เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๗/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง การร่วมการงาน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔๐/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง การร่วมการงาน
ข้อ ๓ ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ ๑๑ (ปรั บ ปรุ ง ๒๕๕๙)
เรื่อง การร่วมการงาน ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
การร่วมการงาน

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (IFRS 11 : Joint Arrangements
(Bound volume 2016 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยเพิ่มบทนํา 4ก 9ก
ย่อหน้ าที่ 21ก ข33ก ถึง ข33ง ค1กก และ ค14ก และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่น

1

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

บทนํา
วัตถุประสงค์

บทนํา 1
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

2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 11 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง การร่ วมการงาน ประกอบด้ วย
ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 27 และภาคผนวก ก ถึง ค ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ย่อหน้ าที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรหนา
ถื อ เป็ นหลั ก การสํา คั ญ คํา นิ ย ามในภาคผนวก ก ที่ ป รากฏเป็ นครั้ ง แรกในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบั บนี้ จะเป็ นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ ต้ องอ่านโดยคํานึ งถึง
ข้ อ กํา หนดของ กรอบแนวคิ ด สํา หรับ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุ ง 2558) ในกรณี ท่ีไ ม่ ได้ ใ ห้
แนวปฏิบั ติในการเลื อกและการใช้ นโยบายการบั ญชี ให้ กิจการถื อปฏิบัติ ตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
ภาพรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 11 (ปรั บ ปรุง 2559) เรื่ อ ง การร่ วมการงาน
กําหนดหลักการในการรายงานทางการเงินของผู้เข้ าร่วมการงาน
บทนํา 2 – 4 (บทนําเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
บทนํา 1

เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนํา 4ก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่ วมการงาน ได้ มี
การปรั บ ปรุ งเพื่ อ ให้ แ นวทางบั ญ ชี ส ํา หรั บ การซื้ อส่วนได้ เสียในการดํา เนิ น งานร่ ว มกัน ที่
กิจกรรมของการดําเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกันขึ้นเป็ นธุรกิจ

หลักการสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนํา 5

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ ผ้ ู เข้ าร่ วมการงานกําหนดประเภทของ
การร่ วมการงานที่ตนเข้ าร่ วม โดยประเมิน จากสิทธิและภาระผูก พั นของตนที่เกิดขึ้นจาก
การงานนั้น
ข้อกําหนดทัว่ ไป

บทนํา 6

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ให้ ถื อ ปฏิบั ติ กับ ทุ ก กิจ การที่ เ ข้ า ร่ ว มการงาน
การร่วมการงาน หมายถึง การงานซึ่งบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองหรือมากกว่าสองรายขึ้นไป
มีการควบคุมร่วมกัน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ นิยามของการควบคุมร่วมว่า
เป็ นการร่ วมกันควบคุมการงานซึ่งได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญา ซึ่งการควบคุมร่ วมจะมีได้ กต็ ่อเมื่อ
การตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง (กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลตอบแทน
3

ที่การงานนั้นจะได้ รับ) จะต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้ท่รี ่วมกันควบคุม
การงานแล้ วเท่านั้น
บทนํา 7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ จัดประเภทการร่ วมการงานออกเป็ นสองประเภท
คือ การดําเนินงานร่วมกัน และการร่วมค้ า การดําเนินงานร่วมกัน หมายถึง การร่ วมการงาน
ซึ่งผู้ท่มี ีการควบคุมร่วม (ซึ่งเรียกว่า ผู้ร่วมดําเนินงาน) มีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพัน
ในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการร่วมการงานนั้น ส่วนการร่วมค้ า หมายถึง การร่ วมการงานซึ่งผู้ท่ี
มีการควบคุมร่วม (ซึ่งเรียกว่า ผู้ร่วมค้ า) มีสทิ ธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการงานนั้น
บทนํา 8 กิจการกําหนดประเภทของการร่วมการงานที่ตนเข้ าร่วมโดยพิจารณาจากสิทธิและภาระผูกพัน
ของตน กิ จ การประเมิ นสิ ทธิและภาระผู กพั น ของตนได้ โดยพิ จ ารณาจากโครงสร้ างและ
รูปแบบทางกฎหมายของการร่ วมการงาน ตลอดจนเงื่อนไขของข้ อตกลงที่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงาน
ตกลงกัน รวมทั้งข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่นหากมีความเกี่ยวข้ อง
บทนํา 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ ผ้ ูร่วมดําเนินงานต้ องรั บรู้และวัดมูลค่า
สินทรัพย์และหนี้สนิ (และรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง) ที่เกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตน
ในการดําเนิ นงานร่ ว มกัน ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อ งกับ
สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่ายนั้น
บทนํา 9ก มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ ผ้ ูซ้ ือส่วนได้ เสียในการดําเนินงานร่ วมกัน
ที่กจิ กรรมนั้นประกอบกันขึ้นเป็ นธุรกิจตามนิยามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ต้ องนําหลักการบัญชี
ที่เกี่ยวกับการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ
มาถือปฏิบัติ ยกเว้ นกรณีท่หี ลักการนั้นๆ ขัดแย้ งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
นอกจากนี้ ผู้ซ้ ือต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ได้ กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรั บปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นๆ สําหรับรายการการรวมธุรกิจของกิจการด้ วย
บทนํา 10 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนดให้ ผ้ ู ร่วมค้ าต้ องรั บรู้และบั นทึกเงินลงทุน
ของตนโดยใช้ วิธีส่ว นได้ เ สียตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 28 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อ ง
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เว้ นแต่กิจการจะได้ รับการยกเว้ น
ไม่ต้องปฏิบัติตามวิธสี ่วนได้ เสียตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
บทนํา 11 ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ท่มี ีการควบคุมร่วมในการร่ วมการงานได้ ระบุไว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น (เมื่อมีการประกาศใช้ )

4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การร่วมการงาน
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ กําหนดหลักการในการรายงาน
ทางการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียในการงานซึ่งมีการควบคุมร่วมกัน (ซึ่งเรียกว่า การ
ร่ วมการงาน)
การบรรลุวตั ถุประสงค์

2

เพื่อบรรลุวัตถุ ประสงค์ในย่อหน้ าที่ 1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ นิยามของ
การควบคุมร่ วมไว้ และกําหนดให้ ผูเ้ ข้าร่ วมการงานต้ องกํา หนดประเภทของการร่ วมการงาน
ที่ตนเข้ าร่ วมโดยประเมิน จากสิทธิและภาระผู กพั นของตน และต้ องรั บรู้ สิทธิแ ละภาระผูกพั น
เหล่านั้นให้ สอดคล้ องกับประเภทของการร่วมการงานนั้น

ขอบเขต
3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั กิจการทุกกิจการทีเ่ ข้าร่วมการงาน

การร่วมการงาน
4
5

6

การร่ ว มการงาน หมายถึง การงานซึ่ งบุ ค คลหรื อ กิ จการตั้งแต่ ส องหรื อ มากกว่ า สองราย
มีการควบคุมร่วมกัน
การร่วมการงานมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
5.1 ผูเ้ ข้าร่วมการงานมีภาระผูกพันตามข้อตกลงตามสัญญา (ดูย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข4)
5.2 ข้อ ตกลงตามสัญ ญาดังกล่ า วกํา หนดให้ผูเ้ ข้า ร่ วมการงานตั้งแต่ ส องหรื อ มากกว่ า
สองรายมีการควบคุมร่วมกัน (ดูย่อหน้าที่ 7 ถึง 13)
การร่วมการงานเป็ นได้ท้ งั การดําเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า
การควบคุมร่วม
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การควบคุ ม ร่ ว ม หมายถึ ง การร่ ว มกัน ควบคุ ม การงานซึ่ ง ได้ต กลงกัน ไว้ใ นสัญ ญา
ซึ่ งการควบคุมร่ วมจะมีได้ก็ต่อเมื่อการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผูท้ ีร่ ่วมกันควบคุมการงานแล้วเท่านั้น
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กิจการที่เป็ นผู้เข้ าร่วมการงานต้ องประเมินว่าข้ อตกลงตามสัญญาได้ กาํ หนดให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานทุกราย
หรื อกลุ่มของผู้เข้ าร่ วมการงานมีการควบคุมร่ วมกันหรือไม่ ผู้เข้ าร่ วมการงานทุกรายหรื อกลุ่มของ
ผู้เข้ าร่วมการงานจะมีการควบคุมร่วมกันก็ต่อเมื่อบุคคลหรือกิจการเหล่านั้นจะต้ องร่วมกันกํากับดูแล
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลตอบแทนที่การงานนั้นจะได้ รับ (กล่าวคือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง)
หากได้ ก าํ หนดแล้ ว ว่ าผู้ เข้ าร่ ว มการงานทุ กรายหรื อ กลุ่ มของผู้ เข้ าร่ วมการงานร่ ว มกันควบคุ ม
การงานนั้น การควบคุมร่วมจะมีได้ กต็ ่อเมื่อการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องจะต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้ท่รี ่วมกันควบคุมการงานแล้ วเท่านั้น
ในการร่ วมการงานใดๆ จะไม่ มีบุคคลหรื อกิจ การใดที่ควบคุมการร่ วมการงานนั้ นได้ แต่เพี ยง
ผู้เดียว ผู้ท่มี ีการควบคุมร่ วมในการงานสามารถกีดกันไม่ให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานรายหนึ่งรายใดหรือ
กลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานเข้ ามาควบคุมการงานนั้นได้
การร่วมการงานสามารถมีข้ นึ ได้ ถึงแม้ ว่าผู้เข้ าร่ วมการงานมีการควบคุมร่ วมในการงานนั้นไม่ครบ
ทุกคน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ ให้ ความแตกต่างระหว่างผู้ท่มี ีการควบคุมร่ วม
ในการร่วมการงาน (ผูร้ ่วมดําเนินงานหรือผูร้ ่วมค้า) กับผู้เข้ าร่วมการงานแต่ไม่มีการควบคุมร่วม
กิจการจะต้ องใช้ ดุลยพินิจในการประเมินว่ าผู้เข้ าร่ วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงาน
มีการควบคุ มร่ วมในการงานนั้ นหรื อไม่ โดยพิ จารณาจากข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้ อม
ทั้งหมด (ดูย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข11)
ในกรณีท่ขี ้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไป กิจการต้ องประเมินใหม่ว่ากิจการ
ยังคงมีการควบคุมร่วมในการงานนั้นอยู่อกี หรือไม่
ประเภทของการร่วมการงาน
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กิจการต้องกําหนดประเภทของการร่วมการงานทีต่ นเข้าร่วม การจัดประเภทการร่วมการงาน
ว่ า เป็ นการดํ า เนิน งานร่ ว มกันหรื อ เป็ นการร่ ว มค้า นั้นขึ้ นอยู่ กบั สิ ท ธิ แ ละภาระผูก พัน ของ
ผูเ้ ข้าร่วมการงานนั้น
การดําเนินงานร่ วมกัน หมายถึง การร่ วมการงานซึ่ งผูท้ ี่มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้นมี
สิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้ สินที่เกีย่ วข้องกับการร่วมการงานนั้น โดยเรียกผูท้ ี่มี
การควบคุมร่วมดังกล่าวว่าผูร้ ่วมดําเนินงาน
การร่ ว มค้า หมายถึ ง การร่ ว มการงานซึ่ ง ผู ท้ ี่ มี ก ารควบคุ ม ร่ ว มในการงานนั้น มี สิ ท ธิ ใ น
สินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น โดยเรียกผูท้ ีม่ ีการควบคุมร่วมดังกล่าวว่าผูร้ ่วมค้า
กิจการต้ องใช้ ดุลยพิ นิจในการประเมินว่ าการร่ วมการงานเป็ นการดําเนินงานร่ วมกันหรื อเป็ น
การร่ วมค้ า กิจการต้ องกําหนดประเภทของการร่ วมการงานที่ตนเข้ าร่ วมโดยพิ จารณาจากสิทธิ
และภาระผู ก พั น ของตนที่ เ กิ ด จากการร่ ว มการงานนั้ น กิ จ การสามารถประเมิ น สิ ท ธิ แ ละ
ภาระผูกพั นของตนได้ โดยพิจารณาจากโครงสร้ างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่ วมการงาน
ตลอดจนเงื่อนไขที่ผ้ ูเข้ าร่วมในข้ อตกลงตามสัญญาได้ ตกลงกัน รวมทั้งข้ อเท็จจริงและสถานการณ์
แวดล้ อมอื่น (ดูย่อหน้ าที่ ข12 ถึง ข33)
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ในบางครั้ง ผู้เข้ าร่ วมการงานมีภาระผูกพันตามข้ อตกลงแม่บทซึ่งกําหนดเงื่อนไขตามสัญญาเป็ น
การทั่วไปเพื่อร่วมกันดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลาย ๆ กิจกรรม ข้ อตกลงแม่บทนี้อาจ
กําหนดให้ ผ้ ู เข้ าร่ วมการงานต้ องจัดตั้งการร่ วมการงานที่แตกต่างกันออกไปเพื่ อวัตถุประสงค์
ในการดํา เนิ น กิจ กรรมที่เ ฉพาะเจาะจงซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งของข้ อ ตกลงแม่ บ ทดังกล่ า ว ถึ งแม้ ว่ า
การร่ วมการงานเหล่ านั้นจะเกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงแม่บทเดียวกัน แต่กอ็ าจจัดอยู่ในประเภทของ
การร่ ว มการงานที่แ ตกต่ า งกัน ได้ หากสิทธิแ ละภาระผู ก พั น ของผู้ เข้ า ร่ ว มการงานนั้ น มีความ
แตกต่ า งกัน เมื่อ ต้ อ งดํา เนิ น กิจ กรรมที่ต่า งกัน ตามข้ อ ตกลงแม่ บ ทนั้ น ดั งนั้ น การดํา เนิ น งาน
ร่ วมกันและการร่ วมค้ าจึงสามารถมีอยู่พร้ อมกันได้ หากผู้ เข้ าร่ วมการงานมีการดําเนิ นกิจกรรม
ที่แตกต่างกันแม้ 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
21 ผู้ร่วมดําเนินงานต้ องรับรู้สนิ ทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของตน
ในการดําเนินงานร่วมกันให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์
หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่ายนั้น
21ก เมื่อ กิจ การซื้ อส่ ว นได้ เ สี ยในการดํา เนิ น งานร่ วมกัน ที่กิจ กรรมของการดํา เนิ น งานร่ ว มกัน นั้ น
ประกอบกั น ขึ้ นเป็ นธุ ร กิ จ ตามนิ ย ามที่ ร ะบุ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
(ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องนําหลักการบัญชี ท่ี
เกี่ยวกับการรวมธุรกิจทั้งหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ
มาถือปฏิบัตกิ บั ส่วนได้ เสียที่มีอยู่ตามย่อหน้ าที่ 20 ซึ่งไม่ขัดแย้ งกับแนวทางของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ได้ รับการกําหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหล่านั้นสําหรับรายการการรวมธุรกิจของกิจการด้ วย ซึ่งหลักการดังกล่าวให้ นาํ มาถือปฏิบัติกับทั้ง
การซื้อส่วนได้ เสียเมื่อเริ่มแรกและส่วนได้ เสียส่วนเพิ่ มในการดําเนินงานร่ วมกันที่กิจกรรมของ
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การดํา เนิ น งานร่ ว มกั น นั้ น ประกอบกัน ขึ้ นเป็ นธุ ร กิจ การบั ญ ชี ส ํา หรั บ การซื้ อส่ ว นได้ เ สีย ใน
การดําเนินงานร่วมกันนี้ได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข33ก ถึง ข33ง
การบัญชีสาํ หรั บรายการที่เกิดขึ้นระหว่ างกิจการและการดําเนินงานร่ วมกันซึ่งกิจการเป็ นผู้ร่วม
ดําเนินงาน เช่น การขาย การโอนให้ หรือการซื้อสินทรัพย์ ได้ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข34 ถึง ข37
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มในการดํ า เนิ น งานร่ ว มกั น แต่ ไ ม่ มี ก ารควบคุ ม ร่ ว มต้ อ งรั บ รู้ ส่ ว นได้ เสี ย ของตน
ในการดําเนินงานร่วมกันนั้นตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 20 ถึง 22 หากตนมีสิทธิในสินทรัพย์และ
มีภาระผู กพั นในหนี้สิน ที่เกี่ยวข้ อ งกับ การดําเนิ นงานร่ วมกันนั้ น อย่า งไรก็ตาม หากผู้ เข้ าร่ วม
ในการดําเนินงานร่ วมกันแต่ไม่มีการควบคุมร่วมไม่ได้ มีสิทธิในสินทรัพย์และไม่ได้ มีภาระผูกพัน
ในหนี้ สิ น ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การดํา เนิ น งานร่ ว มกัน นั้ น ผู้ น้ั น ต้ อ งรั บ รู้ ส่ ว นได้ เ สีย ของตนในการ
ดําเนินงานร่วมกันให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียนั้น
การร่วมค้า
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ผูร้ ่วมค้าต้องรับรูส้ ่วนได้เสียของตนในการร่วมค้าเป็ นเงินลงทุน และรับรูเ้ งินลงทุนนั้นโดยใช้
วิธี ส่ ว นได้เ สี ย ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่อ ง เงิ นลงทุ นใน
บริษัทร่ วมและการร่ วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) เว้นแต่กิจการจะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสียตามทีร่ ะบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
ผู้เข้ าร่ วมในการร่ วมค้ าแต่ไม่มีการควบคุมร่ วมต้ องรับรู้ส่วนได้ เสียของตนในการร่ วมค้ านั้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
เว้ นแต่ ผ้ ู น้ันมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเหนือการร่ วมค้ านั้ นซึ่งในกรณีน้ ีผ้ ู เข้ าร่ วมในการร่ วมค้ า
ดังกล่าวต้ องรั บรู้ส่วนได้ เสียของตนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า (เมื่อมีการประกาศใช้ )

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
(ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูเ้ ข้าร่วมการงานแต่ไม่มีการควบคุมร่วมต้องรับรูส้ ่วนได้เสียของตน ดังนี้
27.1 ส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกัน ให้รบั รูต้ ามย่อหน้าที่ 23
27.2 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ให้รบั รูต้ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) เว้นแต่กิจการมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ
เหนือการร่วมค้านั้น ซึ่งในกรณีนี้ต้องปฏิบตั ิตามย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง งบการเงินเฉพาะกิจการ (เมือ่ มีการประกาศใช้)
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การร่วมการงาน

หมายถึง

การงานซึ่งบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองหรือมากกว่าสองราย
มีการควบคุมร่วมกัน

การควบคุมร่วม

หมายถึง

การร่ วมกันควบคุมการงานซึ่ งได้ ต กลงกัน ไว้ ในสัญ ญา ซึ่ ง
การควบคุมร่ วมจะมีได้ กต็ ่อเมื่อการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ
กิจ กรรมที่เกี่ยวข้ อ งจะต้ อ งได้ รั บ ความเห็น ชอบอย่ า งเป็ น
เอกฉันท์จากผู้ท่รี ่วมกันควบคุมการงานแล้ วเท่านั้น

การดําเนินงานร่วมกัน

หมายถึง

การร่วมการงานซึ่งผู้ท่มี ีการควบคุมร่วมในการงานนั้นมีสิทธิ
ในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการร่วม
การงานนั้น

ผูร้ ่วมดําเนินงาน

หมายถึง

ผู้ เข้ า ร่ ว มในการดําเนินงานร่ ว มกันซึ่ งมี การควบคุ มร่ ว ม
ในการดําเนินงานร่วมกันนั้น

การร่วมค้า

หมายถึง

การร่วมการงานซึ่งผู้ท่ีมีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น มี
สิทธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการร่วมการงานนั้น

ผูร้ ่วมค้า

หมายถึง

ผู้เข้ าร่วมในการร่วมค้าซึ่งมีการควบคุมร่วมในการร่วมค้ านั้น

ผูเ้ ข้าร่วมการงาน

หมายถึง

กิจ การที่เข้ า ร่ ว มในการร่ ว มการงาน ไม่ ว่า กิจ การนั้ น จะมี
การควบคุมร่วมในการงานดังกล่าวหรือไม่

9

หน่วยงานแยกต่างหาก

หมายถึง

หน่ วยงานทางการเงิน ที่สามารถระบุ เป็ นหน่ วยงานที่แ ยก
ต่างหากได้ ซึ่งรวมทั้งกิจการที่แยกต่างหากโดยการจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย หรือกิจการที่กฎหมายยอมรับว่าเป็ นกิจการที่
แยกต่างหาก ไม่ว่ากิจการดังกล่ าวจะมีสภาพนิติบุคคลตาม
กฎหมายหรือไม่

คํานิยามของคําศัพท์ต่อไปนี้ได้ กาํ หนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงิน
เฉพาะกิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่ วมค้ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และได้ นาํ มาใช้ ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้โดยมีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ 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 บตั ิ ของ
ย่อหน้าที ่ 1 ถึง 27 และมีความเทียบเท่ากับส่วนอื ่นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข1

ตัวอย่ า งในภาคผนวกนี้ แสดงให้ เ ห็น สถานการณ์ สมมติ ถึ งแม้ ว่ า บางแง่ มุม ของตัวอย่ า งนี้ อาจ
นําเสนอในรู ปแบบตามความเป็ นจริ ง ข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้ องทั้งหมดของรู ปแบบ
ข้ อเท็จจริงบางอย่างจะต้ องนํามาประเมินเมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง การร่วมการงาน มาประยุกต์ใช้

การร่วมการงาน
ข้อตกลงตามสัญญา (ย่อหน้าที่ 5)
ข้ อตกลงตามสัญญาสามารถพบได้ ในหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่แล้ วข้ อตกลงตามสัญญาที่สามารถ
ใช้ บั งคั บได้ มักจะเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรซึ่ งอยู่ ในรู ปแบบของสั ญญาหรื อบั นทึกการหารื อระหว่ าง
ผู้ เข้ าร่ วมการงานแต่ ก ็อาจจะไม่ ใช่ ในทุ กกรณี กลไกทางกฎหมายอาจจะสามารถสร้ างข้ อตกลง
ที่สามารถบังคับใช้ ได้ ด้วยตัวกลไกดังกล่าวเองหรือร่วมกับสัญญาที่ทาํ ระหว่างผู้เข้ าร่วมการงาน
ข3 เมื่อการร่ วมการงานได้ จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่ วยงานแยกต่ างหาก (ดูย่อหน้ าที่ ข19 ถึง ข33) ข้ อตกลง
ตามสัญ ญาหรื อ บางส่ ว นของข้ อ ตกลงตามสัญ ญาอาจจะระบุ ร วมอยู่ ในข้ อ บั งคับ กฎบั ต ร หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานแยกต่างหากนั้นก็ได้
ข4 ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาจะระบุ ข้ อ กํา หนดให้ ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว มการงานมี ส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมต่ า งๆ ของ
การร่วมการงานนั้นซึ่งโดยทั่วไปข้ อตกลงตามสัญญามักจะประกอบด้ วยเรื่องดังต่อไปนี้
ข4.1 จุดประสงค์ กิจกรรม และระยะเวลาของการร่วมการงาน
ข4.2 วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการของการร่ วมการงาน หรื อคณะผู้บริ หารอื่นที่มีอาํ นาจ
เทียบเท่ากับคณะกรรมการดังกล่าว
ข4.3 กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้ วยเรื่องที่ต้องได้ รับการตัดสินใจจากผู้เข้ าร่วมการงาน
สิทธิในการออกเสียงของผู้เข้ าร่ วมการงาน และระดับของการสนับสนุ นที่ต้องการสําหรับ
เรื่องดังกล่าว กระบวนการตัดสินใจตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อตกลงตามสัญญานี้ทาํ ให้ เกิด การ
ควบคุมร่วมในการร่วมการงานนั้น (ดูย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข11)
ข4.4 ทุนหรือการจ่ายสมทบอื่นๆ ที่ต้องการจากผู้เข้ าร่วมการงาน
ข4.5 วิ ธี ก ารแบ่ ง สิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น รายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การร่วมการงานให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่วมการงาน
ข2
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การควบคุมร่วม (ย่อหน้าที่ 7 ถึง 13)
ข5

ในการประเมินว่ากิจการมีการควบคุมร่ วมในการงานหรือไม่น้ัน อันดับแรก กิจการต้ องประเมินว่า
ผู้เข้ าร่ วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่ วมการงานมีการควบคุมการงานนั้นหรือไม่ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ได้ ให้ นิยามของการควบคุมไว้ และกิจการต้ องนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมา
ใช้ ในการกําหนดว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานทุ ก รายหรื อ กลุ่ มของผู้ เข้ าร่ วมการงานเปิ ดรั บหรื อ มี สิ ทธิ
ในผลตอบแทนที่ผันแปรจากการเข้ าร่ วมในการงานดังกล่ าวหรื อไม่ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลง
ผลตอบแทนเหล่านั้นโดยใช้ อาํ นาจของตนที่มีอยู่ในการงานดังกล่าวได้ หรือไม่ เมื่อผู้เข้ าร่ วมการงาน
ทุกรายหรื อกลุ่ มของผู้เข้ าร่ วมการงานสามารถร่ วมกันกํากับดูแลกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อผลตอบแทนที่การงานนั้นจะได้ รับ (กล่าวคือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง) ผู้เข้ าร่วมการงาน
ดังกล่าวจึงมีการควบคุมการงานนั้นร่วมกัน
ข6 หลังจากได้ ข้อสรุปว่าผู้เข้ าร่วมการงานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานมีการควบคุมการงานนั้น
ร่ ว มกั น แล้ ว กิ จ การต้ องประเมิ น ว่ า กิ จ การมี ก ารควบคุ ม ร่ ว มในการงานดั ง กล่ า วหรื อ ไม่
การควบคุ มร่ ว มจะมี ได้ ก ็ต่ อ เมื่ อ การตั ด สิน ใจใดๆ เกี่ ย วกับ กิจ กรรมที่เ กี่ย วข้ อ งจะต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้ท่ีร่วมกันควบคุมการงานแล้ วเท่านั้น ทั้งนี้ กิจการต้ องใช้
ดุ ลยพิ นิ จ ในการประเมิ น ว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ วมการงานทุ ก รายหรื อ กลุ่ มของผู้ เข้ า ร่ ว มการงานได้ ร่ ว มกัน
ควบคุมการงานนั้น หรือว่ามีเพียงผู้เข้ าร่วมการงานรายเดียวเป็ นผู้ควบคุมการงานนั้น
ข7 ในบางครั้ ง กระบวนการตัด สิน ใจที่ต้องได้ รับ ความเห็น ชอบจากผู้เข้ า ร่ วมการงานซึ่ งระบุ ไว้ ใน
ข้ อตกลงตามสัญญาทําให้ เกิดการควบคุมร่ วมโดยปริยาย ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากิจการสองแห่งได้
จัดตั้งการงานขึ้น ซึ่งแต่ละฝ่ ายมีสิทธิในการออกเสียงร้ อยละ 50 และข้ อตกลงตามสัญญาระหว่าง
สองกิจการนี้ระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างน้ อย
ร้ อยละ 51 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีน้ ีจึงมีการตกลงร่ วมกันโดยปริยายว่า
ทั้ ง สองฝ่ ายมี ก ารควบคุ ม ร่ ว มในการงานนั้ น เนื่ อ งจากการตั ด สิ น ใจใดๆ เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม
ที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถทําได้ โดยปราศจากความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ าย
ข8 ในสถานการณ์แ วดล้ อ มอื่นๆ ข้ อ ตกลงตามสัญ ญาได้ กาํ หนดสัด ส่ว นของสิทธิในการออกเสียง
ขั้นตํ่าที่ต้องใช้ ในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องเอาไว้ ในกรณีท่สี ามารถจั ดกลุ่ ม
ผู้เข้ าร่วมการงานที่ตกลงร่วมกันได้ มากกว่าหนึ่งกลุ่มเพื่อให้ ได้ ตามสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียง
ขั้นตํ่า ที่ต้องการจะทําให้ การงานนั้นไม่ถือว่าเป็ นการร่วมการงาน ยกเว้ นข้ อตกลงตามสัญญาจะระบุว่า
การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนั้นต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอก
ฉันท์จากผู้เข้ าร่วมการงานรายใดบ้ าง (หรือจากผู้เข้ าร่วมการงานรายใดรวมกัน)
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ตัวอย่างของแนวทางปฏิบตั ิ
ตัวอย่างที่ 1
สมมติว่ากิจการสามแห่ งได้ จัดตั้งการงานขึ้น ซึ่งสิทธิในการออกเสียงในการงานดังกล่ าวของ
กิจ การ ก เท่า กับ ร้ อ ยละ 50 กิจ การ ข เท่า กับ ร้ อ ยละ 30 และกิจ การ ค เท่า กับ ร้ อ ยละ 20
ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างกิจการ ก กิจการ ข และกิจการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ
กิจ กรรมที่เ กี่ยวข้ อ งของการงานต้ อ งได้ รั บ ความเห็น ชอบอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 75 ของสิทธิใ น
การออกเสียงทั้งหมด ถึงแม้ ว่ากิจการ ก สามารถขัดขวางการตัดสินใจใดๆ ก็ได้ แต่กไ็ ม่ได้ แสดง
ว่ า กิ จ การ ก มี ก ารควบคุ ม การงานดั ง กล่ า วเนื่ อ งจากกิ จ การ ข ต้ อ งให้ ค วามเห็น ชอบกั บ
การตั ดสินใจนั้ นด้ วย กล่ าวคื อเงื่อ นไขของข้ อตกลงตามสัญญาที่กาํ หนดว่ า การตัดสินใจใดๆ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของสิทธิในการออก
เสียงทั้งหมดได้ ให้ ความหมายโดยนั ยว่ ากิจการ ก และกิจการ ข มีการควบคุ มร่ วมในการงาน
ดังกล่าว เนื่องจากการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนั้นไม่สามารถทําได้
โดยปราศจากความเห็นชอบของทั้งกิจการ ก และกิจการ ข
ตัวอย่างที่ 2
สมมติว่ ากิจการสามแห่ งได้ จั ดตั้ งการงานขึ้นซึ่ งสิทธิในการออกเสียงในการงานดังกล่ าวของ
กิจ การ ก เท่า กับ ร้ อ ยละ 50 กิจ การ ข เท่า กับ ร้ อ ยละ 25 และกิจ การ ค เท่า กับ ร้ อ ยละ 25
ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างกิจการ ก กิจการ ข และกิจการ ค ระบุว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนั้นต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของสิทธิใน
การออกเสียงทั้งหมด ถึงแม้ ว่ากิจการ ก สามารถขัดขวางการตัดสินใจใดๆ ก็ได้ แต่กไ็ ม่ได้ แสดง
ว่ากิจการ ก มีการควบคุมการงานดังกล่าว เนื่องจากกิจการ ข หรื อกิจการ ค ต้ องให้ ความเห็นชอบ
กับการตัดสินใจนั้นด้ วย ดังนั้น กิจการ ก กิจการ ข และกิจการ ค ตามตัวอย่างนี้จึงมีการควบคุม
การงานนี้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การที่จะได้ สิทธิในการออกเสียงถึงร้ อยละ 75 นั้นสามารถเกิดจาก
การจัดกลุ่มผู้เข้ าร่ วมการงานได้ มากกว่ าหนึ่งกลุ่ม (กล่ าวคือ การรวมกิจการ ก และกิจการ ข หรื อ
การรวมกิจการ ก และกิจการ ค) ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้การงานดังกล่าวจะจัดเป็ นการร่วมการงาน
ได้ ก็ต่อ เมื่ อ ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาระหว่ า งผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานจะต้ อ งระบุ ว่ า การตั ด สิน ใจใดๆ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนั้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จาก
ผู้เข้ าร่วมการงานรายใดบ้ าง
ตัวอย่างที่ 3
สมมติว่ า กิจ การ ก และกิจ การ ข ต่ า งก็มีสิทธิในการออกเสียงในการงานเท่า กับ ร้ อ ยละ 35
ส่วนอีก ร้ อ ยละ 30 ที่เ หลื อ อยู่ เ ป็ นสิทธิข องผู้ อ่ ืน ที่ก ระจายกัน ไปการตัด สิน ใจใดๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องต้ องได้ รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ ดังนั้น กิจการ ก และกิจการ ข
มีก ารควบคุ ม ร่ ว มในการงานเฉพาะในกรณี ท่ีข้ อ ตกลงตามสัญ ญาระบุ ว่ า การตั ด สิน ใจใดๆ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงานนั้นต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทั้งกิจการ ก และกิจการ ข
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ข9 การได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์ หมายความว่า ผู้เข้ าร่วมการงานรายใดก็ตามที่มี การ
ควบคุมร่วมสามารถกีดกันไม่ให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานรายหนึ่งรายใดหรือกลุ่มของผู้เข้ าร่วมการงานทํา
การตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว (เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง) โดยปราศจากความเห็นชอบของตน
ทั้งนี้ หากการได้ รับความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์น้ันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ให้ สิทธิแก่ผ้ ูเข้ าร่วมการงาน
เพื่อการคุ้มครองตนเองเท่านั้น และไม่ใช่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของการงาน
ผู้เข้ าร่วมการงานรายนั้นจะไม่ถือว่าเป็ นผู้ท่มี ีการควบคุมร่วมในการงานดังกล่าว
ข10 ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาอาจเป็ นคํา สั่ ง ของกระบวนการระงั บ ข้ อ พิ พ าทก็ไ ด้ เช่ น คํา ตั ด สิ น โดย
อนุ ญาโตตุลาการซึ่ งคําสั่งดังกล่าวอาจอนุ ญาตให้ มีการตัดสินใจได้ โดยปราศจากความเห็นชอบ
อย่างเป็ นเอกฉันท์จากผู้ท่มี ีการควบคุมร่วมแต่การมีคาํ สั่งดังกล่าวก็ไม่ได้ มีผลให้ การงานนั้นไม่เกิด
การควบคุมร่วมกัน ดังนั้น จึงไม่มีผลให้ การงานนั้นไม่ถือว่าเป็ นการร่วมการงาน
การประเมินการควบคุมร่วม
ข้ อตกลงตามสัญญากําหนดให้ ผ้ ูเข้ าร่วม การ
งานทุกรายหรือกลุ่มของผู้เข้ 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 (ปรั บปรุง 2559)
เรื่ อ ง การร่ ว มการงาน กิ จ การต้ อ งรั บ รู้ ส่ ว นได้ เ สี ย ของตนในการงานดั ง กล่ า วให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง เช่ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง เงิน ลงทุ นในบริ ษั ทร่ ว มและการร่ ว มค้ า (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) หรื อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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ประเภทของการร่วมการงาน (ย่อหน้าที่ 14 ถึง 19)
ข12 การร่ วมการงานจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลาย (เช่น เพื่ อแบ่ งปั นต้ นทุนและความเสี่ยง
ระหว่างผู้เข้ าร่วมการงาน หรือเพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานเข้ าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือตลาดใหม่ ๆ)
และสามารถจัดตั้งโดยใช้ โครงสร้ างและรูปแบบทางกฎหมายที่แตกต่างกันได้
ข13 การร่ วมการงานบางส่วนไม่ ได้ กาํ หนดให้ กิจกรรมของการร่ วมการงานนั้นต้ องดําเนินการโดยใช้
หน่วยงานแยกต่างหาก อย่างไรก็ตาม การร่วมการงานบางส่วนก็ได้ กาํ หนดให้ มีการจัดตั้งหน่วยงาน
แยกต่างหากขึ้น
ข14 การจั ดประเภทการร่ วมการงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ข้ ึนอยู่กับสิทธิและ
ภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานซึ่งเกิดจากการร่วมการงานตามปกติธุรกิจ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบั บนี้ได้ แบ่ งประเภทของการร่ วมการงานออกเป็ นการดําเนินงานร่ วมกันหรื อเป็ น
การร่วมค้ า ในกรณีท่กี จิ การมีสทิ ธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับการร่ วมการ
งาน การร่ ว มการงานดั งกล่ า วจะถือ ว่ า เป็ นการดํา เนิ น งานร่ ว มกัน ส่ว นในกรณีท่ีกิจ การมีสิท ธิ
ในสินทรัพย์สทุ ธิของการร่วมการงาน การงานดังกล่าวจะถือว่าเป็ นการร่วมค้ า ย่อหน้ าที่ ข16 ถึง ข
33 ระบุถึงวิธีการประเมินที่กิจการต้ องใช้ ในการกําหนดว่ ากิจการมีส่วนได้ เสียในการดําเนินงาน
ร่วมกันหรือมีส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
การจัดประเภทการร่วมการงาน
ข15 ตามที่ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่ ข14 ผู้เข้ าร่วมการงานต้ องประเมินสิทธิและภาระผูกพันของตนที่เกิดขึ้น
จากการร่ ว มการงาน เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด ประเภทการร่ ว มการงาน ซึ่ งกิจ การต้ อ งพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้ในการประเมินดังกล่าว
ข15.1 โครงสร้ างของการร่วมการงาน (ดูย่อหน้ าที่ ข16 ถึง ข21)
ข15.2 ในกรณี ท่ี ก ารร่ ว มการงานได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ นเป็ นหน่ ว ยงานแยกต่ า งหาก ให้ พิ จ ารณาเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
ข15.2.1 รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก (ดูย่อหน้ าที่ ข22 ถึง ข24)
ข15.2.2 เงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญา (ดูย่อหน้ าที่ ข25 ถึง ข28) และ
ข15.2.3 ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ดูย่อหน้ าที่ ข29 ถึง ข33)
โครงสร้างของการร่วมการงาน
การร่วมการงานทีไ่ ม่ได้จดั ตัง้ ขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก
ข16 การร่ ว มการงานที่ไม่ ได้ จั ด ตั้ งขึ้ นเป็ นหน่ ว ยงานแยกต่ า งหากถื อ ว่ า เป็ นการดํา เนิ น งานร่ ว มกั น
ในกรณี ดั ง กล่ า ว ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาจะกํา หนดสิ ท ธิ ข องผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานในสิ น ทรั พ ย์ แ ละ
ภาระผู ก พั นของผู้ เข้ าร่ วมการงานในหนี้ สิน ที่เกี่ยวข้ องกับ การร่ วมการงานนั้ น รวมทั้งสิทธิของ
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ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานในรายได้ แ ละภาระผู ก พั น ของผู้ เ ข้ า ร่ วมการงานในค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ
การร่วมการงานนั้น
ข17 ข้ อตกลงตามสัญญามักจะอธิบายถึงลักษณะกิจกรรมของการร่วมการงาน และวิธีการที่ผ้ ูเข้ าร่วมการงาน
ใช้ ในการดําเนิ นกิจกรรมเหล่ านั้นร่ วมกัน ตัวอย่างเช่ น ผู้เข้ าร่ วมการงานตกลงที่จะร่ วมกันผลิต
สินค้ า โดยมีการกําหนดงานที่แต่ละฝ่ ายต้ องรับผิดชอบเอาไว้ ซึ่งแต่ละฝ่ ายต้ องใช้ สินทรัพย์ของตน
และรับผิดชอบหนี้สินที่ตนได้ ก่อขึ้น นอกจากนี้ ข้ อตกลงตามสัญญายังได้ ระบุถึงวิธีการในการแบ่ง
รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นร่ วมกันให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงาน ในกรณีดังกล่าว งบการเงินของผู้ร่วม
ดําเนินงานแต่ละรายต้ องรับรู้สินทรั พย์ท่นี าํ มาใช้ และหนี้สินที่ได้ ก่อขึ้นในงานที่ตนรับผิดชอบและ
รับรู้ส่วนแบ่งของตนในรายได้ และค่าใช้ จ่ายตามข้ อตกลงตามสัญญานั้น
ข18 ในกรณี อ่ ืน ๆ เช่ น ผู้ เข้ า ร่ ว มการงานอาจตกลงที่จะแบ่ งปั น และร่ ว มกัน ใช้ สิน ทรั พ ย์ ซึ่ งในกรณี
ดังกล่าว ข้ อตกลงตามสัญญาได้ กาํ หนดสิทธิของผู้เข้ าร่วมการงานในสินทรัพย์ท่ใี ช้ งานร่ วมกัน และ
กําหนดวิธีการในการแบ่ งผลผลิตหรื อรายได้ ท่ีได้ รับจากสินทรั พย์น้ันและต้ นทุนในการดําเนินงาน
ให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงาน ผู้ร่วมดําเนิ นงานแต่ ละรายต้ องรั บรู้ส่วนแบ่ งของตนในสินทรั พย์ท่ีใช้ งาน
ร่ วมกันและส่วนแบ่งของตนในหนี้สินใดๆ ตามที่ได้ ตกลงกัน และรั บรู้ส่วนแบ่ งของตนในผลผลิต
รายได้ และค่าใช้ จ่ายตามข้ อตกลงตามสัญญานั้น
การร่วมการงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก
ข19 การร่ วมการงานซึ่งสินทรั พย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับการร่ วมการงานนั้นดูแลโดยหน่ วยงานแยก
ต่างหากสามารถเป็ นได้ ท้งั การร่วมค้ าหรือการดําเนินงานร่วมกัน
ข20 การกํา หนดว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานเป็ นผู้ ร่ ว มดํา เนิ น งานหรื อ เป็ นผู้ ร่ ว มค้ า นั้ น ขึ้ นอยู่ กับ สิทธิข อง
ผู้เข้ าร่วมการงานในสินทรัพย์และภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานในหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับการร่วม
การงานนั้นซึ่งดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก
ข21 ตามที่ระบุ ไว้ ในย่ อหน้ าที่ ข15 เมื่อผู้เข้ าร่ วมการงานได้ จัดตั้งการร่ วมการงานขึ้นเป็ นหน่ วยงาน
แยกต่างหาก ผู้เข้ าร่ วมการงานต้ องประเมินว่ ารู ปแบบทางกฎหมายของหน่ วยงานแยกต่างหาก
ตลอดจนเงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญา รวมทั้งข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่นได้ ทาํ ให้
ผู้เข้ าร่วมการงานมีลักษณะใดดังต่อไปนี้หรือไม่
ข21.1 มี สิ ท ธิ ใ นสิ น ทรั พ ย์ แ ละมี ภ าระผู ก พั น ในหนี้ สิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การร่ ว มการงานนั้ น
(กล่าวคือ การร่วมการงานดังกล่าวจัดประเภทเป็ นการดําเนินงานร่วมกัน) หรือ
ข21.2 มี สิท ธิใ นสิน ทรั พ ย์ สุท ธิข องการร่ ว มการงานนั้ น (กล่ า วคื อ การร่ ว มการงานดั ง กล่ า ว
จัดประเภทเป็ นการร่วมค้ า)
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การจัดประเภทการร่วมการงาน : การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผูเ้ ข้าร่วมการงานที่เกิด
จากการร่วมการงาน
โครงสร้ างของการร่วมการงาน
ไม่ได้ จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก

จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก

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

การดําเนินงานร่วมกัน

การร่วมค้ า

รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก
ข22 รูป แบบทางกฎหมายของหน่ ว ยงานแยกต่ างหากมีความเกี่ยวข้ อ งกับ การประเมิน ประเภทของ
การร่วมการงาน โดยรูปแบบทางกฎหมายนี้ช่วยในการประเมินเบื้องต้ นเกี่ยวกับสิทธิของผู้เข้ าร่ วม
การงานในสินทรั พย์และภาระผูกพั นของผู้เข้ าร่ วมการงานในหนี้สินซึ่งดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหาก
เช่ น ผู้ เข้ าร่ วมการงานมี ส่วนได้ เสียในสินทรั พย์ซ่ึ งดูแลโดยหน่ วยงานแยกต่ างหากหรื อไม่ และ
ผู้เข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหากหรือไม่
ข23 ตัวอย่ า งเช่ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานอาจจั ดการการร่ วมการงานโดยใช้ หน่ วยงานแยกต่า งหาก ซึ่ งมี
รูปแบบทางกฎหมายที่ทาํ ให้ ต้องพิจารณาหน่วยงานแยกต่างหากเป็ นเอกเทศ (กล่าวคือ สินทรัพย์
และหนี้สินซึ่ งดู แลโดยหน่ วยงานแยกต่างหากถือว่ าเป็ นสินทรั พย์และหนี้สินของหน่ วยงานแยก
ต่างหาก ไม่ใช่ สินทรั พย์และหนี้สินของผู้เข้ าร่ วมการงาน) ในกรณีดังกล่าว การประเมินสิทธิและ
ภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานโดยพิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหาก
แสดงให้ เห็นว่าการร่ วมการงานนั้นจัดเป็ นการร่ วมค้ า อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขที่ผ้ ูเข้ าร่วมการงานได้
ตกลงกันไว้ ในข้ อตกลงตามสัญญา(ดูย่อหน้ าที่ ข25 ถึง ข28) รวมทั้งข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์
แวดล้ อมอื่น (ดู ย่อหน้ าที่ ข29 ถึง ข33) สามารถลบล้ า งการประเมิน สิทธิแ ละภาระผู ก พั น ของ
ผู้เข้ าร่วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากได้
ข24 การประเมินสิทธิและภาระผู กพั นของผู้ เข้ าร่ วมการงานที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของ
หน่วยงานแยกต่างหากนั้นมีความเพียงพอที่จะสรุปว่าการร่วมการงานดังกล่าวจัดเป็ นการดําเนินงาน
ร่วมกัน ก็ต่อเมื่อผู้เข้ าร่ วมการงานต้ องจัดการการร่วมการงานโดยใช้ หน่วยงานแยกต่างหาก ซึ่งรูปแบบ
17

ทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากไม่ได้ ทาํ ให้ มีการแบ่งแยกกันระหว่างผู้เข้ าร่ วมการงานและ
หน่วยงานแยกต่างหาก (กล่าวคือ สินทรัพย์และหนี้สนิ ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานแยกต่างหากถือว่าเป็ น
สินทรัพย์และหนี้สนิ ของผู้เข้ าร่วมการงาน)
การประเมินเงือ่ นไขของข้อตกลงตามสัญญา
ข25 ในหลายกรณี สิทธิแ ละภาระผู กพั น ที่ผ้ ู เข้ า ร่ วมการงานได้ ต กลงกัน ไว้ ในข้ อ ตกลงตามสัญ ญามี
ความสอดคล้ องหรือไม่มีความขัดแย้ งกับสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้ าร่วมการงานที่พิจารณาจาก
รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซึ่งการร่วมการงานนั้นได้ จัดตั้งขึ้น
ข26 ในกรณีอ่นื ผู้เข้ าร่วมการงานใช้ ข้อตกลงตามสัญญาเพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงสิทธิและภาระผูกพันที่
พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากซึ่งการร่วมการงานนั้นได้ จัดตั้งขึ้น
ตัวอย่างของแนวทางปฏิบตั ิ
ตัวอย่างที่ 4
สมมติว่ากิจการสองแห่งจัดตั้งการร่ วมการงานขึ้นในรูปแบบของบริษัท ซึ่งแต่ละฝ่ ายมีส่วนได้ เสีย
ในความเป็ นเจ้ าของในบริ ษัทนั้นจํานวนร้ อยละ 50 การจัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษัททําให้ สามารถแยก
กิจการจากผู้เป็ นเจ้ าของได้ จึงทําให้ สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งดูแลโดยกิจการถือว่ าเป็ นสินทรั พย์
และหนี้สนิ ของบริษัทนั้น ในกรณีดังกล่าว การประเมินสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้ าร่ วมการงาน
ที่พิจารณาจากรูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากแสดงให้ เห็นว่าผู้เข้ าร่ วมการงาน
มีสทิ ธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการร่วมการงานนั้น
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ าร่ วมการงานใช้ ข้อตกลงตามสัญญาในการปรั บปรุ งรู ปแบบของบริ ษัทเพื่ อ
ทําให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานแต่ละรายมีส่วนได้ เสียในสินทรั พย์ของบริ ษัทและรั บผิดชอบหนี้สินของ
บริษัทนั้นตามสัดส่วนที่กาํ หนดไว้ การปรั บปรุงตามสัญญาดังกล่ าวเกี่ยวกับรูปแบบของบริ ษัท
สามารถทําให้ จัดประเภทการงานเป็ นการดําเนินงานร่วมกันได้
ข27 ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบเงื่อนไขโดยทั่วไปที่มีอยู่ในข้ อตกลงตามสัญญาของผู้เข้ าร่วมใน
การดํา เนิ น งานร่ ว มกัน และเงื่ อ นไขโดยทั่ว ไปที่มี อ ยู่ ใ นข้ อ ตกลงตามสัญ ญาของผู้ เ ข้ า ร่ ว มใน
การร่วมค้ า ทั้งนี้ ตัวอย่างเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาที่แสดงในตารางนี้ไม่ได้ แสดงไว้
อย่างครบถ้ วนสําหรับทุกกรณี
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การประเมินเงือ่ นไขของข้อตกลงตามสัญญา
การดําเนินงานร่วมกัน

การร่วมค้า

เงือ่ นไขของข้อตกลง
ตามสัญญา

ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาได้ ใ ห้ สิ ท ธิ
แก่ผ้ ู เข้ าร่ วมการงานในสินทรัพย์
และทํา ให้ ผู้ เข้ าร่ ว มการงานมี
ภาระผูกพั นในหนี้สินที่เกี่ยวข้ อง
กับการร่วมการงานนั้น

สิทธิในสินทรัพย์

ข้ อตกลงตามสั ญ ญากํา หนดให้
ผู้ เข้ าร่ ว มการงานมี ส่ ว นแบ่ ง ใน
ส่ ว นได้ เสี ย ทั้ ง หมด (เช่ น สิ ท ธิ
กรรมสิทธิ์ หรื อความเป็ นเจ้ าของ)
ในสินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องกับการร่วม
การงานนั้นตามสัดส่วนที่กาํ หนดไว้
(เช่ น ตามสัดส่วนของส่วนได้ เสีย
ในความเป็ นเจ้ าของของผู้ เข้ าร่ วม
การงานนั้ น หรื อตามสัดส่ วนของ
กิจกรรมที่ด ําเนิ นการโดยการร่ วม
การงานซึ่ งเป็ นส่ วนของผู้ เข้ าร่ วม
การงานโดยตรง)
ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญากํา หนดให้
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานมี ส่ ว นแบ่ ง ใน
หนี้สิน ภาระผูกพั น ต้ นทุน และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ นทั้ ง หมดตาม
สั ด ส่ ว นที่ ก ํา หนดไว้ (เช่ น ตาม
สั ด ส่ ว นของส่ ว นได้ เ สีย ในความ
เป็ นเจ้ าของของผู้เข้ าร่วม การงาน
หรื อ ตามสัด ส่ ว นของกิ จ กรรมที่
ดําเนินการโดยการร่วมการงานซึ่ง
เป็ นส่ ว นของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงาน
โดยตรง)

ข้ อตกลงตามสัญญาได้ ให้ สิทธิแก่
ผู้เข้ าร่ วมการงานในสินทรัพย์สุทธิ
ของการร่วมการงานนั้น (กล่าวคือ
หน่ วยงานแยกต่างหาก (แต่ไม่ใช่
ผู้เข้ าร่วมการงาน) เป็ นผู้มีสิทธิใน
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 มาในภายหลั งถือว่ าเป็ 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 หรื อความเป็ นเจ้ าของ)
ในสินทรัพย์ของการร่วมการงานนั้น

ภาระผูกพันในหนี้ สิน

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

ข้ อตกลงตามสัญญาระบุว่าเจ้ าหนี้
ของการร่ ว มการงานไม่ มี สิ ท ธิ
ไล่ เ บี้ ยผู้ เ ข้ า ร่ วมการงานให้ ชํา ระ
ห นี้ สิ น ห รื อ ภ า ร ะ ผู ก พั น ข อ ง
การร่วมการงาน

รายได้ ค่าใช้จ่าย กําไร
หรือขาดทุน

ข้ อตกลงตามสัญญากําหนดให้ มี
การปั นส่ วนรายได้ และค่ าใช้ จ่ าย
ตามเกณฑ์ของผลการดําเนิ นงาน
ของผู้ เข้ า ร่ วมการงานแต่ ล ะราย
ตัวอย่าง เช่ น ข้ อตกลงตามสัญญา
อาจกําหนดให้ มีการปั นส่วนรายได้
และค่าใช้ จ่ายตามเกณฑ์ของกําลัง
การผลิ ตที่ ผู้ เข้ าร่ วมการงาน
แต่ ล ะรายใช้ ในโรงงานที่ ใ ช้ งาน
ร่ ว มกั น ซึ่ งสามารถแตกต่ า งจาก
ส่ ว นได้ เสี ยในความเป็ นเจ้ า ของ
ของตนในการร่ วมการงานได้
ตัวอย่างอื่น เช่น
ผู้เข้ าร่ วมการงานอาจตกลงกันที่จะ
แบ่ งกําไรหรื อขาดทุ นที่เกี่ ยวข้ อง
กับการร่ วมการงานนั้ นตามเกณฑ์
การปั นส่วนที่กาํ หนดไว้ เช่ น ตาม
ส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของของ
ผู้เข้ าร่ วมการงาน ทั้งนี้ ข้ อกําหนด
ดังกล่าวไม่ได้ ทาํ ให้ การร่วมการงาน
นั้ น ไม่ ถื อ ว่ า เป็ นการดํา เนิ น งาน
ร่ วมกั น หากผู้ เข้ าร่ วมการงานมี
สิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพัน
ในหนี้ สิ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บการร่ วม
การงานนั้น

ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญากํา หนดให้
ผู้ เข้ าร่ ว มการงานแต่ ล ะรายมี
ส่ ว นแบ่ ง ในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่
เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของการร่ วม
การงานนั้น

รายได้ ค่าใช้จ่าย กําไร
หรือขาดทุน (ต่อ)
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การประเมินเงือ่ นไขของข้อตกลงตามสัญญา
การดําเนินงานร่วมกัน
การคํ้าประกัน

การร่วมค้า

ผู้เข้ าร่ วมการงานมักจะต้ องให้ การคํา้ ประกันแก่บุคคลภายนอก เช่ น
ผู้ท่ไี ด้ รับบริการจากการร่วมการงาน หรือผู้ท่ใี ห้ เงินทุนแก่การร่วมการงาน
การให้ การคํา้ ประกันดังกล่าวหรือการที่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานมีภาระผูกพัน
ที่จะต้ องให้ การคํา้ ประกันนั้ นไม่ได้ เป็ นตัวกําหนดว่ าต้ องจัดประเภท
ของการร่ วมการงานนั้ น เป็ นการดํา เนิน งานร่ วมกัน ทั้งนี้ ลั กษณะที่
กําหนดว่าการร่ วมการงานดังกล่าวเป็ นการดําเนินงานร่ วมกันหรือเป็ น
การร่วมค้ า คือ ผู้เข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับ
การร่ วมการงานนั้นหรือไม่ (ซึ่งผู้เข้ าร่วมการงานอาจจะให้ หรืออาจจะ
ไม่ให้ การคํา้ ประกันสําหรับภาระผูกพันในหนี้สนิ บางอย่างก็ได้ )

ข28 เมื่อข้ อตกลงตามสัญ ญาระบุว่า ผู้เข้ า ร่ วมการงานมี สิทธิในสิน ทรั พย์ และมีภาระผู ก พั นในหนี้ สิน
ที่เกี่ยวข้ องกับการร่ วมการงาน ผู้เข้ าร่ วมการงานจึงถือว่ าเป็ นผู้เข้ าร่ วมในการดําเนินงานร่ วมกัน
โดยไม่จาํ เป็ นต้ องพิ จารณาถึงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่น (ย่ อหน้ าที่ ข29 ถึง ข33)
ในการจัดประเภทการร่วมการงานนั้น
ประเมินข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่น
ข29 เมื่อเงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาไม่ได้ ระบุ ว่าผู้ เข้ าร่ วมการงานมีสิทธิในสินทรั พย์และมีภาระ
ผูก พั นในหนี้ สิน ที่เกี่ยวข้ อ งกับการร่ วมการงาน ผู้ เข้ า ร่ วมการงานต้ อ งพิ จ ารณาข้ อ เท็จ จริ งและ
สถานการณ์แวดล้ อมอื่นเพื่อประเมินว่าการร่ วมการงานดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นการดําเนินงาน
ร่วมกันหรือเป็ นการร่วมค้ า
ข30 การร่ วมการงานอาจจัดตั้งขึ้นเป็ นหน่ วยงานแยกต่ างหาก ซึ่ งรูปแบบทางกฎหมายของหน่ วยงาน
แยกต่ างหากทําให้ มีการแบ่ งแยกกันระหว่ างผู้เข้ าร่ วมการงานและหน่ วยงานแยกต่างหาก ทั้งนี้
เงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาที่ผ้ ูเข้ าร่วมการงานตกลงกันอาจไม่ระบุถึงสิทธิของผู้เข้ าร่วมการงาน
ในสิ น ทรั พ ย์ แ ละภาระผู ก พั น ของผู้ เข้ า ร่ ว มการงานในหนี้ สิน แต่ ก ารพิ จ ารณาข้ อ เท็จ จริ ง และ
สถานการณ์แ วดล้ อ มอื่น สามารถทํา ให้ จัดประเภทการร่ วมการงานดังกล่ าวเป็ นการดําเนิน งาน
ร่วมกันได้ กต็ ่อเมื่อข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมอื่นให้ สิทธิแก่ผ้ ูเข้ าร่วมการงานในสินทรัพย์
และทําให้ ผ้ ูเข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับการร่วมการงานนั้น
ข31 เมื่อกิจกรรมของการงานได้ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการจัดหาผลผลิตให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานเป็ นหลัก
แสดงให้ เห็นว่าผู้เข้ าร่วมการงานมีสทิ ธิในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ของ
การงานนั้น ผู้เข้ าร่ วมการงานมักจะสร้ างความมั่นใจเกี่ยวกับการเข้ าถึงผลผลิตที่การงานนั้นจัดหา
ให้ โดยการกีดกันไม่ให้ การงานดังกล่าวขายผลผลิตไปให้ แก่บุคคลภายนอก
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ข32 ผลกระทบของการงานที่มีโครงสร้ างและวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ การงานต้ องใช้ กระแสเงินสดรับ
จากผู้เข้ าร่วมการงานที่ซ้ ือผลผลิตจากการงานนั้นเพื่อชําระหนี้สินที่การงานนั้นได้ ก่อขึ้น ดังนั้น ใน
กรณีท่ีการงานต้ องพึ่ งพิ งกระแสเงินสดของผู้ เข้ าร่ วมการงานแต่เพียงอย่างเดียวเพื่ อให้ การงานนั้ น
สามารถดําเนิ นงานได้ อย่ างต่อเนื่อง จึงแสดงให้ เห็นว่าผู้ เข้ าร่ วมการงานมีภาระผูกพั นในหนี้สิน
ที่เกี่ยวข้ องกับการงานนั้น
ตัวอย่างของแนวทางปฏิบตั ิ
ตัวอย่างที่ 5
สมมติว่ากิจการสองแห่ งจัดตั้งการร่ วมการงานขึ้นในรูปแบบของบริ ษัท (กิจการ ค) ซึ่งแต่ละ
ฝ่ ายมีส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของเท่ากับร้ อยละ 50 วัตถุประสงค์ของการร่ วมการงานนี้ คือ
การผลิตวัตถุดิบที่ต้องนํามาใช้ ในกระบวนการผลิตของผู้เข้ าร่วมการงานแต่ละรายการร่วมการงานนี้
ช่วยให้ ม่ันใจได้ ว่าผู้เข้ าร่ วมการงานได้ นาํ สินทรั พย์มาใช้ ในการผลิตวัตถุดิบตามข้ อกําหนดของ
ผู้เข้ าร่วมการงานเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพแล้ ว
รูปแบบทางกฎหมายของกิจการ ค (กิจการที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของบริ ษัท) ซึ่งกิจการ ค เป็ น
ผู้จัดการกิจกรรมต่างๆ ในเบื้องต้ น แสดงให้ เห็นว่ าสินทรั พย์และหนี้ สินซึ่งดู แลโดยกิจการ ค
เป็ นสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ ค นอกจากนี้ ข้ อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้เข้ าร่ วมการงาน
ไม่ได้ ระบุว่าผู้เข้ าร่วมการงานมีสทิ ธิในสินทรัพย์หรือมีภาระผูกพันในหนี้สินของกิจการ ค ดังนั้น
รู ป แบบทางกฎหมายของกิจ การ ค และเงื่อ นไขของข้ อ ตกลงตามสัญ ญาจึ ง แสดงให้ เ ห็น ว่ า
การร่วมการงานนี้เป็ นการร่วมค้ า
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ าร่วมการงานยังคงต้ องพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ท่ีเกี่ยวข้ องกับการร่วมการงานนั้น
• ผู้เข้ าร่วมการงานได้ ตกลงกันที่จะซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกิจการ ค ในสัดส่วน 50:50
โดยกิ จ การ ค ไม่ ส ามารถขายผลผลิ ต ใดๆ ไปให้ แ ก่ บุ ค คลภายนอกได้ เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากผู้เข้ าร่ วมการงานทั้งสองฝ่ าย แต่เนื่องจากการร่ วมการงานนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่ อจัดหาผลผลิ ตตามที่ผ้ ูเข้ าร่ วมการงานต้ องการ ดังนั้นจึ งคาดว่ าการขายผลผลิตให้ แก่
บุคคลภายนอกนี้จะเป็ นรายการที่ไม่ปกติและไม่มีสาระสําคัญ
• ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการงานทั้ง สองฝ่ ายได้ ร่ ว มกั น กํา หนดราคาของผลผลิ ต ที่ข ายให้ แ ก่ ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว ม
การงาน ณ ระดับราคาที่ครอบคลุมต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นของ
กิจการ ค ซึ่ งตามเกณฑ์การดําเนิน งานนี้ การร่ วมการงานดังกล่ าวตั้งใจที่จะดําเนินงาน
ณ ระดับจุดคุ้มทุน
จากข้ อมูลข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมดังต่อไปนี้
• ภาระผูกพันของผู้เข้ าร่ วมการงานที่จะต้ องซื้อผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกิจการ ค แสดงให้
เห็นว่ากิจการ ค ต้ องพึ่งพิงผู้เข้ าร่ วมการงานแต่เพี ยงอย่างเดียวในการสร้ างกระแสเงินสด
ดังนั้น ผู้เข้ าร่วมการงานจึงมีภาระผูกพันที่จะต้ องจัดหาเงินเพื่อชําระหนี้สนิ ของกิจการ ค
• ข้ อเท็จจริงที่ว่าผู้เข้ าร่ วมการงานมีสิทธิในผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตโดยกิจการ ค หมายความว่าผู้เข้ าร่วม
การงานกําลังใช้ และมีสิทธิในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งหมดของสินทรัพย์ของกิจการ ค
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ตัวอย่างของแนวทางปฏิบตั ิ
ข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมเหล่านี้แสดงให้ เห็นว่าต้ องจัดประเภทการร่ วมการงานนี้เป็ น
การดํา เนิ น งานร่ ว มกัน โดยข้ อ สรุ ป เกี่ยวกับ การจั ดประเภทการร่ ว มการงานในสถานการณ์
แวดล้ อมเหล่ านี้ จะไม่ เปลี่ ยนแปลงถ้ าผู้ เข้ าร่ วมการงานได้ ขายส่วนแบ่ งผลผลิตของตนให้ แ ก่
บุคคลภายนอก แทนที่จะใช้ ส่วนแบ่งผลผลิตดังกล่าวในกระบวนการผลิตครั้งต่อไปของตน
หากผู้เข้ าร่วมการงานเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาเพื่อทําให้ การร่ วมการงานนั้น
สามารถขายผลผลิตไปให้ แก่บุคคลภายนอกได้ จะทําให้ กิจการ ค ต้ องรับเอาความเสี่ยงเกี่ยวกับ
อุปสงค์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้ าคงเหลือ และความเสี่ยงทางด้ านเครดิตเอาไว้ ดังนั้น ในกรณีท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมดังกล่าว จะต้ องประเมินเพื่อจัดประเภท
การร่ วมการงานใหม่ ซึ่งจากข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าจะต้ อง
จัดประเภทการร่วมการงานนี้เป็ นการร่วมค้ า
ข33 แผนภูมิต่อไปนี้แสดงการประเมินที่กิจการต้ องปฏิบัติตามในการจัดประเภทการงาน เมื่อการร่วม
การงานได้ จัดตั้งขึ้นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก
การจัดประเภทการร่วมการงานที่จดั ตั้งขึ้ นเป็ นหน่วยงานแยกต่างหาก
รูปแบบทางกฎหมาย
ของหน่วยงานแยก
ต่างหาก

เงื่อนไขของข้ อตกลง
ตามสัญญา

ข้ อเท็จจริงและ
สถานการณ์แวดล้ อม
อื่น

รูปแบบทางกฎหมายของหน่วยงานแยกต่างหากได้ ให้
สิทธิแก่ผ้ เู ข้ าร่วมการงานในสินทรัพย์และทําให้
ผู้เข้ าร่วมการงานมีภาระผูกพันในหนี้สนิ ซึ่งเกี่ยวข้ อง
กับการร่วมการงานนั้นหรือไม่
ไม่ใช่
เงื่อนไขของข้ อตกลงตามสัญญาได้ ระบุว่าผู้เข้ าร่วม
การงานมีสทิ ธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สนิ
ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการร่วมการงานหรือไม่
ไม่ใช่
ผู้เข้ าร่วมการงานได้ จัดตั้งการร่วมการงานขึ้นเพื่อให้
เป็ นไปตามกรณีดงั ต่อไปนี้หรือไม่
ก) กิจกรรมของการร่วมการงานมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อจัดหาผลผลิตให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมการงาน
(กล่าวคือ ผู้เข้ าร่วมการงานมีสทิ ธิในผลประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ท่ดี ูแล
โดยหน่วยงานแยกต่างหาก) และ
ข) การร่วมการงานต้ องพึ่งพิงผู้เข้ าร่วมการงานอย่าง
ต่อเนื่องในการชําระหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรม
ที่จัดการโดยการร่วมการงานนั้น
ไม่ใช่
การร่วมค้ า

ใช่

ใช่

การ
ดําเนินงาน
ร่วมกัน

ใช่
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งบการเงินของผูเ้ ข้าร่วมการงาน (ย่อหน้าที่ 21ก ถึง 22)
การบัญชีสําหรับการซื้ อส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกัน
ข33ก เมื่อกิจการเข้ าซื้ อส่วนได้ เสียในการดําเนินงานร่ วมกันที่กิจกรรมของการดําเนินงานร่ วมกันนั้น
ประกอบกันขึ้นเป็ นธุรกิจตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ องนําหลักการบัญชีท่เี กี่ยวกับการรวมธุรกิจ
ทั้งหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ มาถือปฏิบัติตามส่วนได้
เสียที่มีอยู่ตามย่อหน้ าที่ 20 ซึ่งไม่ขัดแย้ งกับแนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ได้ รับการกําหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้นสําหรับ
รายการการรวมธุรกิจของกิจการด้ วย หลักการบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่ไม่ขัดแย้ งกับแนวทาง
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้รวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
ข33ก.1 วั ดมู ลค่ าสิน ทรั พย์ และหนี้สินที่ระบุได้ ด้วยมูลค่า ยุติธรรมสํา หรั บรายการที่ไม่ ได้ รั บ
การยกเว้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง
การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ
ข33ก.2 รั บรู้ ต้นทุ นที่เกี่ยวข้ องกับการซื้ อเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในงวดที่ต้นทุ นดังกล่ าวเกิดขึ้นและได้ รั บ
บริการ ยกเว้ นต้ นทุนในการออกตราสารหนี้หรือตราสารทุนซึ่งต้ องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )1
ข33ก.3 รั บรู้ สินทรั พย์ และหนี้ สินภาษี เงินได้ รอการตัดบั ญชี ซ่ึ งเกิดขึ้นจากการรั บรู้ รายการเมื่ อ
เริ่มแรกของสินทรั พย์หรื อหนี้สินจากการรวมธุรกิจตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษี เงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ยกเว้ นหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีท่เี กิดจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของค่าความนิยม
ข33ก.4 รับรู้ส่วนเกินของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ท่ีมากกว่าจํานวนสุทธิ ณ วันซื้อของสินทรัพย์ท่ี
ระบุได้ ท่ไี ด้ มาและหนี้สนิ ที่รับมา (หากมี) เป็ นค่าความนิยม และ
ข33ก.5 ทดสอบการด้ อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่ค่าความนิยมได้ ถูกปันส่วน
อย่ า งน้ อ ยปี ละครั้ งและเมื่อ มีข้อ บ่ งชี้ ว่ า หน่ ว ยสิน ทรั พ ย์น้ั น ๆ อาจจะด้ อยค่ า ตามที่
กําหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
1

ถ้ ากิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ แต่ ยังไม่ได้ นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาปฏิบัติใช้ การอ้ างอิงใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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ข33ข ย่อหน้ าที่ 21ก และ ข33ก นั้นให้ นาํ มาปฏิบัติกบั การจัดตั้งการดําเนินงานร่วมกันเฉพาะในกรณีท่ี
ธุรกิจที่มีอยู่เดิมตามนิ ยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ถูกนํามาให้ แก่การดําเนินงานร่ วมกันในตอนจัดตั้ง
การดําเนินงานร่ วมกันโดยผู้ร่วมดําเนินงานรายใดรายหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สองย่อหน้ านี้จะไม่ถูก
นํามาปฏิบัติสาํ หรั บกรณีการจัดตั้งการดําเนินงานร่ วมกันที่ผ้ ูร่วมดําเนินงานทุกรายที่ร่วมอยู่ใน
การดําเนินงานร่ วมกันนี้นาํ สินทรั พย์หรื อกลุ่มของสินทรั พย์ท่ีไม่ได้ ประกอบกันขึ้นเป็ นธุรกิจมา
ให้ 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 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) โดยผู้ร่วม
ดําเนินงานอาจซื้อส่วนได้ เสียเพิ่มเติมในการดําเนินงานร่วมกัน ในกรณีดังกล่าว ส่วนได้ เสียเดิมที่
มีอยู่ในการดําเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่หากผู้ร่วมดําเนินงานยังคงมีการควบคุมร่วมอยู่
ข33ง 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 าทํารายการกับการดําเนินงานร่ วมกันซึ่งกิจการเป็ นผู้ร่วมดําเนินงาน เช่น การขาย
หรือการโอนสินทรั พย์ให้ แสดงว่ ากิจการมีรายการกับผู้เข้ าร่ วมในการดําเนินงานร่ วมกันรายอื่น
ดังนั้น ผู้ ร่วมดําเนินงานดังกล่ าวต้ องรั บรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนจากรายการนั้นเฉพาะส่วนได้ เสีย
ของผู้เข้ าร่วมในการดําเนินงานร่วมกันรายอื่นเท่านั้น
เมื่อรายการดังกล่ าวแสดงหลักฐานว่ าเกิดการลดลงของมูลค่าสุทธิท่จี ะได้ รับของสินทรัพย์ท่ขี าย
หรือโอนให้ แก่การดําเนินงานร่ วมกัน หรื อแสดงหลักฐานว่ าเกิดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์เหล่านั้น ผู้ร่วมดําเนินงานดังกล่าวต้ องรับรู้ผลขาดทุนเหล่านั้นเต็มจํานวน
การบัญชีสําหรับการซื้ อสินทรัพย์จากการดําเนินงานร่วมกัน

ข36
ข37

เมื่อกิจการเข้ าทํารายการกับการดําเนินงานร่ วมกันซึ่งกิจการเป็ นผู้ร่วมดําเนินงาน เช่ น การซื้อ
สิน ทรั พ ย์ กิจ การต้ อ งไม่ รั บ รู้ ส่ ว นแบ่ ง ของตนในผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ดัง กล่ า วจนกว่ า จะขาย
สินทรัพย์น้ันออกไปให้ แก่บุคคลภายนอก
เมื่อรายการดังกล่ าวแสดงหลักฐานว่ าเกิดการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะได้ รับของสินทรัพย์ท่ีซ้ ื อ
โดยผู้เข้ าร่ วมการงาน หรือแสดงหลักฐานว่าเกิดผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น
ผู้ร่วมดําเนินงานแต่ละรายต้ องรับรู้ส่วนแบ่งของตนในผลขาดทุนดังกล่าว
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ภาคผนวก ค
วันถือปฏิ บตั ิ การปฏิ บตั ิ ในช่ วงการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอืน่
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึง่ มีความเทียบเท่ากับส่วนอื ่น
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

วันถือปฏิบตั ิ
กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่วมการงาน
นี้เป็ นครั้งแรกกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ กิจ การนํา ไปใช้ ก่ อ นวั น ที่มีผลบั งคั บ ใช้ หากกิจ การถือ ปฏิบั ติต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรั บงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อ เท็จ จริ ง ดั งกล่ าวด้ วยและต้ องถื อปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 10
(ปรั บปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) พร้ อมกัน
ค1ก (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
ค1กก การบัญชีสาํ หรับการซื้อส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกัน ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บที่ 11 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง การร่ วมการงาน นี้ มีการเพิ่ มหัวข้ อหลังจาก
ย่อหน้ าที่ ข33 และเพิ่มย่อหน้ าที่ 21ก ข33ก ถึง ข33ง และ ค14ก และหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง กิจการ
ต้ องปฏิบัติตามการปรั บปรุงนี้โดยใช้ วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ม
ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2560 ทั้ง นี้ อนุ ญ าตให้ กิ จ การนํา ไปใช้ ก่ อ นวั น ที่มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับ
ใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

ค1

การปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง
ค1ข

โดยไม่ ต้อ งคํา นึ งถึ งข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 28 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง
2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) เมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก
ให้ กิจการนําเสนอเพียงข้ อมูลเชิงปริมาณที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 28.6 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
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ข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) สําหรับงวดปี ล่าสุดก่อนงวดปี แรกที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่วมการงาน (“งวดก่อนหน้ างวด
ที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก”) ทั้งนี้กจิ การอาจเลือกนําเสนอข้ อมูลนี้สาํ หรับงวดบัญชีปัจจุบันหรืองวด
เปรียบเทียบก่อนหน้ าถ้ ามีการแสดงเปรียบเทียบก็ได้ แต่ไม่ได้ เป็ นการบังคับ
การร่วมค้า – การเปลีย่ นแปลงจากวิธีรวมตามสัดส่วนเป็ นวิธีส่วนได้เสีย
ค2

ค3

ค4

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากวิธรี วมตามสัดส่วนเป็ นวิธีส่วนได้ เสีย กิจการต้ องรับรู้เงินลงทุนของตน
ในการร่ ว มค้ า ณ วั น ต้ น งวดของงวดก่อ นหน้ า งวดที่มีก ารนํา มาใช้ ครั้ งแรกโดยต้ อ งวั ด มู ลค่ า
เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกนี้ด้วยจํานวนรวมของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่กิจการเคย
นํามาจัดทํางบการเงินรวมด้ วยวิธรี วมตามสัดส่วน รวมทั้งค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการซื้อกิจการ
ทั้งนี้ หากค่าความนิยมนั้นเคยอยู่ภายใต้ หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือ
เคยอยู่ ภ ายใต้ ก ลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ท่ีก่ อ ให้ เกิด เงิ น สด กิจ การต้ อ งปั น ส่ ว นค่ า ความนิ ย ม
ดังกล่าวให้ แก่การร่ วมค้ าตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีของการร่ วมค้ าและมูลค่าตามบัญชีของ
หน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้ เกิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้ เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม
ดังกล่าวอยู่
ยอดคงเหลือต้ นงวดของเงินลงทุ นตามย่ อหน้ าที่ ค2 ถือว่ าเป็ นต้ นทุนของเงินลงทุนที่รับรู้เมื่อ
เริ่ มแรก โดยกิจ การต้ องปฏิบั ติต ามย่ อหน้ า ที่ 40 ถึ ง 43 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า สําหรับยอดคงเหลือต้ นงวดของ
เงินลงทุนดังกล่าวเพื่อที่จะประเมินว่าเงินลงทุนนั้นเกิดการด้ อยค่าหรือไม่ และต้ องรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้ อยค่าใดๆ โดยปรับปรุงกับกําไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก
ทั้งนี้ ข้ อยกเว้ นสําหรั บการรั บรู้ เมื่อเริ่ มแรกตามย่อหน้ าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไม่ให้ นาํ มาถือปฏิบัติเมื่อ
กิจการรั บรู้เงินลงทุนในการร่ วมค้ าอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามข้ อกําหนดในช่วงการเปลี่ยนแปลง
สําหรับการร่วมค้ าที่เคยนํามาจัดทํางบการเงินรวมด้ วยวิธรี วมตามสัดส่วน
หากการรวมสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดที่กิจการเคยนํามาจัดทํางบการเงินรวมด้ วยวิธีรวมตาม
สัดส่วนทําให้ เกิดสินทรัพย์สุทธิท่ตี ิดลบ กิจการต้ องประเมินว่ากิจการมีภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรื อ ภาระผู ก พั นจากการอนุ มานที่เกี่ยวข้ องกับ สินทรั พย์ สุทธิท่ีติด ลบนั้ นหรื อไม่ ซึ่ งในกรณีท่ี
กิจการมีภาระผูกพันเกิดขึ้น กิจการต้ องรั บรู้หนี้สินสําหรั บภาระผูกพันนั้นด้ วย แต่ถ้ากิจการสรุปว่า
กิจการไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์สุทธิ
ที่ติดลบนั้น กิจการไม่ ต้องรับรู้หนี้สินดังกล่าว แต่ต้องปรับปรุงกําไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อน
หน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้ งแรกโดยกิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว รวมทั้งต้ องเปิ ดเผย
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้ าที่ยังไม่รับรู้สะสมของกิจการ ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มี
การนํามาใช้ ครั้งแรกและ ณ วันที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นครั้งแรก
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ค5

ค6

กิจการต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดของสิน ทรั พ ย์แ ละหนี้สิน ที่ได้ รวมไว้ ในยอดคงเหลือ ของบัญ ชี
เงินลงทุนดังกล่าว ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรกโดยรวมการร่วมค้ า
ทั้งหมดที่กิจการได้ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่ วงการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้
กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ ค2 ถึง ค6
ภายหลั งจากการรั บ รู้ เ มื่อ เริ่ มแรก กิจ การต้ อ งรั บ รู้ เงิน ลงทุ น ของกิจ การในการร่ วมค้ า โดยใช้
วิธสี ่วนได้ เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้ า
การดําเนินงานร่วมกัน – การเปลีย่ นแปลงจากวิธีส่วนได้เสียเป็ นการรับรูส้ ินทรัพย์และหนี้ สิน

ค7

ค8

ค9

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากวิธสี ่วนได้ เสียเป็ นการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสีย
ของกิจการในการดําเนินงานร่ วมกัน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก
กิจการต้ องตัดรายการเงินลงทุนที่เคยรั บรู้โดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียและรายการอื่นๆ ที่เป็ นส่วนหนึ่ง
ของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในการร่วมการงานดังกล่าว ตามย่อหน้ าที่ 38 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า และรับรู้ส่วนแบ่งของ
กิจการในสินทรัพย์และหนี้สนิ แต่ละรายการที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของกิจการในการดําเนินงาน
ร่วมกัน รวมทั้งค่าความนิยมใดๆ ที่อาจเป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น
กิจการต้ องกําหนดส่วนได้ เสียของกิจการในสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงาน
ร่ วมกันตามสัดส่วนของสิทธิและภาระผูกพั นของกิจการที่ได้ กาํ หนดไว้ ในข้ อตกลงตามสัญญา
กิจการวัดมูลค่าตามบัญชีเมื่อเริ่ มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินโดยการแยกรายการดังกล่าวออก
จากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ณ วันต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้ งแรกที่
แสดงตามข้ อมูลที่กจิ การใช้ ในการปฏิบัติตามวิธสี ่วนได้ เสีย
ผลต่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนที่เคยรับรู้โดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียรวมทั้งรายการอื่นๆ ที่เป็ นส่วนหนึ่ง
ของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในการร่ วมการงานนั้ นตามย่ อหน้ าที่ 38 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรั บปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า กับจํานวนสุทธิของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ รวมทั้งค่าความนิยมที่รับรู้ต้องปฏิบัติดังนี้
ค9.1 หากจํา นวนสุทธิของสิน ทรั พย์แ ละหนี้ สิน รวมทั้งค่า ความนิ ยมที่รั บรู้ มีจํา นวนที่สูงกว่ า
เงินลงทุน (และรายการอื่นที่เป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุ นสุทธิของกิจการ) ที่ได้ ตัดออก
จากบัญชี ให้ นาํ ผลต่างนั้นมาหักกลบกับค่าความนิยมที่เกี่ยวข้ องกับเงินลงทุน และถ้ ายัง
มีผลต่ า งคงเหลื อ อยู่ ให้ นํามาปรั บ ปรุงกับ กํา ไรสะสมต้ นงวดของงวดก่ อนหน้ า งวดที่มี
การนํามาใช้ ครั้งแรก
ค9.2 หากจํานวนสุทธิของสิน ทรั พ ย์และหนี้สิน รวมทั้งค่าความนิยมที่รั บรู้มีจํา นวนที่ต่าํ กว่ า
เงินลงทุน (และรายการอื่นที่เป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุ นสุทธิของกิจการ) ที่ได้ ตัดออก
จากบั ญชี ให้ นําผลต่ า งนั้ นมาปรั บปรุงกับกําไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มี
การนํามาใช้ ครั้งแรก
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ค10 กิจการที่เปลี่ ยนจากวิ ธีส่วนได้ เสียเป็ นการรั บ รู้ สินทรั พย์และหนี้ สินต้ อ งแสดงการกระทบยอด
ระหว่างเงินลงทุนที่ได้ ตัดออกจากบัญชี กับสินทรัพย์และหนี้สินที่รับรู้รวมทั้งผลต่างที่ยังคงเหลืออยู่
ซึ่งนํามาปรับปรุงกับกําไรสะสมต้ นงวดของงวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก
ค11 ข้ อยกเว้ นของการรั บรู้เมื่อเริ่มแรกในย่อหน้ าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไม่ให้ นาํ มาถือปฏิบัติเมื่อกิจการรับรู้
สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสียของกิจการในการดําเนินงานร่วมกัน
การปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลงในงบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่เคยรับรู้ส่วนได้ เสียของตนในการดําเนินงานร่วมกันเป็ นเงินลงทุนที่แสดงด้ วยวิธีราคาทุน
ในงบการเงิ น เฉพาะกิจ การตามย่ อ หน้ า ที่ 10 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง
2559) เรื่ อ ง งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) หรื อ รั บ รู้ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กิจการต้ อง
ปฏิบัติดังนี้
ค12.1 ตัดรายการเงินลงทุนออกจากบัญชี และรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้ องกับส่วนได้ เสีย
ของกิจการในการดําเนินงานร่วมกันด้ วยจํานวนตามที่กาํ หนดไว้ ในย่อหน้ าที่ ค7 ถึง ค9
ค12.2 แสดงการกระทบยอดระหว่างเงินลงทุนที่ตัดออกจากบัญชีกับสินทรัพย์และหนี้สินที่รับรู้
รวมทั้งผลต่างที่ยังคงเหลืออยู่ซ่ึงนํามาปรับปรุงกับกําไรสะสมต้ นงวดของงวดล่าสุดที่ผ่านมา
ค13 ข้ อยกเว้ นของการรั บรู้เมื่อเริ่มแรกในย่อหน้ าที่ 15 และ 24 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไม่ให้ นาํ มาถือปฏิบัติเมื่อกิจการรับรู้
สิน ทรั พ ย์ และหนี้ สิน ที่เ กี่ยวข้ องกับ ส่ว นได้ เสียของตนในการดํา เนิ น งานร่ วมกันในงบการเงิ น
เฉพาะกิ จ การอั น เนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํา หนดในช่ ว งการเปลี่ ย นแปลงสํา หรั บ
การดําเนินงานร่วมกันตามย่อหน้ าที่ ค12

ค12

การอ้างอิง “งวดก่อนหน้างวดทีม่ ีการนํามาใช้ครั้งแรก”
ค13ก แม้ ว่ า ในย่ อหน้ า ที่ ค2 ถึง ค12 จะอ้ างอิงคํา ว่ า “งวดก่อ นหน้ า งวดที่มีก ารนํา มาใช้ ครั้ งแรก”
กิจการอาจสามารถเลือกนําเสนอข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่ปรับปรุงแล้ วสําหรับงวดก่อนหน้ า (หากมี
การนําเสนอ) กี่งวดก็ได้ โดยไม่ เป็ นการบังคับ หากกิจการมีการนําเสนอข้ อมูลเปรี ยบเทียบที่
ปรับปรุงแล้ วสําหรับงวดก่อนหน้ า การอ้ างถึงคําว่า “งวดก่อนหน้ างวดที่มีการนํามาใช้ ครั้งแรก”
ในย่อหน้ าที่ ค2 ถึง ค12 ให้ อ่านแทนโดยใช้ คาํ ว่า “งวดบัญชีแรกสุดที่ถูกนําเสนอเปรียบเทียบที่
ปรับปรุงแล้ ว”
ค13ข หากกิจการมีการนําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบที่ไม่ได้ ทาํ การปรับปรุงสําหรับงวดก่อนหน้ า กิจการ
ต้ องระบุให้ ชัดเจนว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่ได้ มีการปรับปรุงและถูกจัดทําขึ้นด้ วยหลักเกณฑ์ท่ตี ่างกัน
และอธิบายหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้ วย
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การอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้)
ค14 ถ้ ากิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ แต่ยังไม่ได้ นาํ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาปฏิบัติใช้ การอ้ างอิง
ใดๆ ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ให้ หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่ าเครื ่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ )
การบัญชีสําหรับการซื้ อส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกัน
ค14ก การบั ญ ชี สํ า หรั บ การซื้ อส่ ว นได้เ สี ย ในการดํ า เนิ น งานร่ ว มกัน (ที่ ป รั บ ปรุ ง ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่วมการงาน) นี้ มีการเพิ่มหัวข้ อ
หลั ง จากย่ อ หน้ า ที่ ข33 และเพิ่ ม ย่ อ หน้ า ที่ 21ก ข33ก ถึ ง ข33ง และ ค1กก และหั ว ข้ อ ที่
เกี่ยวข้ อง กิจการต้ องปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้โดยใช้ วิธเี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้ นไปสําหรับการซื้อส่วน
ได้ เสียในการดําเนินงานร่วมกันที่กจิ กรรมของการดําเนินงานร่ วมกันนั้นประกอบกันขึ้นเป็ นธุรกิจ
ตามนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ
(เมื่อมีก ารประกาศใช้ ) ที่เ กิด ขึ้นตั้ งแต่ ต้นงวดของงวดแรกที่มีการปฏิบั ติตามการปรั บปรุงนี้
(1 มกราคม 2560) ดังนั้น จํานวนที่รับรู้สาํ หรั บการซื้อส่วนได้ เสียในการดําเนินงานร่ วมกันใน
งวดก่อนจะต้ องไม่นาํ มาปรับปรุง

การยกเลิกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน่
ค15 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้
ค15.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การร่ วมการงาน
และ
ค15.2 (ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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