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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่  31 เ ร่ือง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐาน  

การบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 (IAS 31 : Interests in Joint Venture 

(Bound Volume 2012 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรงุจากปี 2552 โดยปรับปรงุย่อหน้า 58ก และ 58ง 
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สารบญั 

 ย่อหนา้ที่ 

บทนาํ บทนาํ1-บทนาํ10 
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รายการคา้ระหว่างผูร่้วมคา้กบัการร่วมคา้ 48-50 
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วนัถอืปฏิบติั  58-58ง 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 59 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 59 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากนั และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบิัติในการ

เลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรงุ 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผดิพลาด 

บทนาํ  

บทนาํ 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ใช้แทน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า โดยให้ถือ

ปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557  

ทั้งน้ี สนับสนุนให้นาํไปใช้ก่อนวันถอืปฏบิัติ 

เหตุผลในการปรบัปรุง  

บทนาํ 2.  การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นการดําเนินงานภายใต้โครงการพัฒนา  

และปรับปรงุมาตรฐานการบัญชีให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

บทนาํ 3.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีการปรับปรุงที่จําเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง  

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนใน 

บริษัทร่วม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี โดยมิได้มีการพิจารณา

ทบทวนแนวคิดพ้ืนฐานของการบัญชีสําหรับส่วนได้เสียในการร่วมค้าตามที่กําหนด 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า ฉบับเดิม

แต่อย่างใดและแตกต่างจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28(ปรับปรุง 2552) โดยเพ่ิมย่อ

หน้าที่ 58ก และ 58ง เข้ามาเท่าน้ัน     

 

การเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั  

บทนาํ 4. การเปล่ียนแปลงที่สําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  

ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า ฉบับเดิมสรปุได้ดังน้ี 

 

ขอบเขต  

บทนาํ 5. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียของผู้ร่วมค้าในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน  

ซ่ึงถือโดยกิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม หน่วยลงทุน และกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

เ ม่ือเงินลงทุนน้ันจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า และบันทึกบัญชีตามที่กําหนด 
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ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ืองการรับรู้  และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน  

(เ ม่ือมีการประกาศใช้) กิจการต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมให้รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีที่เกดิขึ้น 

 

บทนาํ 6. นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดข้อยกเว้นในการนําวิธีรวมตามสัดส่วนหรือ 

วิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบิัติ ซ่ึงคล้ายคลึงกบัข้อยกเว้นในกรณทีี่บริษัทใหญ่ไม่ต้องจัดทาํงบการเงิน

รวม ข้อยกเว้นน้ีรวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทาํงบการเงิน

รวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ (ย่อหน้าที่ 2.2) และกรณีที่ผู้ลงทุนซ่ึงแม้มิใช่บริษัทใหญ่กส็ามารถ

พิจารณาเง่ือนไขที่ได้รับยกเว้นเช่นเดียวกบักรณขีองบริษัทใหญ่ (ย่อหน้าที่ 2.3) 

 

ขอ้ยกเวน้ในการนาํวิธีรวมตามสดัส่วนหรือวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 

บทนาํ 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่กาํหนดให้กิจการต้องนาํวิธีรวมตามสัดส่วน หรือวิธีส่วนได้เสีย 

มาปฏิบัติ เม่ือการได้มาและถือไว้ซ่ึงส่วนได้เสียในการร่วมค้าน้ันมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะ

จาํหน่ายออกไปภายในระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้มา ทั้งน้ี ต้องมีหลักฐานแสดงว่า

กิจการซ้ือเงินลงทุนโดยตั้งใจว่าจะจาํหน่ายออกไป และฝ่ายบริหารของกิจการอยู่ระหว่าง 

การติดต่อหาผู้ซ้ืออย่างจริงจัง นอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชีใช้คําว่า “ภายในระยะเวลา  

12 เดือน” แทนคาํว่า “ในอนาคตอันใกล้” ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 ฉบับเดิม  

ทั้งน้ี หากกิจการไม่สามารถจําหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้าออกไปภายในระยะเวลา  

12 เดือน กิจการต้องใช้วิธีรวมตามสัดส่วนหรือวิธีส่วนได้เสียนับตั้งแต่วันที่ได้มา เว้นแต่ 

จะเข้าเหตุการณท์ี่กาํหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

บทนาํ 8.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมค้าซ่ึงยังคงมีอาํนาจควบคุมร่วมในการร่วมค้า 

ไม่นําวิธีรวมตามสัดส่วน หรือวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติ โดยให้เหตุผลว่ากิจการร่วมค้าน้ัน

ดาํเนินงานภายใต้ข้อจาํกดัที่เข้มงวดเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญ ทาํให้

กิจการร่วมค้าด้อยความสามารถในการโอนเงินให้แก่ผู้ร่วมค้า การยกเลิกการนําวิธีรวม 

ตามสัดส่วนหรือวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติจะกระทาํได้กต่็อเม่ือผู้ร่วมค้าสูญเสียอาํนาจในการ

ควบคุมร่วมเท่าน้ัน 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

บทนาํ 9. ข้อกาํหนดในการจัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ลงทุนน้ันให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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การเปิดเผยขอ้มูล  

บทนาํ 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้ผู้ร่วมค้าต้องเปิดเผยวิธีการที่ใช้ในการรับรู้ ส่วนได้เสีย  

ในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั (กล่าวคือวิธรีวมตามสดัส่วนหรือวิธส่ีวนได้เสยี) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

ขอบเขต  

1. มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ให้ถือปฏิบติักบัการบญัชีสําหรบัส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และ 

การรายงานเกี่ยวกบัสินทรพัย ์หนี้ สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของการร่วมคา้ในงบการเงินของ 

ผูร่้วมคา้และงบการเงินของผูล้งทุนในการร่วมคา้ โดยไม่คํานึงถึงโครงสรา้งหรือรูปแบบ 

การดําเนินงานของการร่วมคา้นั้น อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ไม่ใหถ้ือปฏิบติั 

กบัส่วนไดเ้สียของผูร่้วมคา้ในกิจการทีค่วบคุมร่วมกนัซ่ึงถอืโดย 

1.1 กิจการร่วมลงทุน (Venture Capital Organisation) หรือ 

1.2   กองทุนรวม หน่วยลงทุน และกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงกองทุน

ประกนัภยัซ่ึงมีส่วนของเงินลงทุน (Investment-Linked Insurance Fund) 

 ซ่ึงผูล้งทุนรบัรูเ้ริ่มแรกโดยกําหนดประเภทเป็นมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หรือ 

จัดประเภทเงินลงทุนเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า และบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที่ 39 เรื่อง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้  

ผูล้งทุนตอ้งวดัมูลค่ารายการเงินลงทุนดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามที่กําหนดในมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้ และรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีที่มี 

การเปลี่ยนแปลง ทั้ งนี้ ผูล้งทุนที่ถือเงินลงทุนดงักล่าวตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กําหนด 

ในย่อหนา้ที ่55 และ 56 

2. ผูร่้วมคา้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ควบคุมร่วมกันไดร้ับการยกเวน้ไม่ต้องปฏิบติัตาม 

ย่อหนา้ที่ 30 (วิธีรวมตามสดัส่วน) และย่อหนา้ที่ 38 (วิธีส่วนไดเ้สีย) เมื่อเป็นไปตาม

เงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้  

2.1   ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดถู้กจัดประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พื่อขายตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

ทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการดําเนนิงานทีย่กเลิก  

2.2   เป็นไปตามขอ้ยกเวน้ที่กําหนดในย่อหนา้ที่ 10 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ซ่ึงอนุญาตใหบ้ริษทัใหญ่ที่มีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ควบคุมร่วมกนัไม่ตอ้งนําเสนอ 

งบการเงินรวม หรือ 

2.3   เมือ่มีลกัษณะตามขอ้กําหนดทุกขอ้ต่อไปนี้  

2.3.1 ผูร่้วมคา้มีฐานะเป็นบริษทัย่อยซ่ึงถูกกิจการอ่ืนควบคุมอยู่ทั้ งหมด หรือ 

เป็นบริษัทย่อยซ่ึง ถูกกิจการอ่ืนควบคุมบางส่วน โดยที่ ผู ้ถือหุ้น อ่ืน 

ของกิจการรวมทั้งผูถ้ือหุน้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงไดร้บัทราบ และไม่คดัคา้น

ในการทีผู่ร่้วมคา้จะไม่นาํวิธีรวมตามสดัส่วนหรือวิธีส่วนไดเ้สียมาปฏิบติั 
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2.3.2   ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ ของผูร่้วมคา้ไม่มีการซ้ือขายในตลาดสาธารณะ 

(ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซ้ือขาย

นอกตลาดหลกัทรพัย ์รวมทั้งตลาดในทอ้งถิน่และในภูมิภาค) 

2.3.3   ผูร่้วมคา้ไม่ไดน้ําส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนําส่งงบการเงินของ

กิจการใหแ้ก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยห์รือหน่วยงานกํากบั

ดูแลอ่ืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอออกขายตราสารใดๆ ในตลาด

สาธารณะ และ 

2.3.4 บริษทัใหญ่ในลําดบัสูงสุดหรือบริษทัใหญ่ในระหว่างกลาง ของผูร่้วมคา้ได้

จัดทํางบการเงินรวมเผยแพร่เพื่อประโยชนต่์อสาธารณะซ่ึงเป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไปแลว้ 

  
 

คํานยิาม  

3. คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะ ดงันี้  

การควบคุม 

 

 

 

หมายถงึ อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและ 

การดําเนินงานของกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจเพื่อให้

ไดร้บัประโยชนจ์ากกิจกรรมนั้น 

 

วธีิส่วนไดเ้สีย หมายถงึ วิ ธี การบัญ ชี ซ่ึ งบัน ทึก เ งินลง ทุน เ มื่ อ เ ริ่ มแรก 

ในการร่วมคา้ดว้ยราคาทุน และปรบัปรุงดว้ยการ

เปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึนภายหลงัการลงทุนตามสดัส่วน

ของผูร่้วมคา้ในสินทรพัยสุ์ทธิของกิจการที่ควบคุม

ร่วมกนั กําไรหรือขาดทุนของผูร่้วมคา้รวมถึงส่วน

แบ่งในกําไรหรือขาดทุนของกิจการทีค่วบคุมร่วมกนั 

 

ผูล้งทุนในการร่วมคา้ หมายถงึ บุคคลหรือกิจการที่เข้าร่วมในการร่วมค้า และ 

ไม่มีอํานาจควบคุมร่วมในการร่วมคา้นั้น 

 

การควบคุมร่วม หมายถงึ การมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ

ตามที่ตกลงไวใ้นสญัญา และการควบคุมร่วมดํารงอยู่

ต่อเมื่อการตดัสินใจเชิงกลยุทธท์างการเงินและการ

ดําเนินงานในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบเป็นเอกฉันทจ์ากผูร่้วมคา้ซ่ึงมีส่วนร่วมใน

การควบคุม 
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การร่วมคา้ หมายถงึ การประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของบุคคลหรือ

กิจการตั้ งแต่สองรายข้ึนไปโดยให้มีการควบคุม

ร่วมกนัตามทีต่กลงไวใ้นสญัญา 

วธีิรวมตามสัดส่วน 

 

 

 

    หมายถงึ วิธีการบญัชีของผูร่้วมคา้โดยนําสินทรพัย ์หนี้ สิน รายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในการร่วมคา้เฉพาะส่วนที่เป็นของผูร่้วมคา้มารวม

กบัรายการที่เหมือนกนัตามเกณฑแ์ต่ละบรรทดัหรือนําเสนอ

โดยแสดงรายการดงักล่าวเป็นแต่ละบรรทดัแยกต่างหากจาก

รายการชนดิเดียวกนัในงบการเงินของผูร่้วมคา้ 
 

 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 

 

 

       หมายถงึ งบการเงินที่นําเสนอโดยบริษทัใหญ่ หรือโดยผูล้งทุนในบริษทั

ร่วม หรือโดยผูร่้วมคา้ในกิจการที่ควบคุมร่วมกนั ซ่ึงแสดงเงิน

ลงทุนตามเกณฑ์ส่วนไดเ้สียทางตรงในส่วนของเจ้าของ มิใช่

ตามเกณฑข์องผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนและสินทรพัยสุ์ทธิ

ของกิจการทีถู่กลงทุน 

 

อิ ท ธิ พ ล อย่ า ง มี

นัยสาํคัญ 

       หมายถงึ อํานาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจกรรมเชิง

เศรษฐกิจแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุม หรือควบคุมร่วมใน

นโยบายดงักล่าว 

 

ผูร่้วมคา้        หมายถงึ บุคคลหรือกิจการที่เขา้ร่วมในการร่วมคา้และมีอํานาจควบคุม

ร่วมในการร่วมคา้นั้น 

 

 

 

 

4.  งบการเงินที่ใช้วิธีรวมตามสัดส่วนหรือแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียไม่ถือเป็นงบการเงิน

เฉพาะกิจการ รวมทั้ง ไม่ใช่งบการเงินของกิจการซ่ึงไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือส่วนได้เสีย

ของผู้ร่วมค้าในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

5. งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นงบการเงินที่นาํเสนอเพ่ิมเติมจากงบการเงินรวม หรือเพ่ิมเติมจาก 

งบการเงินที่บันทกึบัญชีเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย หรือเพ่ิมเติมจากงบการเงินที่บันทกึบัญชี

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าของผู้ร่วมค้าโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วน กิจการต้องจัดทาํงบการเงิน

เฉพาะกจิการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ  
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6. กิจการซ่ึงได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทาํงบการเงินรวมตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 10 ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกจิการ หรือไม่

ต้องนาํวิธส่ีวนได้เสยีมาปฏบิัติตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 13.3 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือไม่ต้องใช้วิธีรวมตามสัดส่วนหรือวิธีส่วนได้

เสียตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 2 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี อาจนาํเสนองบการเงินเฉพาะ

กจิการเพียงอย่างเดียวเป็นงบการเงินของกจิการ 

 

รูปแบบของการร่วมคา้  

7. การร่วมค้ามีรปูแบบและโครงสร้างหลายประเภท มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดการร่วมค้าเป็น

ประเภทใหญ่ๆ ไว้ 3 ประเภท คือ การดาํเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน 

และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน การร่วมค้าทั้ง 3 ประเภทเป็นไปตามคํานิยามของการร่วมค้า 

ซ่ึงตามปกติมีลักษณะทุกข้อดังน้ี 

7.1. ผู้ร่วมค้าสองรายหรือมากกว่ามีความผูกพันโดยข้อตกลงร่วมค้าตามสญัญา  

7.2. ข้อตกลงร่วมค้าตามสญัญากาํหนดให้มีอาํนาจในการควบคุมร่วมกนั 

 

การควบคุมร่วม  

8.  การควบคุมร่วมอาจหมดไป เม่ือผู้ถูกลงทุนอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ 

ตามกฎหมาย หรืออยู่ในภาวะล้มละลาย หรือดาํเนินการภายใต้ข้อกาํหนดเข้มงวดเป็นระยะเวลา

ยาวนานซ่ึงจาํกัดความสามารถในการโอนเงินทุนให้ผู้ร่วมค้า อย่างไรกต็าม หากการควบคุมร่วม 

ยังดําเนินต่อไป เหตุการณ์ข้างต้นไม่ถือเป็นเหตุผลเพียงพอในการไม่บันทึกบัญชีสําหรับ 

การร่วมค้าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

ขอ้ตกลงร่วมคา้ตามสญัญา  

9. การร่วมค้าแตกต่างจากการลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึงผู้ลงทุนมีอทิธิพลอย่างมีนัยสาํคัญ (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม) โดยที่การร่วมค้าต้อง 

มีข้อตกลงร่วมค้าตามสัญญา ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือว่าการประกอบกิจกรรม 

เชิงเศรษฐกิจเป็นการร่วมค้าหากไม่มีข้อตกลงร่วมค้าตามสัญญาซ่ึงกาํหนดให้มีอาํนาจในการ

ควบคุมร่วมกนั 

10. ข้อตกลงตามสัญญาอาจปรากฏหลักฐานหลายลักษณะ เช่น ลักษณะของสัญญาระหว่างผู้ร่วมค้า

หรือในลักษณะบันทกึรายงานข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้า ในบางกรณีข้อตกลงรวมอยู่ในข้อบังคับ
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บริษัทหรือข้อกาํหนดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมค้า ข้อตกลงตามสญัญาไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะ

ใดโดยปกติต้องกระทาํเป็นลายลักษณอ์กัษรและเกี่ยวข้องกบัเร่ืองดังต่อไปน้ี 

10.1 กจิกรรม ระยะเวลา และภาระในการจัดทาํรายงานของการร่วมค้า 

10.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะผู้บริหารอื่นซ่ึงมีอาํนาจควบคุมเทยีบเท่าคณะกรรมการ 

ของการร่วมค้า รวมถงึสทิธใินการออกเสยีงของผู้ร่วมค้า 

10.3 การลงทุนของผู้ร่วมค้า และ 

10.4 ส่วนแบ่งของผู้ร่วมค้าในผลผลิต รายได้ ค่าใช้จ่าย หรือผลการดาํเนินงานของการร่วมค้า 

11. ข้อตกลงตามสัญญากาํหนดให้มีการควบคุมร่วมกันในการร่วมค้า ทั้งน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่าไม่มี 

ผู้ร่วมค้ารายใดอยู่ในฐานะที่จะควบคุมการดาํเนินงานของการร่วมค้าได้แต่เพียงผู้เดียว  

12. ข้อตกลงตามสัญญาอาจกาํหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้ดาํเนินการ หรือผู้จัดการการ 

ร่วมค้า ซ่ึงผู้ดาํเนินการน้ันไม่มีหน้าที่ควบคุมการร่วมค้าเพียงแต่ปฏบิัติตามนโยบายทางการเงิน 

และการดาํเนินงานตามข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ร่วมค้า และมอบหมายให้แก่ผู้ดาํเนินการ 

หากผู้ดําเนินการมีอาํนาจควบคุมนโยบายทางการเงิน และการดําเนินงานของกิจการในการ

ประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจถือว่าผู้ดาํเนินการมีอาํนาจควบคุมในกิจการ ดังน้ัน กิจการน้ัน 

ไม่ถอืว่าเป็นการร่วมค้าแต่ถอืเป็นบริษัทย่อยของผู้มีอาํนาจควบคุมน้ัน 

 

การดาํเนนิงานทีค่วบคุมร่วมกนั  

13. การร่วมค้าบางประเภทดาํเนินงานโดยใช้สินทรัพย์และทรัพยากรอื่นๆ ของผู้ร่วมค้าโดยไม่ได้

จัดตั้งเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือกิจการประเภทอื่น หรือไม่ได้จัดให้มีโครงสร้างทางการเงิน 

แยกต่างหากจากผู้ร่วมค้า ผู้ร่วมค้าแต่ละรายจะใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของตนเอง มีสินค้า

คงเหลือเป็นของตนเอง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและหน้ีสินรวมทั้งจัดหาเงินทุนที่ก่อให้เกิด 

ภาระผูกพันเป็นของตนเอง การร่วมค้าดังกล่าวอาจดาํเนินงานโดยพนักงานของผู้ร่วมค้าควบคู่ 

ไปกับการดําเนินงานที่คล้ายคลึงกันของผู้ร่วมค้า ข้อตกลงในสัญญาร่วมค้าประเภทน้ี จะระบุ 

ถึงการจัดสรรรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากการร่วมค้า และการแบ่งปันค่าใช้จ่าย  

ที่เกดิร่วมกนัระหว่างผู้ร่วมค้า 

14. ตัวอย่างของการดําเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน ได้แก่ การที่ ผู้ร่วมค้าตั้ งแต่สองรายขึ้ นไปนํา 

การดาํเนินงาน ทรัพยากร และความชาํนาญของตนมารวมกันเพ่ือดาํเนินการผลิต ทาํการตลาด 

และจาํหน่ายผลิตภัณฑอ์ย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกนั เช่น เคร่ืองบิน ซ่ึงในกระบวนการผลิตเคร่ืองบิน

น้ัน ผู้ร่วมค้าแต่ละรายจะผลิตส่วนประกอบที่แตกต่างกนั ซ่ึงผู้ร่วมค้าแต่ละรายต้องรับภาระต้นทุน 

ของตนเอง ผลตอบแทนที่ได้คือส่วนแบ่งในรายได้จากการขายเคร่ืองบินตามที่กาํหนดไว้ใน

ข้อตกลงตามสญัญา 

15. ผูร่้วมคา้ตอ้งรบัรูร้ายการต่อไปนี้ ในงบการเงินของผูร่้วมคา้ โดยรบัรูเ้ฉพาะส่วนไดเ้สียของตน

ในการดําเนนิงานทีค่วบคุมร่วมกนั  
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15.1 สินทรพัยที์ผู่ร่้วมคา้ควบคุมอยู่ และหนี้ สินทีผู่ร่้วมคา้นั้นเป็นผูก่้อข้ึน และ 

15.2 ค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนกบัผูร่้วมคา้ และส่วนแบ่งของรายไดจ้ากการขายสินคา้ หรือ 

การใหบ้ริการทีผู่ร่้วมคา้ไดร้บั 

16. เน่ืองจากสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายได้รับรู้ ในงบการเงินของผู้ร่วมค้าแล้ว ผู้ร่วมค้า 

จึงไม่ต้องปรับปรงุ หรือปฏบิัติตามขั้นตอนของการจัดทาํงบการเงินรวมสาํหรับรายการดังกล่าวอกี

เม่ือมีการนาํเสนองบการเงินรวม 

17. การร่วมค้าในลักษณะการดาํเนินงานที่ควบคุมร่วมกันอาจไม่จาํเป็นต้องบันทึกบัญชี และจัดทาํ 

งบการเงินแยกต่างหากสาํหรับการร่วมค้า แต่อาจจัดทาํบัญชีเพ่ือการบริหารหากผู้ร่วมค้าต้องการ

ประเมินผลการดาํเนินงานของการร่วมค้าน้ัน 

 

สินทรพัยที์ค่วบคุมร่วมกนั  

18. การร่วมค้าบางประเภทเป็นลักษณะที่ผู้ร่วมค้าเข้าควบคุมร่วม หรือเป็นเจ้าของร่วมในสินทรัพย์ที่ 

ผู้ร่วมค้าแต่ละรายซ้ือมา หรือนาํมาลงทุนในการร่วมค้าเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ของการร่วมค้าน้ัน 

สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกันจะนาํไปใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ร่วมค้าทุกราย โดยผู้ร่วมค้า 

แต่ละรายจะได้รับส่วนแบ่งของผลผลิตที่เกดิจากสนิทรัพย์ และต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นตาม

สดัส่วนที่ตกลงไว้ 

19. การร่วมค้าประเภทน้ีไม่มีการจัดตั้งเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือกจิการประเภทอื่น หรือไม่ได้จัดให้

มีโครงสร้างทางการเงินแยกต่างหากจากผู้ร่วมค้า ผู้ ร่วมค้าแต่ละรายควบคุมประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกจิในอนาคตของตนผ่านส่วนแบ่งในสนิทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกนั 

20. กิจกรรมหลายประเภทในอุตสาหกรรมผลิตนํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ เหมืองแร่ เป็นการร่วมค้า

ประเภทที่มีสินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทผลิตนํ้ามันหลายบริษัทอาจควบคุม  

และดาํเนินการท่อส่งลาํเลียงนํา้มันร่วมกนั โดยแต่ละบริษัทใช้ท่อส่งในการลาํเลียงนํา้มันของตนเอง

เป็นการแลกเปล่ียนพร้อมทั้งยอมรับภาระค่าใช้จ่ายการดาํเนินการท่อส่งตามสัดส่วนที่ตกลงไว้ 

อกีตัวอย่างหน่ึงของสินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกันคืออสงัหาริมทรัพย์ที่กจิการสองกิจการเข้าควบคุม

ร่วมกนัโดยที่ต่างฝ่ายต่างมีส่วนร่วมในรายได้ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

21. ผูร่้วมคา้ตอ้งรบัรูร้ายการต่อไปนี้ ในงบการเงินของผูร่้วมคา้ โดยรบัรูเ้ฉพาะส่วนไดเ้สียของตน

ในสินทรพัยที์ค่วบคุมร่วมกนั  

21.1 ส่วนแบ่งในสินทรพัยที์ค่วบคุมร่วมกนัโดยแยกประเภทตามลกัษณะของสินทรพัยน์ ั้น 

21.2 หนี้ สินของผูร่้วมคา้ทีเ่กิดข้ึนเนือ่งจากการร่วมคา้ 

21.3 ส่วนแบ่งในหนี้ สินทีเ่กิดข้ึนร่วมกนัจากการร่วมคา้ 

21.4 รายไดจ้ากการขายหรือการใชผ้ลผลิตที่เกิดข้ึนร่วมกนั รวมทั้งส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายที่

เกิดข้ึนร่วมกนัจากการร่วมคา้ และ 

21.5 ค่าใชจ่้ายของผูร่้วมคา้ทีเ่กิดข้ึนตามส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
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22. ผู้ร่วมค้าแต่ละรายต้องบันทึกบัญชี และรับรู้ ส่วนได้เสียในสินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกันต่อไปน้ี 

ในงบการเงินของผู้ร่วมค้า 

22.1 ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกันโดยแยกประเภทตามลักษณะของสินทรัพย์แทนที่

จะจัดประเภทเป็นเงินลงทุน ตัวอย่างเช่น ท่อส่งนํา้มันที่ควบคุมร่วมกนัเฉพาะ ส่วนที่เป็น

ของผู้ร่วมค้าให้จัดประเภทเป็นที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

22.2 หน้ีสนิของผู้ร่วมค้าที่เกดิจากการจัดหาเงินทุนเพ่ือซ้ือสนิทรัพย์ตามสดัส่วนของผู้ร่วมค้า 

22.3 ส่วนแบ่งในหน้ีสนิที่เกดิขึ้นร่วมกนักบัผู้ร่วมค้ารายอื่นในการร่วมค้าน้ัน 

22.4 รายได้จากการขาย หรือการใช้ผลผลิตที่เกดิขึ้นร่วมกนัจากการร่วมค้าตามส่วนที่เป็นของ 

ผู้ร่วมค้าและส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นร่วมกนัจากการร่วมค้า 

22.5 ค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมค้าที่เกิดขึ้ นตามส่วนได้เสียในการร่วมค้า ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่าย 

ที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ในส่วนของผู้ร่วมค้า และค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมค้า 

ที่เกดิจากการขายผลผลิตในส่วนแบ่งของผู้ร่วมค้า 

เน่ืองจากสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่ายจากการร่วมค้าได้รับรู้ ในงบการเงินของผู้ร่วมค้าแล้ว 

ผู้ร่วมค้าจึงไม่ต้องปรับปรุง หรือปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดทาํงบการเงินรวมสาํหรับรายการ

ดังกล่าวอกี 

23. วิธปีฏบิัติสาํหรับสนิทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกนัที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เหน็ถึงเน้ือหาเชิงเศรษฐกจิ

ตามความเป็นจริง และมักจะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมค้า การบันทึก

บัญชีแยกสาํหรับการร่วมค้าในลักษณะสินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกันอาจจํากัดเฉพาะค่าใช้จ่าย 

ซ่ึงเกิดขึ้ น และรับผิดชอบร่วมกันโดยผู้ร่วมค้าตามส่วนที่ตกลงกัน อาจไม่ต้องจัดทาํงบการเงิน

สําหรับการร่วมค้าถึงแม้ว่า ผู้ ร่วมค้าอาจจัดทําบัญชีเ พ่ือการบริหารสําหรับประเมินผล 

การดาํเนินงานของการร่วมค้าน้ัน 

 

กิจการทีค่วบคุมร่วมกนั  

24. กิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นการร่วมค้าที่มีการจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือกิจการประเภทอื่น 

ซ่ึงผู้ร่วมค้าแต่ละรายมีส่วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน กิจการที่ควบคุมร่วมกันดาํเนินงาน

ในลักษณะเดียวกับกิจการอื่น เว้นแต่กิจการประเภทน้ีมีข้อตกลงร่วมค้าตามสัญญาระหว่าง 

ผู้ร่วมค้าระบุให้ผู้ร่วมค้าทุกรายมีอาํนาจควบคุมร่วมกนัในกจิกรรมเชิงเศรษฐกจิของกจิการน้ัน 

25. กจิการที่ควบคุมร่วมกนัเป็นการร่วมค้าที่มีสนิทรัพย์อยู่ในความควบคุมของการร่วมค้า ก่อให้เกดิ

หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่ เป็นของกิจการเอง และอาจทําสัญญาหรือจัดหาเงินทุนเพ่ือ 

การดําเนินงานในนามของการร่วมค้า  ผู้ ร่วมค้าแต่ละรายมีสิทธิในส่วนแบ่งกําไรจาก 

ผลการดาํเนินงานของกิจการที่ควบคุมร่วมกันแม้ว่าในบางกิจการที่ควบคุมร่วมกันจะมีการแบ่ง

ผลผลิตที่เกดิจากการร่วมค้าด้วย 
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26. ตัวอย่างทั่วไปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ได้แก่ การที่กิจการสองกิจการนาํสายงานทางธุรกิจ

เดียวกันมารวมกันโดยการโอนสนิทรัพย์ และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องให้กับกิจการที่ควบคุมร่วมกนัน้ัน 

อีกตัวอย่างหน่ึง ได้แก่ กิจการที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศโดยร่วมกับรัฐบาล หรือตัวแทน 

ในประเทศน้ันก่อตั้งกจิการแยกต่างหาก ซ่ึงกจิการกบัรัฐบาลหรือตัวแทนมีอาํนาจควบคุมร่วมกนั 

27. โดยเน้ือหาแล้วกิจการที่ควบคุมร่วมกันหลายกิจการมีลักษณะคล้ายกับการร่วมค้าประเภท 

การดําเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน หรือสินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมค้าอาจโอน

สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกันอย่างเช่น ท่อส่งนํา้มันให้กับกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เน่ืองจากเหตุผล 

ทางภาษีหรือเหตุผลอื่น ในทาํนองเดียวกนัผู้ร่วมค้าอาจนาํสนิทรัพย์มาให้กบักจิการที่ควบคุมร่วมกนั

เพ่ือนาํไปใช้ในการดาํเนินงานร่วมกนั ในบางคร้ังการร่วมค้าประเภทการดาํเนินงานที่ควบคุมร่วมกนั

อาจจัดตั้งกิจการที่ควบคุมร่วมกันแยกต่างหากเพ่ือดําเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นการเฉพาะ  

อาทเิช่น การออกแบบ การตลาด การจัดจาํหน่ายสนิค้าหรือการให้บริการหลังการขาย 

28. กจิการที่ควบคุมร่วมกัน ให้บันทกึบัญชี จัดทาํ และนาํเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเช่นเดียวกบักจิการอื่น 

29. โดยปกติผู้ร่วมค้าแต่ละรายจะนาํเงินสดหรือทรัพยากรอื่นมาให้แก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดย 

ผู้ร่วมค้ารับรู้รายการดังกล่าวในสมุดบัญชีของผู้ร่วมค้า และแสดงเป็นเงินลงทุนในกจิการที่ควบคุม

ร่วมกนัในงบการเงินของตนเอง 

 

งบการเงินของผูร่้วมคา้  

วิธีรวมตามสดัส่วน  

30. ผูร่้วมคา้ตอ้งใชวิ้ธีรวมตามสดัส่วนหรือใชแ้นววิธีปฏิบติัที่เป็นทางเลือกตามย่อหนา้ที่ 38  

เพื่อรบัรูส่้วนไดเ้สียในกิจการที่ควบคุมร่วมกนั กรณีที่ใชวิ้ธีรวมตามสดัส่วนใหใ้ชรู้ปแบบ 

การรายงานแบบใดแบบหนึง่ในสองแบบ 

31. ผู้ร่วมค้ารับรู้ ส่วนได้เสยีในกจิการที่ควบคุมร่วมกนัโดยใช้รูปแบบการรายงานแบบใดแบบหน่ึงจาก

สองรปูแบบสาํหรับวิธรีวมตามสดัส่วน ทั้งน้ีไม่คาํนึงถงึการที่ผู้ร่วมค้ามีเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วย

หรือไม่ หรือการที่ผู้ร่วมค้าจะเรียกงบการเงินของตนที่นาํเสนอว่างบการเงินรวมหรือไม่กต็าม 

32. ในการรับรู้ ส่วนได้เสยีในกิจการที่ควบคุมร่วมกนั ผู้ร่วมค้าต้องสะท้อนถึงเน้ือหา และความเป็นจริง

ทางเศรษฐกจิตามข้อตกลงของการร่วมค้ามากกว่าคาํนึงถึงรูปแบบ หรือโครงสร้างของการร่วมค้าน้ัน 

ในกจิการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้ร่วมค้าควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตที่ตนจะได้รับจากการ 

มีส่วนร่วมในสินทรัพย์ และหน้ีสนิของการร่วมค้า เน้ือหาเชิงเศรษฐกิจน้ีจะสะท้อนอยู่ในงบการเงิน

รวมของผู้ร่วมค้าหากผู้ร่วมค้ารับรู้ ส่วนได้เสียในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ 

ที่ควบคุมร่วมกนั โดยใช้วิธรีวมตามสดัส่วนแบบใดแบบหน่ึงตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 34 
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33. วิธีรวมตามสัดส่วนคือ การรวมสินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้า และหน้ีสิน 

ที่รับผิดชอบร่วมกันเฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้าไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของผู้ร่วมค้า และรวม

รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้าไว้ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของผู้ร่วมค้า วิธีรวมตามสัดส่วนในหลายขั้นตอนมีลักษณะเช่นเดียวกับการจัดทาํ 

งบการเงินรวมสาํหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 

(ปรับปรงุ 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

34. วิธรีวมตามสดัส่วนมีรูปแบบในการรายงานที่แตกต่างกนั ผู้ร่วมค้าอาจนาํสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้

และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของกจิการที่ควบคุมร่วมกนัเฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้ามารวมกบัรายการ

ที่คล้ายคลึงกนัในงบการเงินของผู้ร่วมค้าโดยใช้เกณฑร์วมแต่ละบรรทดั ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมค้านาํ

สนิค้าคงเหลือของกจิการที่ควบคุมร่วมกนัเฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้ามารวมกบัสนิค้าคงเหลือของตน

และนาํที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกิจการที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้ามารวมกับ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของตน อกีทางเลือกหน่ึง ผู้ร่วมค้าอาจจะนาํสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้และ

ค่าใช้จ่ายของกิจการที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้ามาแสดงแยกเป็นแต่ละบรรทัดใน 

งบการเงินของผู้ร่วมค้า ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมค้านาํสินทรัพย์หมุนเวียนของกจิการที่ควบคุมร่วมกัน

เฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้ามาแสดงแยกบรรทดัไว้โดยถือเป็นส่วนหน่ึงในสนิทรัพย์หมุนเวียนของตน 

หรือผู้ร่วมค้านาํที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกิจการที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะส่วนของผู้ร่วมค้ามา

แสดงแยกบรรทดัไว้โดยถือเป็นส่วนหน่ึงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของตน วิธีรวมตามสัดส่วน 

ทั้ง 2 แบบให้ผลที่มีจาํนวนเท่ากนัไม่ว่าจะเป็นกาํไรหรือขาดทุน การจัดประเภทหลักของสนิทรัพย์ 

หน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่าย โดยทั้งสองวิธเีป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

35. ไม่ว่าผู้ร่วมค้าจะเลือกวิธีรวมตามสัดส่วนรูปแบบใด ผู้ร่วมค้าต้องไม่นําสินทรัพย์และหน้ีสิน  

หรือรายได้และค่าใช้จ่ายมาหักกลบกัน เว้นแต่ผู้ร่วมค้าจะมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบ  

และการหักกลบน้ันแสดงให้เหน็ถงึความตั้งใจของผู้ร่วมค้าที่จะได้รับสนิทรัพย์หรือจ่ายชาํระหน้ีสนิ 

ด้วยยอดสทุธเิท่าน้ัน 

36. ผูร่้วมค้าต้องเลิกใช้วิธีรวมตามสัดส่วนนบัตั้ งแต่วันที่ผูร่้วมค้าหมดอํานาจควบคุมร่วม 

ในกิจการทีค่วบคุมร่วมกนั 

37. ผู้ร่วมค้าต้องเลิกใช้วิธีรวมตามสัดส่วนนับตั้งแต่วันที่ผู้ร่วมค้าหมดอาํนาจควบคุมร่วมในกจิการที่

ควบคุมร่วมกัน กรณีน้ีอาจเกิดขึ้ นเม่ือผู้ร่วมค้าจาํหน่ายส่วนได้เสียของตน หรือเม่ือมีข้อจาํกัด 

จากภายนอกที่มีผลต่อกจิการที่ควบคุมร่วมกนัซ่ึงทาํให้ผู้ร่วมค้าไม่มีอาํนาจควบคุมร่วมอกีต่อไป 
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วิธีส่วนไดเ้สีย  

38. ผูร่้วมคา้ตอ้งรบัรูส่้วนไดเ้สียในกิจการที่ควบคุมร่วมกนัดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเป็นทางเลือก 

จากวิธีรวมตามสดัส่วนตามทีก่ล่าวในย่อหนา้ที ่30  

39. ผู้ร่วมค้ารับรู้ ส่วนได้เสยีในกจิการที่ควบคุมร่วมกนัโดยใช้วิธีส่วนได้เสยี ทั้งน้ีโดยไม่คาํนึงถึงการที่ 

ผู้ร่วมค้ามีเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยหรือไม่ หรือผู้ร่วมค้าเรียกงบการเงินที่นาํเสนอว่างบการเงิน

รวมหรือไม่ 

40. ผู้ร่วมค้าบางรายรับรู้ ส่วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกันโดยวิธีส่วนได้เสียตามที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม ผู้สนับสนุนการใช้

วิธีส่วนได้เสียให้เหตุผลว่า เป็นการไม่เหมาะสมที่จะรวมรายการที่กิจการมีอํานาจควบคุม 

เข้าด้วยกันกับรายการที่กิจการมีอํานาจควบคุมร่วม และมีผู้ที่ เ ช่ือว่าผู้ ร่วมค้ามีอิทธิพล 

อย่างมีนัยสาํคัญมากกว่าการมีอาํนาจในการควบคุมร่วมกนัในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีไม่ได้สนับสนุนให้ใช้วิธีส่วนได้เสีย เน่ืองจากวิธีรวมตามสัดส่วนสะท้อนถึงเน้ือหา 

และความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของส่วนได้เสียของผู้ร่วมค้าในกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้ดีกว่า 

กล่าวคือเป็นการควบคุมส่วนได้เสยีของผู้ร่วมค้าในผลประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคต อย่างไร 

กต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้ใช้วิธีส่วนได้เสียเป็นแนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติใน 

การรับรู้ ส่วนได้เสยีในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

41. ผูร่้วมค้าต้องเลิกใช้วิธีส่วนไดเ้สียนบัตั้ งแต่วันที่ผูร่้วมคา้หมดอํานาจควบคุมร่วม หรือ 

ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัในกิจการทีค่วบคุมร่วมกนั 

 

ขอ้ยกเวน้การไม่ใชวิ้ธีรวมตามสดัส่วนและวิธีส่วนไดเ้สีย 

42. ส่วนไดเ้สียในกิจการที่ควบคุมร่วมกันซ่ึงจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือไวเ้พื่อขายตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ถือไวเ้พือ่ขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าว  

43. เม่ือส่วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกันซ่ึงเคยถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือไว้เพ่ือขาย 

ไม่เข้าเกณฑ์ตามที่จัดประเภทไว้แล้ว กิจการต้องบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวโดยใช้วิธีรวมตาม 

สัดส่วนหรือวิธีส่วนได้เสีย และปรับงบการเงินย้อนหลังสาํหรับช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่มี 

การจัดประเภทเงินลงทุนน้ันเป็นถอืไว้เพ่ือขาย 

44. (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้)  

45. เมือ่ผูล้งทุนหมดอํานาจในการควบคุมร่วมในกิจการ โดยที่กิจการที่ควบคุมร่วมกนัเดิม ไม่ได้

กลายมาเป็นบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมของผูล้งทุน ผูล้งทุนตอ้งบนัทึกบญัชีสําหรบัเงินลงทุน 

ที่คงเหลืออยู่ในกิจการตามที่กําหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39 เรื่อง การรบัรู ้และ
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การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) นบัตั้ งแต่วันที่หมดอํานาจ 

ควบคุมร่วม เมือ่วนัที่กิจการที่ควบคุมร่วมกนัไดก้ลายสภาพเป็นบริษทัย่อย ผูล้งทุนตอ้งบนัทึก

บญัชีสําหรบัส่วนไดเ้สียดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง การรวมธุรกิจ  (เมือ่มีการประกาศใช)้ นอกจากนี้  เมือ่วนัที่

กิจการที่ควบคุมร่วมกันได้กลายสภาพเป็นบริษัทร่วม ผูล้งทุนต้องบนัทึกบญัชีสําหรับ 

ส่วนไดเ้สียดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุน 

ในบริษัทร่วม ในการสูญเสียอํานาจในการควบคุมร่วม ผูล้งทุนตอ้งวัดมูลค่าเงินลงทุน 

ที่คงเหลืออยู่ในกิจการที่ควบคุมร่วมกนัเดิมดว้ยมูลค่ายุติธรรมและตอ้งรบัรูผ้ลต่างระหว่าง

มูลค่าต่อไปนี้ ในกําไรหรือขาดทุน  

45.1 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่คงเหลืออยู่ และเงินที่ไดร้บัจากการขายส่วนไดเ้สีย 

ในกิจการทีค่วบคุมร่วมกนั และ  

45.2  มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัทีสู่ญเสียอํานาจในการควบคุมร่วม  

45ก. เมือ่การลงทุนส้ินสุดสภาพการเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกนั และถูกบนัทึกบญัชีตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัที่ 39 เรื่อง การรบัรู ้และการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช)้ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วนัที่ส้ินสุดการเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกนั 

ถือเป็นมูลค่ายุติธรรมเริ่มแรกของสินทรพัยท์างการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39

เรือ่ง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

45ข. หากผู้ลงทุนหมดอาํนาจในการควบคุมร่วม ผู้ลงทุนต้องบันทึกบัญชีสาํหรับทุกจาํนวนที่เคยรับรู้ 

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเกี่ยวกบักจิการน้ัน ๆ เสมือนว่ากจิการที่ควบคุมร่วมกนัได้ทาํการขาย

สินทรัพย์ หรือหน้ีสินที่เกี่ยวข้องน้ันออกไป ดังน้ันหากผลกาํไรหรือผลขาดทุนที่เคยรับรู้ ในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นจัดประเภทใหม่ไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

ที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ลงทุนต้องจัดประเภทผลกาํไรหรือผลขาดทุนที่รับรู้ ในส่วนของเจ้าของไปในกาํไร 

หรือขาดทุน (เป็นการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่) เม่ือผู้ลงทุนสูญเสียอาํนาจการควบคุมร่วม

เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีสินทรัพย์ทางการเงินประเภทเผื่อขาย  

และผู้ลงทุนสูญเสียอาํนาจการควบคุมร่วมในกิจการดังกล่าว ผู้ลงทุนต้องจัดประเภทผลกาํไร 

หรือผลขาดทุนที่เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ดังกล่าวที่เคยรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นใหม่โดยบันทกึไป

ยังกาํไรหรือขาดทุน แต่ถ้าส่วนได้เสยีในกจิการที่ควบคุมร่วมกนัน้ันลดลง โดยที่การลงทุนดังกล่าว

ยังคงมีสภาพเป็นกิจการควบคุมร่วมกันอยู่ ผู้ลงทุนต้องจัดประเภทผลกาํไรหรือขาดทุนเฉพาะ

สดัส่วนที่เคยรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นให้อยู่ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

 

 



 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรงุ 2555) หน้า 17/19 

งบการเงินเฉพาะกิจการของผูร่้วมคา้  

46. ผูร่้วมคา้ตอ้งบนัทึกบญัชีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ควบคุมร่วมกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการของ 

ผูร่้วมคา้ตามขอ้กําหนดในย่อหนา้ที่ 38 - 43 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรบัปรุง 

2552) เรือ่ง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

47. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการต้องจัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ 

ต่อสาธารณะ 

 

รายการคา้ระหว่างผูร่้วมคา้กบัการร่วมคา้  

48. ผูร่้วมคา้ตอ้งรบัรูส่้วนของผลกําไรหรือผลขาดทุนที่เกิดจากการโอนหรือขายสินทรพัยใ์หแ้ก่

การร่วมคา้ตามเนื้ อหาของรายการคา้ทีเ่กิดข้ึน หากผูร่้วมคา้โอนสินทรพัยพ์รอ้มกบัความเสีย่ง

และผลตอบแทนที่มีนยัสําคญัของความเป็นเจ้าของใหแ้ก่การร่วมคา้และการร่วมคา้ยงัคง

ครอบครองสินทรพัยน์ ั้นอยู่ผูร่้วมคา้ตอ้งรบัรูผ้ลกําไรหรือผลขาดทุนเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนได้

เสียของผูร่้วมคา้อ่ืน
1
 อย่างไรก็ตาม ผูร่้วมคา้ตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนทั้งจํานวนเมื่อมีหลกัฐาน

สนบัสนุนว่าสินทรพัยที์่โอนหรือขายใหมี้มูลค่าสุทธิที่จะไดร้บัของสินทรพัยห์มุนเวียนลดลง

หรือมีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

49. เมื่อผูร่้วมคา้ซ้ือสินทรัพยจ์ากการร่วมคา้ ผูร่้วมคา้ต้องไม่รับรูส่้วนแบ่งของตนในกําไร 

ที่การร่วมคา้ไดร้ับจากการขายสินทรัพยน์ ั้นจนกว่าผูร่้วมคา้จะไดข้ายสินทรัพยด์งักล่าว 

ใหก้บับุคคลทีส่ามทีมี่ความเป็นอิสระจากผูร่้วมคา้ และการร่วมคา้ ผูร่้วมคา้ตอ้งรบัรูส่้วนแบ่ง

ของตนในขาดทุนทีเ่กิดข้ึนกบัการร่วมคา้จากการขายสินทรพัยน์ ั้นใหก้บัตนในลกัษณะเดียวกบั

การรับรู ้รายการกําไร เว ้นแต่ขาดทุนดังกล่าวเกิดข้ึนทันทีเมื่อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

ของสินทรพัยห์มุนเวียนลดลง หรือมีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเกิดข้ึนใหผู้ร่้วมคา้ตอ้งรบัรู ้

ผลขาดทุนนั้นทนัที 

50. ในการประเมินว่าสนิทรัพย์ที่มีการโอนระหว่างผู้ร่วมค้า และการร่วมค้าด้อยค่าลงหรือไม่ ผู้ร่วมค้า

ต้องกาํหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ โดยการกาํหนด

มูลค่าจากการใช้ ผู้ร่วมค้าต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการ 

ใช้สนิทรัพย์อย่างต่อเน่ือง และกระแสเงินสดจากการจาํหน่ายสนิทรัพย์โดยการร่วมค้าน้ันไปในที่สดุ 

 

                                 
1
 ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี เร่ือง กิจการที่ควบคุมร่วมกัน-การโอนสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินของผู้ร่วมค้า  

(เม่ือมีการประกาศใช้) 
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การแสดงส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ในงบการเงินของผูล้งทุน 

51. ผูล้งทุนซ่ึงไม่มีอํานาจควบคุมร่วมในการร่วมคา้ ตอ้งบนัทึกเงินลงทุนตามขอ้กําหนดที่ระบุไว้

ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 39 เรื่อง การรบัรู ้และการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน  

(เมื่อมีการประกาศใช)้ หรือหากผูล้งทุนมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัในการร่วมคา้ ผูล้งทุน 

ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กําหนดที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2555) เรื่อง 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม  

ผูด้าํเนนิการของการร่วมคา้  

52. ผูด้ําเนินการ หรือผูจ้ัดการของการร่วมคา้ตอ้งบนัทึกค่าธรรมเนียมที่เกิดข้ึนตามขอ้กําหนด 

ทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง รายได ้ 

53. ผู้ร่วมค้ารายใดรายหน่ึง หรือมากกว่าอาจทาํหน้าที่เป็นผู้ดาํเนินการหรือผู้จัดการในการร่วมค้า 

โดยปกติผู้ดาํเนินการมักจะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการสาํหรับหน้าที่ดังกล่าว และการร่วมค้า

ต้องบันทกึค่าธรรมเนียมน้ีเป็นค่าใช้จ่าย 

 

การเปิดเผยขอ้มูล  

54. ผูร่้วมคา้ตอ้งเปิดเผยจํานวนรวมของรายการหนี้ สินที่อาจเกิดข้ึนทุกขอ้ต่อไปนี้ แยกต่างหาก

จากรายการหนี้ สินทีอ่าจจะเกิดข้ึนอ่ืน ยกเวน้กรณีที่ความน่าจะเป็นของผลขาดทุนจากรายการ

ดงักล่าวอยู่ในระดบัทีไ่ม่น่าจะเกิดข้ึน 

54.1 หนี้ สินที่อาจเกิดข้ึนซ่ึงผูร่้วมคา้เป็นผูก่้อใหเ้กิดข้ึนอนัเนื่องมาจากการมีส่วนไดเ้สีย 

ในการร่วมคา้ และส่วนแบ่งของตนในหนี้ สินทีอ่าจเกิดข้ึนซ่ึงเกิดข้ึนร่วมกบัผูร่้วมคา้อ่ืน 

54.2 ส่วนแบ่งของหนี้ สินที่อาจเกิดข้ึนของการร่วมคา้ เฉพาะส่วนที่ผูร่้วมคา้อาจตอ้ง

รบัผดิชอบ  

54.3 รายการหนี้ สินที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ผูร่้วมคา้อาจตอ้งรบัภาระหนี้ สินของผูร่้วมคา้อ่ืน

ในการร่วมคา้ 

55. ผูร่้วมคา้ตอ้งเปิดเผยจํานวนรวมของภาระผูกพนัของตนที่เกิดจากการมีส่วนไดเ้สียในการ 

ร่วมคา้ทุกขอ้ดงัต่อไปนี้ แยกต่างหากจากภาระผูกพนัอ่ืน  
55.1 ภาระผูกพนัเกี่ยวกบัการลงทุนของผูร่้วมคา้ที่เกิดจากการมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้

และส่วนแบ่งของตนในภาระผูกพนัทีเ่กีย่วกบัการลงทุนทีเ่กิดข้ึนร่วมกบัผูร่้วมคา้อ่ืน 

55.2 ส่วนแบ่งในภาระผูกพนัทีเ่กีย่วกบัการลงทุนของการร่วมคา้ 

56. ผูร่้วมคา้ตอ้งเปิดเผยรายการและคําอธิบายเกี่ยวกบัส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ที่มีนยัสําคญั

และสดัส่วนของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจ้าของที่มีในกิจการที่ควบคุมร่วมกนั ผูร่้วมคา้ที่รบัรู ้

ส่วนไดเ้สียของตนในกิจการที่ควบคุมร่วมกนัโดยนํารายการต่างๆ ของกิจการที่ควบคุม
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ร่วมกนัมารวมกบัรายการที่คลา้ยคลึงกนัในงบการเงินของตนเป็นรายบรรทดัตามวิธีรวม 

ตามสดัส่วนหรือรบัรูต้ามวิธีส่วนไดเ้สียใหเ้ปิดเผยจํานวนรวมของส่วนไดเ้สียแต่ละรายการ 

ที่ตนมีในการร่วมคา้โดยแยกเป็นสินทรพัยห์มุนเวียน สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน หนี้ สินหมุนเวียน 

หนี้ สินระยะยาว รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งในการร่วมคา้ 

57. ผูร่้วมคา้ตอ้งเปิดเผยวิธีการทีใ่ชใ้นการรบัรูส่้วนไดเ้สียในกิจการทีค่วบคุมร่วมกนั 

 

 

วนัถอืปฏิบติั  

58. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ 

หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ทั้งน้ี สนับสนุนให้นําไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ 

นาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไปถอืปฏบิัติสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 

กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

58ก. ย่อหน้าที่ 45และ 46 ได้ถูกปรับปรุง และย่อหน้าที่ 45ก และ45ข ได้ถูกเพ่ิมเข้ามาโดยมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรงุ 2552) กจิการต้องนาํการปรับปรงุตามย่อหน้าที่ 46 ไปถอืปฏบิัติโดยการ

ปรับปรงุย้อนหลัง และนาํการปรับปรงุตามย่อหน้าที่ 45 45ก และ 45ข ไปถือปฏบิัติโดยใช้วิธเีปล่ียน

ทนัทเีป็นต้นไปสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 หากกจิการนาํ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ไปถือปฏบิัติสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีก่อน

วันที่ผลบังคับใช้ ให้กจิการนาํการปรับปรงุดังกล่าวไปถอืปฏบิัติในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกนัน้ัน 
 

58ข. (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

58ค.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

58ง.  ย่อหน้าที่ 58ก ข้างต้นได้ถูกปรับปรงุโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรงุ 2555) กจิการ

ต้องนาํการปรับปรุงดังกล่าวมาถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยอนุญาตให้สามารถนาํไปปฏิบัติก่อนได้ ทั้งน้ี หาก

กจิการนาํปรับปรงุตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไปถอืปฏบิัติสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อน

วันที่ 1 มกราคม 2557 กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม  

59. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  

ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า 

 


