังต่อไปน้ีในการประเมินดังกล่าว 

ข15.1 โครงสร้างของการร่วมการงาน (ดูย่อหน้าที่ ข16 ถงึ ข21) 

ข15.2 ในกรณีที่การร่วมการงานได้จัดตั้ งขึ้ นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก ให้พิจารณาเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

ข15.2.1 รปูแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก (ดูย่อหน้าที่ ข22 ถงึ ข24) 

ข15.2.2 เง่ือนไขของข้อตกลงตามสญัญา (ดูย่อหน้าที่ ข25 ถงึ ข28) และ 

ข15.2.3 ข้อเทจ็จริงและสถานการณแ์วดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง (ดูย่อหน้าที่ ข29 ถงึ ข33) 
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 โครงสรา้งของการร่วมการงาน 

การร่วมการงานทีไ่ม่ไดจ้ดัตัง้ข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

ข16 การร่วมการงานที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้ นเป็นหน่วยงานแยกต่างหากถือว่าเป็นการดาํเนินงานร่วมกัน ใน

กรณดีังกล่าว ข้อตกลงตามสญัญาจะกาํหนดสทิธขิองผู้เข้าร่วมการงานในสนิทรัพย์และภาระผูกพัน

ของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานน้ัน รวมทั้งสทิธขิองผู้เข้าร่วมการงาน

ในรายได้และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานน้ัน 

ข17 ข้อตกลงตามสัญญามักจะอธิบายถึงลักษณะกิจกรรมของการร่วมการงาน และวิธีการที่ผู้เข้าร่วม     

การงานใช้ในการดาํเนินกจิกรรมเหล่าน้ันร่วมกนั ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมการงานตกลงที่จะร่วมกนั

ผลิตสินค้า โดยมีการกาํหนดงานที่แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบเอาไว้ ซ่ึงแต่ละฝ่ายต้องใช้สินทรัพย์

ของตนและรับผิดชอบหน้ีสนิที่ตนได้ก่อขึ้น นอกจากน้ี ข้อตกลงตามสัญญายังได้ระบุถึงวิธีการใน

การแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นร่วมกันให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน ในกรณีดังกล่าว งบการเงิน

ของผู้ร่วมดําเนินงานแต่ละรายต้องรับรู้ สินทรัพย์ที่นํามาใช้และหน้ีสินที่ได้ก่อขึ้ นในงานที่ตน

รับผดิชอบ และรับรู้ ส่วนแบ่งของตนในรายได้และค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงตามสญัญาน้ัน 

ข18 ในกรณีอื่น ๆ เช่น ผู้เข้าร่วมการงานอาจตกลงที่จะแบ่งปันและร่วมกันใช้สินทรัพย์ ซ่ึงในกรณี

ดังกล่าว ข้อตกลงตามสัญญาได้กาํหนดสทิธิของผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์ที่ใช้งานร่วมกนั และ

กาํหนดวิธีการในการแบ่งผลผลิตหรือรายได้ที่ได้รับจากสินทรัพย์น้ันและต้นทุนในการดาํเนินงาน

ให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน ผู้ร่วมดาํเนินงานแต่ละรายต้องรับรู้ ส่วนแบ่งของตนในสินทรัพย์ที่ใช้งาน

ร่วมกันและส่วนแบ่งของตนในหน้ีสินใด ๆ ตามที่ได้ตกลงกัน และรับรู้ ส่วนแบ่งของตนในผลผลิต 

รายได้ และค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงตามสญัญาน้ัน 

 การร่วมการงานทีจ่ดัตัง้ข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

ข19 การร่วมการงานซ่ึงสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานน้ันดูแลโดยหน่วยงานแยก

ต่างหากสามารถเป็นได้ทั้งการร่วมค้าหรือการดาํเนินงานร่วมกนั 

ข20 การกําหนดว่าผู้เข้าร่วมการงานเป็นผู้ร่วมดําเนินงานหรือเป็นผู้ร่วมค้าน้ันขึ้ นอยู่กับสิทธิของ 

ผู้เข้าร่วมการงานในสนิทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการร่วม 

การงานน้ันซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก 

ข21 ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ ข15 เม่ือผู้เข้าร่วมการงานได้จัดตั้งการร่วมการงานขึ้ นเป็นหน่วยงาน      

แยกต่างหาก ผู้เข้าร่วมการงานต้องประเมินว่ารูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก 

ตลอดจนเงื่อนไขของข้อตกลงตามสญัญา รวมทั้งข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นได้ทาํให้

ผู้เข้าร่วมการงานมีลักษณะใดดังต่อไปน้ีหรือไม่ 

ข21.1 มีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่ เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานน้ัน  

(กล่าวคือ การร่วมการงานดังกล่าวจัดประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั) หรือ 

ข21.2 มีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานน้ัน (กล่าวคือ การร่วมการงานดังกล่าวจัด

ประเภทเป็นการร่วมค้า) 
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การจัดประเภทการร่วมการงาน: การประเมินสิทธิและภาระผูกพนัของผูเ้ขา้ร่วมการงานที่เกิด

จากการร่วมการงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก 

ข22 รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินประเภทของ    

การร่วมการงาน โดยรูปแบบทางกฎหมายน้ีช่วยในการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกบัสทิธขิองผู้เข้าร่วม

การงานในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสินซ่ึงดูแลโดยหน่วยงาน        

แยกต่างหาก เช่น ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนได้เสียในสินทรัพย์ซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก

หรือไม่ และผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหน้ีสนิซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหากหรือไม่ 

ข23 ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมการงานอาจจัดการการร่วมการงานโดยใช้หน่วยงานแยกต่างหาก ซ่ึงมี

รูปแบบทางกฎหมายที่ทาํให้ต้องพิจารณาหน่วยงานแยกต่างหากเป็นเอกเทศ (กล่าวคือ สนิทรัพย์

และหน้ีสินซ่ึงดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหากถือว่าเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของหน่วยงานแยก

ต่างหาก ไม่ใช่สินทรัพย์และหน้ีสินของผู้เข้าร่วมการงาน) ในกรณีดังกล่าว การประเมินสิทธิและ

ภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานโดยพิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก

แสดงให้เหน็ว่าการร่วมการงานน้ันจัดเป็นการร่วมค้า อย่างไรกต็าม เง่ือนไขที่ผู้เข้าร่วมการงานได้

ตกลงกันไว้ในข้อตกลงตามสัญญา(ดูย่อหน้าที่ ข25 ถึง ข28) รวมทั้งข้อเทจ็จริงและสถานการณ์

แวดล้อมอื่น (ดูย่อหน้าที่ ข29 ถึง ข33) สามารถลบล้างการประเมินสิทธิและภาระผูกพันของ

ผู้เข้าร่วมการงานที่พิจารณาจากรปูแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากได้ 

 

โครงสร้างของการร่วมการงาน 

ไม่ได้จดัตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

การดาํเนินงานร่วมกนั การร่วมค้า 

กจิการต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปน้ี 

1) รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก 

2) เง่ือนไขของข้อตกลงตามสญัญา และ 
3) ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่น 
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ข24 การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของ

หน่วยงานแยกต่างหากน้ันมีความเพียงพอที่ จะสรุปว่าการร่วมการงานดังกล่าวจัดเป็น             

การดําเนินงานร่วมกัน กต่็อเม่ือผู้เข้าร่วมการงานต้องจัดการการร่วมการงานโดยใช้หน่วยงาน   

แยกต่างหาก ซ่ึงรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากไม่ได้ทาํให้มีการแบ่งแยกกัน

ระหว่างผู้เข้าร่วมการงานและหน่วยงานแยกต่างหาก (กล่าวคือ สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงดูแลโดย

หน่วยงานแยกต่างหากถอืว่าเป็นสนิทรัพย์และหน้ีสนิของผู้เข้าร่วมการงาน) 

 การประเมินเงือ่นไขของขอ้ตกลงตามสญัญา 

ข25 ในหลายกรณี สิทธิและภาระผูกพันที่ ผู้เข้าร่วมการงานได้ตกลงกันไว้ในข้อตกลงตามสัญญา         

มีความสอดคล้องหรือไม่มีความขัดแย้งกับสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่พิจารณา

จากรปูแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซ่ึงการร่วมการงานน้ันได้จัดตั้งขึ้น 

ข26 ในกรณอีื่น ผู้เข้าร่วมการงานใช้ข้อตกลงตามสญัญาเพ่ือยกเลิกหรือปรับปรุงสทิธแิละภาระผูกพันที่

พิจารณาจากรปูแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซ่ึงการร่วมการงานน้ันได้จัดตั้งขึ้น 

 

ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ตวัอย่างที ่4 

สมมติว่ากิจการสองแห่งจัดตั้งการร่วมการงานขึ้ นในรูปแบบของบริษัท ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีส่วนได้เสียใน 

ความเป็นเจ้าของในบริษัทน้ันจาํนวนร้อยละ 50 การจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัททาํให้สามารถแยกกิจการจากผู้

เป็นเจ้าของได้ จึงทาํให้สนิทรัพย์และหน้ีสนิซ่ึงดูแลโดยกจิการถือว่าเป็นสนิทรัพย์และหน้ีสนิของบริษัทน้ัน 

ในกรณดีังกล่าว การประเมินสทิธแิละภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่พิจารณาจากรปูแบบทางกฎหมาย

ของหน่วยงานแยกต่างหากแสดงให้เหน็ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสทิธใินสนิทรัพย์สทุธขิองการร่วมการงานน้ัน 

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมการงานใช้ข้อตกลงตามสัญญาในการปรับปรุงรูปแบบของบริษัทเพ่ือทาํให้

ผู้เข้าร่วมการงานแต่ละรายมีส่วนได้เสียในสินทรัพย์ของบริษัทและรับผิดชอบหน้ีสินของบริษัทน้ัน 

ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ การปรับปรุงตามสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับรูปแบบของบริษัทสามารถทาํให้ 

จัดประเภทการงานเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัได้ 

ข27 ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปรียบเทยีบเง่ือนไขโดยทั่วไปที่มีอยู่ในข้อตกลงตามสญัญาของผู้เข้าร่วมใน  

การดําเนินงานร่วมกัน และเง่ือนไขโดยทั่วไปที่มีอยู่ในข้อตกลงตามสัญญาของผู้เข้าร่วมใน       

การร่วมค้า ทั้งน้ี ตัวอย่างเกี่ยวกบัเง่ือนไขของข้อตกลงตามสญัญาที่แสดงในตารางน้ีไม่ได้แสดงไว้

อย่างครบถ้วนสาํหรับทุกกรณ ี
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การประเมินเงือ่นไขของขอ้ตกลงตามสญัญา 

 การดําเนนิงานร่วมกนั การร่วมคา้ 

เงือ่นไขของขอ้ตกลงตาม

สญัญา 

 

 

 

 

 

ข้อตกลงตามสัญญาได้ให้สิทธิแก่

ผู้เข้าร่วมการงานในสินทรัพย์และ 

ทาํให้ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพัน

ในหน้ีสินที่ เกี่ ยว ข้องกับการร่วม 

การงานน้ัน 

ข้อตกลงตามสัญญาได้ให้สิทธิ

แก่ผู้เข้าร่วมการงานในสนิทรัพย์

สุทธิของการร่วมการงานน้ัน 

(กล่าวคือ หน่วยงานแยกต่างหาก 

(แต่ไม่ใช่ ผู้ เ ข้า ร่วมการงาน) 

เป็นผู้มีสิทธิในสินทรัพย์และมี

ภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้อง

กบัการร่วมการงานน้ัน) 

สิทธิในสินทรพัย ์

 

ข้ อตกลงตามสัญญากําหนดใ ห้

ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนแบ่งในส่วนได้

เสียทั้งหมด (เช่น สิทธิ กรรมสิทธิ์ 

หรือความเป็นเจ้าของ) ในสินทรัพย์

ที่ เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานน้ัน

ตามสัดส่วนที่กาํหนดไว้ (เช่น ตาม

สัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของของผู้เข้าร่วมการงานน้ัน หรือ

ตามสดัส่วนของกจิกรรมที่ดาํเนินการ

โดยการร่วมการงานซ่ึงเป็นส่วนของ

ผู้เข้าร่วมการงานโดยตรง) 

ข้อตกลงตามสัญญากาํหนดให้

สินทรัพย์ที่นํามาใช้ในการร่วม

การงานหรือสินทรัพย์ที่การร่วม

การงานได้มาในภายหลังถือว่า

เป็นสินทรัพย์ของการร่วมการ

งานน้ัน โดยผู้เข้าร่วมการงานไม่

มีส่วนได้เสยีใด ๆ (กล่าวคือ ไม่

มีสทิธ ิกรรมสทิธิ์ หรือความเป็น

เ จ้ า ข อ ง ) ใ น สิ น ท รั พ ย์ ข อ ง 

การร่วมการงานน้ัน 

ภาระผูกพนัในหนี้ สิน 

 

ข้ อตกลงตามสัญญากําหนดใ ห้

ผู้เข้าร่วมการงานมีส่วนแบ่งในหน้ีสิน 

ภาระผูกพัน ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้ นทั้งหมดตามสัดส่วนที่กาํหนด

ไว้ (เช่น ตามสัดส่วนของส่วนได้เสีย

ในความเป็นเจ้าของของผู้เข้าร่วม 

ก า ร ง าน  ห รือต ามสั ด ส่ วนขอ ง

กิจกรรมที่ดําเนินการโดยการร่วม 

การงานซ่ึงเป็นส่วนของผู้เข้าร่วม  

การงานโดยตรง) 

ข้อตกลงตามสัญญากาํหนดให้

ก า ร ร่ ว ม ก า ร ง า น ต้ อ ง เ ป็ น

ผู้รับผิดชอบหน้ีสินและภาระ

ผูกพันของการร่วมการงาน 

ข้อตกลงตามสัญญากาํหนดให้

ผู้เข้าร่วมการงานต้องรับผิดชอบ

ต่อการร่วมการงานเพียงแค่เงิน

ลงทุนของตนในการร่วมการงาน

ดังกล่าว หรือภาระผูกพันของ

ตนเกี่ยวกับทุนที่ค้างชําระหรือ
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การประเมินเงือ่นไขของขอ้ตกลงตามสญัญา 

 การดําเนนิงานร่วมกนั การร่วมคา้ 

ทุนที่ เ พ่ิมในการร่วมการงาน 

หรือทั้งสองกรณ ี

 ข้ อตกลงตามสัญญากําหนดใ ห้

ผู้เ ข้า ร่วมการงานต้องรับผิดชอบ

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ รี ย ก ร้ อ ง จ า ก

บุคคลภายนอก 

 

ข้ อตกลงตามสัญญาระ บุ ว่ า

เจ้าหน้ีของการร่วมการงานไม่มี

สิทธิไล่เบี้ ยผู้เข้าร่วมการงานให้

ชาํระหน้ีสนิหรือภาระผูกพันของ

การร่วมการงาน 

รายได้ ค่าใช้จ่าย กําไรหรือ

ขาดทุน 

 

ข้อตกลงตามสัญญากาํหนดให้มีการ

ปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายตาม

เกณฑ์ของผลการดําเนินงานของ

ผู้เข้าร่วมการงานแต่ละราย ตัวอย่าง 

เ ช่ น  ข้ อ ต ก ล ง ต า ม สั ญญ า อ า จ

กาํหนดให้มีการปันส่วนรายได้และ

ค่ า ใ ช้ จ่ า ยต าม เ กณฑ์ ข อ งกํา ลั ง  

การผลิตที่ผู้เข้าร่วมการงานแต่ละราย

ใช้ในโรงงานที่ ใ ช้งานร่วมกัน  ซ่ึ ง

สามารถแตกต่างจากส่วนได้เสียใน

ความเป็นเจ้าของของตนในการร่วม

การงานได้ ตัวอย่างอื่น เช่น ผู้เข้าร่วม

การงานอาจตกลงกันที่จะแบ่งกาํไร

หรือขาดทุนที่ เกี่ยวข้องกับการร่วม

การงานน้ันตามเกณฑ์การปันส่วนที่

กําหนดไว้ เช่น ตามส่วนได้เสียใน

ความเ ป็นเ จ้ าของของ ผู้ เ ข้ า ร่ วม  

การงาน ทั้ งน้ี ข้อกําหนดดังกล่าว

ไม่ได้ทาํให้การร่วมการงานน้ันไม่ถือ

ว่าเป็นการดําเนินงานร่วมกัน หาก

ผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์

แ ล ะ มี ภ า ร ะ ผู ก พั น ใ น ห น้ี สิ น ที่

เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานน้ัน 

ข้อตกลงตามสัญญากาํหนดให้

ผู้เข้าร่วมการงานแต่ละรายมี

ส่วนแบ่งในกาํไรหรือขาดทุนที่

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของการ

ร่วมการงานน้ัน 
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การประเมินเงือ่นไขของขอ้ตกลงตามสญัญา 

 การดําเนนิงานร่วมกนั การร่วมคา้ 

การค้ําประกนั 

 

ผู้เข้าร่วมการงานมักจะต้องให้การคํา้ประกนัแก่บุคคลภายนอก เช่น ผู้ที่

ได้รับบริการจากการร่วมการงาน หรือผู้ที่ให้เงินทุนแก่การร่วมการงาน 

การให้การคํา้ประกนัดังกล่าวหรือการที่ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันที่

จะต้องให้การคํา้ประกันน้ันไม่ได้เป็นตัวกาํหนดว่าต้องจัดประเภทของ

การร่วมการงานน้ันเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั ทั้งน้ี ลักษณะที่กาํหนดว่า

การร่วมการงานดังกล่าวเป็นการดาํเนินงานร่วมกันหรือเป็นการร่วมค้า 

คือ ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วม 

การงานน้ันหรือไม่ (ซ่ึงผู้เข้าร่วมการงานอาจจะให้หรืออาจจะไม่ให้ 

การคํา้ประกนัสาํหรับภาระผูกพันในหน้ีสนิบางอย่างกไ็ด้) 

ข28 เม่ือข้อตกลงตามสัญญาระบุว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสินที่

เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงาน ผู้เข้าร่วมการงานจึงถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมในการดาํเนินงานร่วมกนั โดย

ไม่จําเป็นต้องพิจารณาถึงข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่น (ย่อหน้าที่ ข29 ถึง ข33)       

ในการจัดประเภทการร่วมการงานน้ัน 

ประเมินขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้มอ่ืน 

ข29 เม่ือเง่ือนไขของข้อตกลงตามสัญญาไม่ได้ระบุว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระ

ผูกพันในหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงาน ผู้เข้าร่วมการงานต้องพิจารณาข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์แวดล้อมอื่นเพ่ือประเมินว่าการร่วมการงานดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นการดาํเนินงาน

ร่วมกนัหรือเป็นการร่วมค้า 

ข30 การร่วมการงานอาจจัดตั้งขึ้ นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก ซ่ึงรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงาน     

แยกต่างหากทาํให้มีการแบ่งแยกกันระหว่างผู้เข้าร่วมการงานและหน่วยงานแยกต่างหาก ทั้งน้ี

เง่ือนไขของข้อตกลงตามสญัญาที่ผู้เข้าร่วมการงานตกลงกนัอาจไม่ระบุถงึสทิธขิองผู้เข้าร่วมการงาน

ในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานในหน้ีสิน แต่การพิจารณาข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์แวดล้อมอื่นสามารถทาํให้จัดประเภทการร่วมการงานดังกล่าวเป็นการดําเนินงาน

ร่วมกนัได้กต่็อเม่ือข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นให้สทิธแิก่ผู้เข้าร่วมการงานในสนิทรัพย์

และทาํให้ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานน้ัน 

ข31 เม่ือกิจกรรมของการงานได้ถูกออกแบบขึ้ นมาเพ่ือการจัดหาผลผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมการงานเป็น 

หลัก แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสิทธิในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของ

สินทรัพย์ของการงานน้ัน ผู้เข้าร่วมการงานมักจะสร้างความม่ันใจเกี่ยวกับการเข้าถึงผลผลิตที่   

การงานน้ันจัดหาให้โดยการกดีกนัไม่ให้การงานดังกล่าวขายผลผลิตไปให้แก่บุคคลภายนอก 
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ข32 ผลกระทบของการงานที่มีโครงสร้างและวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ การงานต้องใช้กระแสเงินสดรับ

จากผู้เข้าร่วมการงานที่ซ้ือผลผลิตจากการงานน้ันเพ่ือชําระหน้ีสินที่การงานน้ันได้ก่อขึ้ น ดังน้ัน    

ในกรณีที่การงานต้องพ่ึงพิงกระแสเงินสดของผู้เข้าร่วมการงานแต่เพียงอย่างเดียวเพ่ือให้การงาน

น้ันสามารถดาํเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง จึงแสดงให้เหน็ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหน้ีสนิ

ที่เกี่ยวข้องกบัการงานน้ัน 

 

ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ตวัอย่างที ่5 

สมมติว่ากิจการสองแห่งจัดตั้งการร่วมการงานขึ้ นในรูปแบบของบริษัท (กิจการ ค) ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีส่วน 

ได้เสยีในความเป็นเจ้าของเท่ากบัร้อยละ 50 วัตถุประสงค์ของการร่วมการงานน้ี คือ การผลิตวัตถุดิบที่ต้อง

นาํมาใช้ในกระบวนการผลิตของผู้เข้าร่วมการงานแต่ละราย การร่วมการงานน้ีช่วยให้ม่ันใจได้ว่าผู้เข้าร่วมการ

งานได้นาํสนิทรัพย์มาใช้ในการผลิตวัตถุดิบตามข้อกาํหนดของผู้เข้าร่วมการงานเกี่ยวกบัปริมาณและคุณภาพแล้ว 

รูปแบบทางกฎหมายของกิจการ ค (กิจการที่จัดตั้งขึ้ นในรูปแบบของบริษัท) ซ่ึงกิจการ ค เป็นผู้จัดการ

กจิกรรมต่าง ๆ ในเบื้องต้น แสดงให้เหน็ว่าสนิทรัพย์และหน้ีสนิซ่ึงดูแลโดยกจิการ ค เป็นสนิทรัพย์และหน้ีสนิ

ของกจิการ ค นอกจากน้ี ข้อตกลงตามสญัญาระหว่างผู้เข้าร่วมการงานไม่ได้ระบุว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสทิธใิน

สนิทรัพย์หรือมีภาระผูกพันในหน้ีสนิของกจิการ ค ดังน้ัน รปูแบบทางกฎหมายของกจิการ ค และเง่ือนไขของ

ข้อตกลงตามสญัญาจึงแสดงให้เหน็ว่าการร่วมการงานน้ีเป็นการร่วมค้า 

อย่างไรกต็าม ผู้เข้าร่วมการงานยังคงต้องพิจารณาเร่ืองดังต่อไปน้ีที่เกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานน้ัน 

• ผู้เข้าร่วมการงานได้ตกลงกนัที่จะซ้ือผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกจิการ ค ในสดัส่วน 50:50 โดยกจิการ ค 

ไม่สามารถขายผลผลิตใด ๆ ไปให้แก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้เข้าร่วมการงาน

ทั้งสองฝ่าย แต่เน่ืองจากการร่วมการงานน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาผลผลิตตามที่ผู้เข้าร่วมการงาน

ต้องการ ดังน้ันจึงคาดว่าการขายผลผลิตให้แก่บุคคลภายนอกน้ีจะเป็นรายการที่   ไม่ปกติและไม่มี

สาระสาํคัญ  

• ผู้เข้าร่วมการงานทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกาํหนดราคาของผลผลิตที่ขายให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน ณ ระดับ

ราคาที่ครอบคลุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้ นของกิจการ ค ซ่ึงตามเกณฑ์การ

ดาํเนินงานน้ี การร่วมการงานดังกล่าวตั้งใจที่จะดาํเนินงาน ณ ระดับจุดคุ้มทุน 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เหน็ถงึข้อเทจ็จริงและสถานการณแ์วดล้อมดังต่อไปน้ี 

• ภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมการงานที่จะต้องซ้ือผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกจิการ ค แสดงให้เหน็ว่ากจิการ 

ค ต้องพ่ึงพิงผู้เข้าร่วมการงานแต่เพียงอย่างเดียวในการสร้างกระแสเงินสด ดังน้ัน ผู้เข้าร่วมการงานจึงมี

ภาระผูกพันที่จะต้องจัดหาเงินเพ่ือชาํระหน้ีสนิของกจิการ ค 

• ข้อเทจ็จริงที่ว่าผู้เข้าร่วมการงานมีสทิธใินผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกจิการ ค หมายความว่าผู้เข้าร่วมการ

งานกาํลังใช้และมีสทิธใินผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิทั้งหมดของสนิทรัพย์ของกจิการ ค 

ข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าต้องจัดประเภทการร่วมการงานน้ีเป็น 

การดาํเนินงานร่วมกนั โดยข้อสรุปเกี่ยวกบัการจัดประเภทการร่วมการงานในสถานการณ์แวดล้อมเหล่าน้ีจะ
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ตวัอย่างของแนวทางปฏิบติั 

ไม่เปล่ียนแปลงถ้าผู้เข้าร่วมการงานได้ขายส่วนแบ่งผลผลิตของตนให้แก่บุคคลภายนอก แทนที่จะใช้ส่วนแบ่ง

ผลผลิตดังกล่าวในกระบวนการผลิตคร้ังต่อไปของตน 

หากผู้เข้าร่วมการงานเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของข้อตกลงตามสญัญาเพ่ือทาํให้การร่วมการงานน้ันสามารถขาย

ผลผลิตไปให้แก่บุคคลภายนอกได้  จะทําใ ห้กิจการ  ค  ต้อง รับเอาความเสี่ ยง เกี่ ยวกับอุปสงค์ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ และความเสี่ยงทางด้านเครดิตเอาไว้ ดังน้ัน ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง

ข้อเทจ็จริงและสถานการณ์แวดล้อมดังกล่าว จะต้องประเมินเพ่ือจัดประเภทการร่วมการงานใหม่ ซ่ึงจาก

ข้อเทจ็จริงและสถานการณแ์วดล้อมดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่าจะต้องจัดประเภทการร่วมการงานน้ีเป็นการร่วมค้า 
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ข33 แผนภมิูต่อไปน้ีแสดงการประเมินที่กจิการต้องปฏบิัติตามในการจัดประเภทการงาน เม่ือการร่วม 

การงานได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

 การจดัประเภทการร่วมการงานทีจ่ดัตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินของผูเ้ขา้ร่วมการงาน (ย่อหนา้ที ่22) 

การบญัชีสําหรบัการขายหรือการโอนสินทรพัยใ์หแ้ก่การดําเนนิงานร่วมกนั 

ข34 เม่ือกิจการเข้าทาํรายการกับการดาํเนินงานร่วมกันซ่ึงกิจการเป็นผู้ร่วมดาํเนินงาน เช่น การขาย 

หรือการโอนสินทรัพย์ให้ แสดงว่ากิจการมีรายการกับผู้เข้าร่วมในการดาํเนินงานร่วมกันรายอื่น 

ดังน้ัน ผู้ร่วมดาํเนินงานดังกล่าวต้องรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากรายการน้ันเฉพาะส่วนได้เสยีของ

ผู้เข้าร่วมในการดาํเนินงานร่วมกนัรายอื่นเท่าน้ัน 
 

ผู้เข้าร่วมการงานได้จัดตั้งการร่วมการงานขึ้นเพ่ือให้

เป็นไปตามกรณีดังต่อไปน้ีหรือไม่ 

ก) กจิกรรมของการร่วมการงานมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือจัดหาผลผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมการงาน 

(กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมการงานมีสทิธใินผลประโยชน์

เชิงเศรษฐกจิเกอืบทั้งหมดของสนิทรัพย์ที่ดูแล

โดยหน่วยงานแยกต่างหาก) และ 

ข) การร่วมการงานต้องพ่ึงพิงผู้เข้าร่วมการงานอย่าง
ต่อเน่ืองในการชาํระหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรม

ที่จัดการโดยการร่วมการงานน้ัน 

ข้อเทจ็จริงและ 

สถานการณ์แวดล้อม

อื่น 

เง่ือนไขของข้อตกลง

ตามสญัญา 

รูปแบบทางกฎหมาย

ของหน่วยงานแยก

ต่างหาก 

เง่ือนไขของข้อตกลงตามสญัญาได้ระบุว่าผู้เข้าร่วม  

การงานมีสทิธใินสนิทรัพย์และมีภาระผูกพันในหน้ีสนิ

ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการร่วมการงานหรือไม่ 

รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากได้ให้

สทิธแิก่ผู้เข้าร่วมการงานในสนิทรัพย์และทาํให้

ผู้เข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหน้ีสนิซ่ึงเกี่ยวข้อง

กบัการร่วมการงานน้ันหรือไม่ 

การ

ดาํเนินงาน

ร่วมกนั 

การร่วมค้า 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
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ข35 เม่ือรายการดังกล่าวแสดงหลักฐานว่าเกิดการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์ที่ขาย

หรือโอนให้แก่การดาํเนินงานร่วมกัน หรือแสดงหลักฐานว่าเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สนิทรัพย์เหล่าน้ัน ผู้ร่วมดาํเนินงานดังกล่าวต้องรับรู้ผลขาดทุนเหล่าน้ันเตม็จาํนวน 

 การบญัชีสําหรบัการซ้ือสินทรพัยจ์ากการดําเนนิงานร่วมกนั 

ข36 เม่ือกิจการเข้าทาํรายการกับการดาํเนินงานร่วมกันซ่ึงกิจการเป็นผู้ร่วมดาํเนินงาน เช่น การซ้ือ

สนิทรัพย์ กจิการต้องไม่รับรู้ ส่วนแบ่งของตนในผลกาํไรหรือขาดทุนดังกล่าวจนกว่าจะขายสนิทรัพย์

น้ันออกไปให้แก่บุคคลภายนอก 

ข37 เม่ือรายการดังกล่าวแสดงหลักฐานว่าเกดิการลดลงของมูลค่าสทุธิที่จะได้รับของสนิทรัพย์ที่ซ้ือโดย

ผู้เข้าร่วมการงาน หรือแสดงหลักฐานว่าเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่าน้ัน  

ผู้ร่วมดาํเนินงานแต่ละรายต้องรับรู้ ส่วนแบ่งของตนในผลขาดทุนดังกล่าว 
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ภาคผนวก ค  

วนัถอืปฏิบติั  การปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง และการยกเลิกมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัอ่ืน 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ซึง่มีความเทียบเท่ากบัส่วนอื่น

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

วนัถอืปฏิบติั 

ค1 กจิการต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กจิการนาํไปใช้ก่อนวันที่

มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อน

วันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน   

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบั

ส่วนไดเ้สียในกิจการอืน่ (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรงุ 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) พร้อมกนั 

ค1ก (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 การปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง 

ค1ข โดยไม่ต้องคาํนึงถงึข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 28 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมี          

การประกาศใช้) เม่ือกจิการถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรกให้

กิจการนําเสนอเพียงข้อมูลเชิงปริมาณที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด(เม่ือมีการประกาศใช้) สาํหรับงวดปีล่าสดุก่อนงวดปีแรกที่มีการปฏบิัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการร่วมการงาน (“งวดก่อนหน้างวดที่

มีการนาํมาใช้คร้ังแรก”) ทั้งน้ีกิจการอาจเลือกนาํเสนอข้อมูลน้ีสาํหรับงวดบัญชีปัจจุบันหรืองวด

เปรียบเทยีบก่อนหน้าถ้ามีการแสดงเปรียบเทยีบกไ็ด้แต่ไม่ได้เป็นการบังคับ 
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การร่วมคา้ – การเปลีย่นแปลงจากวิธีรวมตามสดัส่วนเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย 

ค2 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจากวิธีรวมตามสัดส่วนเป็นวิธีส่วนได้เสีย กิจการต้องรับรู้ เงินลงทุนของตน

ในการร่วมค้า ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการนํามาใช้คร้ังแรกโดยต้องวัดมูลค่า 

เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกน้ีด้วยจาํนวนรวมของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่กิจการเคย

นาํมาจัดทาํงบการเงินรวมด้วยวิธีรวมตามสดัส่วน รวมทั้งค่าความนิยมที่เกดิขึ้นจากการซ้ือกจิการ 

ทั้งน้ี หากค่าความนิยมน้ันเคยอยู่ภายใต้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสดที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือ

เคยอยู่ภายใต้กลุ่มของหน่วยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิเงินสด กจิการต้องปันส่วนค่าความนิยมดังกล่าว

ให้แก่การร่วมค้าตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของการร่วมค้าและมูลค่าตามบัญชีของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม

ดังกล่าวอยู่ 

ค3 ยอดคงเหลือต้นงวดของเงินลงทุนตามย่อหน้าที่ ค2 ถือว่าเป็นต้นทุนของเงินลงทุนที่รับรู้ เม่ือ

เร่ิมแรก โดยกิจการต้องปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 40 ถึง 43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) สาํหรับ

ยอดคงเหลือต้นงวดของเงินลงทุนดังกล่าวเพ่ือที่จะประเมินว่าเงินลงทุนน้ันเกดิการด้อยค่าหรือไม่ 

และต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าใด ๆ โดยปรับปรุงกบักาํไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้า

งวดที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรกทั้งน้ี ข้อยกเว้นสาํหรับการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกตามย่อหน้าที่ 15 และ 24 

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) 

ไม่ให้นํามาถือปฏิบัติเม่ือกิจการรับรู้ เงินลงทุนในการร่วมค้าอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติตาม

ข้อกาํหนดในช่วงการเปล่ียนแปลงสาํหรับการร่วมค้าที่เคยนาํมาจัดทาํงบการเงินรวมด้วยวิธีรวม

ตามสดัส่วน 

ค4 หากการรวมสินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดที่กิจการเคยนาํมาจัดทาํงบการเงินรวมด้วยวิธีรวมตาม

สดัส่วนทาํให้เกิดสินทรัพย์สุทธิที่ติดลบ กิจการต้องประเมินว่ากิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมาย

หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์สทุธทิี่ติดลบน้ันหรือไม่ ซ่ึงในกรณีที่กจิการ

มีภาระผูกพันเกดิขึ้น กจิการต้องรับรู้หน้ีสนิสาํหรับภาระผูกพันน้ันด้วย แต่ถ้ากจิการสรุปว่ากจิการ

ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกี่ยวข้องกบัสนิทรัพย์สทุธทิี่ติดลบ

น้ัน กจิการไม่ต้องรับรู้หน้ีสนิดังกล่าว แต่ต้องปรับปรุงกาํไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มี

การนํามาใช้คร้ังแรกโดยกิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว รวมทั้งต้องเปิดเผยส่วนแบ่ง

ขาดทุนในการร่วมค้าที่ ยังไม่รับรู้ สะสมของกิจการ ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่ มี         

การนาํมาใช้คร้ังแรกและ ณ วันที่ปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก 

ค5 กิจการต้องเปิดเผยรายละเอียดของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ได้รวมไว้ในยอดคงเหลือของบัญชีเงิน

ลงทุนดังกล่าว ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการนํามาใช้คร้ังแรกโดยรวมการร่วมค้า

ทั้งหมดที่กจิการได้ปฏบิัติตามข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการปฏบิัติในช่วงการเปล่ียนแปลงตามที่ได้กล่าว

ไว้ในย่อหน้าที่ ค2 ถงึ ค6 
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ค6 ภายหลังจากการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรก กจิการต้องรับรู้ เงินลงทุนของกจิการในการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วน

ได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ   

การร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

การดําเนนิงานร่วมกนั – การเปลีย่นแปลงจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นการรบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนี้ สิน 

ค7 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจากวิธส่ีวนได้เสยีเป็นการรับรู้สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสยี

ของกิจการในการดาํเนินงานร่วมกัน ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรก

กจิการต้องตัดรายการเงินลงทุนที่เคยรับรู้ โดยใช้วิธส่ีวนได้เสยีและรายการอื่นๆ ที่เป็นส่วนหน่ึงของ

เงินลงทุนสุทธิของกิจการในการร่วมการงานดังกล่าว ตามย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

และรับรู้ ส่วนแบ่งของกิจการในสินทรัพย์และหน้ีสินแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของ

กจิการในการดาํเนินงานร่วมกนั รวมทั้งค่าความนิยมใด ๆ ที่อาจเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชี

ของเงินลงทุนน้ัน 

ค8 กิจการต้องกาํหนดส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

ร่วมกันตามสัดส่วนของสิทธิและภาระผูกพันของกิจการที่ได้กาํหนดไว้ในข้อตกลงตามสัญญา 

กจิการวัดมูลค่าตามบัญชีเม่ือเร่ิมแรกของสนิทรัพย์และหน้ีสนิโดยการแยกรายการดังกล่าวออกจาก

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรกที่แสดง

ตามข้อมูลที่กจิการใช้ในการปฏบิัติตามวิธส่ีวนได้เสยี 

ค9 ผลต่างใด ๆ ที่เกดิขึ้นจากเงินลงทุนที่เคยรับรู้ โดยใช้วิธีส่วนได้เสยีรวมทั้งรายการอื่น ๆ ที่เป็นส่วน

หน่ึงของเงินลงทุนสทุธขิองกจิการในการร่วมการงานน้ันตามย่อหน้าที่ 38 ของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

กบัจาํนวนสทุธขิองสนิทรัพย์และหน้ีสนิรวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้ ต้องปฏบิัติดังน้ี 

ค9.1 หากจาํนวนสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินรวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้ มีจาํนวนที่สูงกว่าเงิน

ลงทุน (และรายการอื่นที่เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการ) ที่ได้ตัดออกจาก

บัญชี ให้นําผลต่างน้ันมาหักกลบกับค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน และถ้ายังมี

ผลต่างคงเหลืออยู่ให้นํามาปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่ มี       

การนาํมาใช้คร้ังแรก 

ค9.2 หากจาํนวนสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินรวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้ มีจาํนวนที่ตํ่ากว่าเงิน

ลงทุน (และรายการอื่นที่เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการ) ที่ได้ตัดออกจาก

บัญชี ให้นําผลต่างน้ันมาปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่ มี         

การนาํมาใช้คร้ังแรก 

ค10 กิจการที่เปล่ียนจากวิธีส่วนได้เสียเป็นการรับรู้ สินทรัพย์และหน้ีสินต้องแสดงการกระทบยอด

ระหว่างเงินลงทุนที่ได้ตัดออกจากบัญชี กบัสนิทรัพย์และหน้ีสนิที่รับรู้รวมทั้งผลต่างที่ยังคงเหลืออยู่

ซ่ึงนาํมาปรับปรงุกบักาํไรสะสมต้นงวดของงวดก่อนหน้างวดที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรก 
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ค11 ข้อยกเว้นของการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกในย่อหน้าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) ไม่ให้นาํมาถือปฏบิัติเม่ือกิจการรับรู้

สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสยีของกจิการในการดาํเนินงานร่วมกนั 

 การปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลงในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค12 กจิการที่เคยรับรู้ ส่วนได้เสยีของตนในการดาํเนินงานร่วมกนัเป็นเงินลงทุนที่แสดงด้วยวิธีราคาทุน

ในงบการเงินเฉพาะกจิการตามย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือรับรู้ ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กจิการต้องปฏบิัติดังน้ี 

ค12.1 ตัดรายการเงินลงทุนออกจากบัญชี และรับรู้สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสยี

ของกจิการในการดาํเนินงานร่วมกนัด้วยจาํนวนตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ ค7 ถงึ ค9 

ค12.2 แสดงการกระทบยอดระหว่างเงินลงทุนที่ตัดออกจากบัญชีกับสินทรัพย์และหน้ีสินที่รับรู้

รวมทั้งผลต่างที่ ยังคงเหลืออยู่ซ่ึงนํามาปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นงวดของงวดล่าสุด         

ที่ผ่านมา  

ค13 ข้อยกเว้นของการรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกในย่อหน้าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) ไม่ให้นาํมาถือปฏบิัติเม่ือกิจการรับรู้

สนิทรัพย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสยีของตนในการดาํเนินงานร่วมกนัในงบการเงินเฉพาะ

กิจการอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติตามข้อกาํหนดในช่วงการเปล่ียนแปลงสาํหรับการดาํเนินงาน

ร่วมกนัตามย่อหน้าที่ ค12 

การอา้งอิง “งวดก่อนหนา้งวดทีมี่การนาํมาใชค้รั้งแรก” 

ค13ก แม้ว่าในย่อหน้าที่ ค2 ถึงย่อหน้าที่ ค12 จะอ้างอิงคาํว่า “งวดก่อนหน้างวดที่มีการนาํมาใช้คร้ัง

แรก” กิจการอาจสามารถเลือกนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่ปรับปรุงแล้วสาํหรับงวดก่อนหน้า 

(หากมีการนาํเสนอ) กี่งวดกไ็ด้โดยไม่เป็นการบังคับ หากกจิการมีการนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบที่

ปรับปรุงแล้วสาํหรับงวดก่อนหน้า การอ้างถึงคาํว่า “งวดก่อนหน้างวดที่มีการนาํมาใช้คร้ังแรก”  

ในย่อหน้าที่ ค2 ถึงย่อหน้าที่ ค12 ให้อ่านแทนโดยใช้คําว่า “งวดบัญชีแรกสุดที่ ถูกนําเสนอ

เปรียบเทยีบที่ปรับปรงุแล้ว” 

ค13ข หากกิจการมีการนาํเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่ไม่ได้ทาํการปรับปรุงสาํหรับงวดก่อนหน้า กิจการ

ต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีการปรับปรุงและถูกจัดทาํขึ้ นด้วยหลักเกณฑ์ที่ต่างกัน 

และอธบิายหลักเกณฑด์ังกล่าวด้วย 
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การอา้งอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช)้ 

ค14 ถ้ากิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ แต่ยังไม่ได้นํามาตรฐาน       

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาปฏบิัติใช้  

การอ้างอิงใดๆถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมี

การประกาศใช้) ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่า

เครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 

ค15 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปน้ี 

ค15.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน และ 

ค15.2 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


