
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่31 (ปรบัปรุง 2552) 

เรื่อง 

สวนไดเสียในการรวมคา 

 

คําแถลงการณ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

ฉบับท่ี 31 เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา พ.ศ. 2552 ซ่ึงเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐาน  

การบัญชีระหวางประเทศท่ีส้ินสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS No. 31 Interests in Joint 

Venture (Bound Volume 2009)) 
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สารบัญ 

 ยอหนาที ่

บทนํา บทนํา1-บทนํา10 

ขอบเขต 1-2 

คํานิยาม 3-12 

รูปแบบของการรวมคา 7 

การควบคุมรวม 8 

ขอตกลงรวมคาตามสัญญา 9-12 

การดําเนินงานที่ควบคมุรวมกนั 13-17 

สินทรัพยที่ควบคุมรวมกัน 18-23 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน  24-47 

งบการเงินของผูรวมคา 30-45ข 

วิธีรวมตามสัดสวน 30-37 

วิธีสวนไดเสีย 38-41 

ขอยกเวนการไมใชวิธีรวมตามสัดสวนและวิธีสวนไดเสีย 42-45ข 

งบการเงินเฉพาะกิจการของผูรวมคา 46-47 

รายการคาระหวางผูรวมคากับการรวมคา 48-50 

การแสดงสวนไดเสียในการรวมคาในงบการเงินของผูลงทนุ 51 

ผูดําเนินการของการรวมคา 52-53 

การเปดเผยขอมูล 54-57 

วันถือปฏิบัต ิ 58-58ข 

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบบัเดิม 59 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนา ท่ี 1 ถึง 59 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน  

และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีท่ีไมไดให

แนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และขอผิดพลาด 

บทนํา 

บทนํา 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา ใชแทน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา โดยใหถือ

ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554  

ท้ังนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ  

เหตุผลในการปรับปรุง 

บทนํา 2.  การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เปนการดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนา  

และปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ   

บทนํา 3.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีการปรับปรุงท่ีจําเปนเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง  

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนใน 

บริษัทรวม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี โดยมิไดมีการพิจารณา

ทบทวนแนวคิดพ้ืนฐานของการบัญชีสําหรับสวนไดเ สียในการรวมคาตามท่ีกําหนด 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา ฉบับเดิม

แตอยางใด 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 

บทนํา 4. การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  

สวนไดเสียในการรวมคา ฉบับเดิมสรุปไดดังนี้ 

ขอบเขต 

บทนํา 5. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับสวนไดเสียของผูรวมคาในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน  

ซ่ึงถือโดยกิจการรวมลงทุน กองทุนรวม หนวยลงทุน และกิจการท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

เม่ือเงินลงทุนนั้นจัดประเภทเปนหลักทรัพยเ พ่ือคา และบันทึกบัญชีตามท่ีกําหนด 

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 เร่ืองการรับรู และการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงิน  

(เ ม่ือมีการประกาศใช) กิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนดังกลาวดวยมูลคายุติธรรม 

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีท่ีเกิดขึ้น 
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บทนํา 6. นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดขอยกเวนในการนําวิธีรวมตามสัดสวนหรือ 

วิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ ซ่ึงคลายคลึงกับขอยกเวนในกรณีท่ีบริษัทใหญไมตองจัดทํางบการเงนิ

รวม ขอยกเวนนี้รวมถึงกรณีท่ีผูลงทุนซ่ึงเปนบริษัทใหญไดรับยกเวนไมตองจัดทํางบการเงิน

รวมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ยอหนาท่ี 2.2) และกรณีท่ีผูลงทุนซ่ึงแมมิใชบริษัทใหญก็สามารถ

พิจารณาเงื่อนไขท่ีไดรับยกเวนเชนเดียวกับกรณีของบริษัทใหญ (ยอหนาท่ี 2.3) 

ขอยกเวนในการนําวิธีรวมตามสัดสวนหรือวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ 

บทนํา 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมกําหนดใหกิจการตองนําวิธีรวมตามสัดสวน หรือวิธีสวนไดเสีย 

มาปฏิบัติ เม่ือการไดมาและถือไวซ่ึงสวนไดเสียในการรวมคานั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือจะ

จําหนายออกไปภายในระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแตวันท่ีไดมา ท้ังนี้ ตองมีหลักฐานแสดงวา

กิจการซ้ือเงินลงทุนโดยตั้งใจวาจะจําหนายออกไป และฝายบริหารของกิจการอยูระหวาง 

การติดตอหา ผูซ้ืออยางจริงจัง นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีใชคําวา “ภายในระยะเวลา  

12 เดือน” แทนคําวา “ในอนาคตอันใกล” ท่ีใชในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 ฉบับเดิม  

ท้ังนี้ หากกิจการไมสามารถจําหนายสวนไดเสียในการรวมคาออกไปภายในระยะเวลา  

12 เดือน กิจการตองใชวิธีรวมตามสัดสวนหรือวิธีสวนไดเสียนับตั้งแตวันท่ีไดมา เวนแต 

จะเขาเหตุการณท่ีกําหนดไวเปนการเฉพาะ 

บทนํา 8.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหผูรวมคาซ่ึงยังคงมีอํานาจควบคุมรวมในการรวมคา 

ไมนําวิธีรวมตามสัดสวน หรือวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ โดยใหเหตุผลวากิจการรวมคานั้น

ดําเนินงานภายใตขอจํากัดท่ีเขมงวดเปนระยะเวลานาน ซ่ึงมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ทําให

กิจการรวมคาดอยความสามารถในการโอนเงินใหแกผูรวมคา การยกเลิกการนําวิธีรวม 

ตามสัดสวนหรือวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติจะกระทําไดก็ตอเม่ือผูรวมคาสูญเสียอํานาจในการ

ควบคุมรวมเทานั้น 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บทนํา 9. ขอกําหนดในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการของผูลงทุนนั้นใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การเปดเผยขอมูล 

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหผูรวมคาตองเปดเผยวิธีการท่ีใชในการรับรูสวนไดเสีย  

ในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (กลาวคือวิธีรวมตามสัดสวนหรือวิธีสวนไดเสีย) 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่31 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 

ขอบเขต 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับสวนไดเสียในการรวมคาและ 

การรายงานเก่ียวกับสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของการรวมคาในงบการเงินของ 

ผูรวมคาและงบการเงินของผูลงทุนในการรวมคา โดยไมคํานึงถึงโครงสรางหรือรูปแบบ 

การดําเนินงานของการรวมคานั้น อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมใหถือปฏิบัติ 

กับสวนไดเสียของผูรวมคาในกิจการที่ควบคุมรวมกันซ่ึงถือโดย 

1.1   กิจการรวมลงทุน (Venture Capital Organisation) หรือ 

1.2   กองทุนรวม หนวยลงทุน และกิจการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน รวมถึงกองทุน

ประกันภัยซ่ึงมีสวนของเงินลงทุน (Investment-Linked Insurance Fund) 

ซ่ึงผูลงทุนรับรูเร่ิมแรกโดยกําหนดประเภทเปนมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน หรือ 

จัดประเภทเงินลงทุนเปนหลักทรัพยเพื่อคา และบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)  

ผูลงทุนตองวัดมูลคารายการเงินลงทุนดังกลาวดวยมูลคายุติธรรมตามที่กําหนดในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช) และรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีท่ีมี 

การเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ผูลงทุนท่ีถือเงินลงทุนดังกลาวตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนด 

ในยอหนาที่ 55 และ 56 

2. ผูรวมคาซึ่งมีสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตาม 

ยอหนาที่ 30 (วิธีรวมตามสัดสวน) และยอหนาที่ 38 (วิธีสวนไดเสีย) เมื่อเปนไปตาม

เงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

2.1   สวนไดเสียดังกลาวไดถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียน 

ท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  

2.2   เปนไปตามขอยกเวนท่ีกําหนดในยอหนาที่ 10 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ซ่ึงอนุญาตใหบริษัทใหญท่ีมีสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันไมตองนําเสนอ 

งบการเงินรวม หรือ 

2.3   เมื่อมีลักษณะตามขอกําหนดทุกขอตอไปนี้ 

2.3.1 ผูรวมคามีฐานะเปนบริษัทยอยซึ่งถูกกิจการอ่ืนควบคุมอยูท้ังหมด หรือ 

เปนบริษัทยอยซึ่ ง ถูกกิจการอ่ืนควบคุมบางสวน  โดยที่ ผู ถือหุนอ่ืน 

ของกิจการรวมทั้งผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงไดรับทราบ และไมคัดคาน

ในการที่ผูรวมคาจะไมนําวิธีรวมตามสัดสวนหรือวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติ 
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2.3.2   ตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของผูรวมคาไมมีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ 

(ไมวาจะเปนตลาดหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศ หรือการซื้อขาย

นอกตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตลาดในทองถิ่นและในภูมิภาค) 

2.3.3   ผูรวมคาไมไดนําสงหรืออยูในกระบวนการของการนําสงงบการเงินของ

กิจการใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยหรือหนวยงานกํากับ

ดูแลอ่ืนเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอออกขายตราสารใดๆ ในตลาด

สาธารณะ และ 

2.3.4 บริษัทใหญในลําดับสูงสุดหรือบริษัทใหญในระหวางกลาง ของผูรวมคาได

จัดทํางบการเงินรวมเผยแพรเพื่อประโยชนตอสาธารณะซึ่งเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปแลว 

คํานิยาม 

3. คําศัพทท่ีใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและ 

การดําเนินงานของกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจเพื่อให

ไดรับประโยชนจากกิจกรรมนั้น 

วิธีสวนไดเสีย หมายถึง วิ ธีการบัญ ชี ซ่ึ งบัน ทึกเ งินลงทุ น เมื่ อ เ ร่ิมแรก 

ในการรวมคาดวยราคาทุน และปรับปรุงดวยการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการลงทุนตามสัดสวน

ของผูรวมคาในสินทรัพยสุทธิของกิจการที่ควบคุม

รวมกัน กําไรหรือขาดทุนของผูรวมคารวมถึงสวน

แบงในกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

ผูลงทุนในการรวมคา หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ เขารวมในการรวมคา และ 

ไมมีอํานาจควบคุมรวมในการรวมคานั้น 

การควบคุมรวม หมายถึง การมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ

ตามที่ตกลงไวในสัญญา และการควบคุมรวมดํารงอยู

ตอเมื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธทางการเงินและ 

การดําเนินงานในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตองไดรับ

ความเห็นชอบเปนเอกฉันทจากผูรวมคาซึ่งมีสวนรวม

ในการควบคุม 

การรวมคา หมายถึง การประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของบุคคลหรือ

กิจการต้ังแตสองรายขึ้นไปโดยใหมีการควบคุม

รวมกันตามที่ตกลงไวในสัญญา 
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วิธีรวมตามสัดสวน หมายถึง วิธีการบัญชีของผูรวมคาโดยนําสินทรัพย หนี้สิน 

รายไดและคาใชจายในการรวมคาเฉพาะสวนท่ีเปน

ของ ผู ร วมค ามารวมกับรายการที่ เหมือน กัน 

ตามเกณฑแตละบรรทัดหรือนําเสนอโดยแสดง

รายการดังกลาวเปนแตละบรรทัดแยกตางหาก 

จากรายการชนิดเดียวกันในงบการเงินของผูรวมคา 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง งบการเงินท่ีนําเสนอโดยบริษัทใหญ หรือโดยผูลงทุน

ในบริษัทรวม หรือโดยผูรวมคาในกิจการที่ควบคุม

รวมกัน ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามเกณฑสวนไดเสีย

ทางตรงในสวนของเจาของ มิใชตามเกณฑของ 

ผลการดําเนินงานที่ เ กิดขึ้นและสินทรัพยสุทธ ิ

ของกิจการที่ถูกลงทุน 

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ หมายถึง อํานาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน 

ของกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจแตไมถึงระดับที่จะควบคุม 

หรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว 

ผูรวมคา หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ เข าร วมในการรวมคาและ 

มีอํานาจควบคุมรวมในการรวมคานั้น 

4.  งบการเงินท่ีใชวิธีรวมตามสัดสวนหรือแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียไมถือเปนงบการเงิน

เฉพาะกิจการ รวมท้ัง ไมใชงบการเงินของกิจการซ่ึงไมมีบริษัทยอย บริษัทรวม หรือสวนไดเสีย

ของผูรวมคาในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 

5. งบการเงินเฉพาะกิจการเปนงบการเงินท่ีนําเสนอเพ่ิมเติมจากงบการเงินรวม หรือเพ่ิมเติมจาก 

งบการเงินท่ีบันทึกบัญชีเงินลงทุนโดยใชวิธีสวนไดเสีย หรือเพ่ิมเติมจากงบการเงินท่ีบันทึกบัญชี

สวนไดเสียในกิจการรวมคาของผูรวมคาโดยใชวิธีรวมตามสัดสวน กิจการตองจัดทํางบการเงิน

เฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ  

6. กิจการซ่ึงไดรับยกเวนไมตองจัดทํางบการเงินรวมตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 10 ของมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือไม

ตองนําวิธีสวนไดเสียมาปฏิบัติตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 13.3 ของ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม หรือไมตองใชวิธีรวมตามสัดสวนหรือวิธีสวนได

เสียตามขอกําหนดในยอหนาท่ี 2 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ อาจนําเสนองบการเงินเฉพาะ

กิจการเพียงอยางเดียวเปนงบการเงินของกิจการ 
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รูปแบบของการรวมคา 

7. การรวมคามีรูปแบบและโครงสรางหลายประเภท มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดการรวมคาเปน

ประเภทใหญๆ ไว 3 ประเภท คือ การดําเนินงานท่ีควบคุมรวมกัน สินทรัพยท่ีควบคุมรวมกัน 

และกิจการท่ีควบคุมรวมกัน การรวมคาท้ัง 3 ประเภทเปนไปตามคํานิยามของการรวมคา 

ซ่ึงตามปกติมีลักษณะทุกขอดังนี้ 

7.1. ผูรวมคาสองรายหรือมากกวามีความผูกพันโดยขอตกลงรวมคาตามสัญญา  

7.2. ขอตกลงรวมคาตามสัญญากําหนดใหมีอํานาจในการควบคุมรวมกัน 

การควบคุมรวม 

8.  การควบคุมรวมอาจหมดไป เ ม่ือผู ถูกลงทุนอยูในระหวางการปรับโครงสรางองคกรใหม 

ตามกฎหมาย หรืออยูในภาวะลมละลาย หรือดําเนินการภายใตขอกําหนดเขมงวดเปนระยะเวลา

ยาวนานซ่ึงจํากัดความสามารถในการโอนเงินทุนใหผูรวมคา อยางไรก็ตาม หากการควบคุมรวม 

ยังดําเนินตอไป เหตุการณขางตนไมถือเปนเหตุผลเพียงพอในการไมบันทึกบัญชีสําหรับ 

การรวมคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

ขอตกลงรวมคาตามสัญญา 

9. การรวมคาแตกตางจากการลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม) โดยท่ีการรวมคาตอง 

มีขอตกลงรวมคาตามสัญญา ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือวาการประกอบกิจกรรม 

เชิงเศรษฐกิจเปนการรวมคาหากไมมีขอตกลงรวมคาตามสัญญาซ่ึงกําหนดใหมีอํานาจในการ

ควบคุมรวมกัน 

10. ขอตกลงตามสัญญาอาจปรากฏหลักฐานหลายลักษณะ เชน ลักษณะของสัญญาระหวางผูรวมคา

หรือในลักษณะบันทึกรายงานขอตกลงระหวางผูรวมคา ในบางกรณีขอตกลงรวมอยูในขอบังคับ

บริษัทหรือขอกําหนดอื่นตามกฎหมายวาดวยการรวมคา ขอตกลงตามสัญญาไมวาจะอยูในลักษณะ

ใดโดยปกติตองกระทําเปนลายลักษณอักษรและเก่ียวของกับเร่ืองดังตอไปนี้ 

10.1 กิจกรรม ระยะเวลา และภาระในการจัดทํารายงานของการรวมคา  

10.2 การแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะผูบริหารอ่ืนซ่ึงมีอํานาจควบคุมเทียบเทาคณะกรรมการ 

ของการรวมคา รวมถึงสิทธิในการออกเสียงของผูรวมคา 

10.3 การลงทุนของผูรวมคา และ 

10.4 สวนแบงของผูรวมคาในผลผลิต รายได คาใชจาย หรือผลการดําเนินงานของการรวมคา 

11. ขอตกลงตามสัญญากําหนดใหมีการควบคุมรวมกันในการรวมคา ท้ังนี้เ พ่ือใหม่ันใจวาไมมี 

ผูรวมคารายใดอยูในฐานะท่ีจะควบคุมการดําเนินงานของการรวมคาไดแตเพียงผูเดียว  

12. ขอตกลงตามสัญญาอาจกําหนดใหผูรวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูดําเนินการ หรือผูจัดการการ 

รวมคา ซ่ึงผูดําเนินการนั้นไมมีหนาท่ีควบคุมการรวมคาเพียงแตปฏิบัติตามนโยบายทางการเงิน 
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และการดําเนินงานตามขอตกลงตามสัญญาระหวางผูรวมคา และมอบหมายใหแกผูดําเนินการ 

หากผูดําเนินการมีอํานาจควบคุมนโยบายทางการเงิน และการดําเนินงานของกิจการในการ

ประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจถือวาผูดําเนินการมีอํานาจควบคุมในกิจการ ดังนั้นกิจการนั้น 

ไมถือวาเปนการรวมคาแตถือเปนบริษัทยอยของผูมีอํานาจควบคุมนั้น 

การดําเนินงานที่ควบคุมรวมกัน 

13. การรวมคาบางประเภทดําเนินงานโดยใชสินทรัพยและทรัพยากรอื่นๆ ของผูรวมคาโดยไมได

จัดตั้งเปนบริษัท หางหุนสวนหรือกิจการประเภทอื่น หรือไมไดจัดใหมีโครงสรางทางการเงิน 

แยกตางหากจากผูรวมคา ผูรวมคาแตละรายจะใชท่ีดิน อาคารและอุปกรณของตนเอง มีสินคา

คงเหลือเปนของตนเอง และรับผิดชอบคาใชจายและหนี้สินรวมท้ังจัดหาเงินทุนท่ีกอใหเกิด 

ภาระผูกพันเปนของตนเอง การรวมคาดังกลาวอาจดําเนินงานโดยพนักงานของผูรวมคาควบคู 

ไปกับการดําเนินงานท่ีคลายคลึงกันของผูรวมคา ขอตกลงในสัญญารวมคาประเภทนี้ จะระบุ 

ถึงการจัดสรรรายไดจากการขายผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการรวมคา และการแบงปนคาใชจาย  

ท่ีเกิดรวมกันระหวางผูรวมคา 

14. ตัวอยางของการดําเนินงานท่ีควบคุมรวมกัน ไดแก การท่ีผูรวมคาตั้งแตสองรายขึ้นไปนํา 

การดําเนินงาน ทรัพยากร และความชํานาญของตนมารวมกันเพ่ือดําเนินการผลิต ทําการตลาด 

และจําหนายผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน เชน เคร่ืองบิน ซ่ึงในกระบวนการผลิตเคร่ืองบิน

นั้น ผูรวมคาแตละรายจะผลิตสวนประกอบท่ีแตกตางกัน ซ่ึงผูรวมคาแตละรายตองรับภาระตนทุน 

ของตนเอง ผลตอบแทนท่ีไดคือสวนแบงในรายไดจากการขายเครื่องบินตามท่ีกําหนดไวใน

ขอตกลงตามสัญญา 

15. ผูรวมคาตองรับรูรายการตอไปนี้ในงบการเงินของผูรวมคา โดยรับรูเฉพาะสวนไดเสียของตน

ในการดําเนินงานที่ควบคุมรวมกัน  

15.1 สินทรัพยท่ีผูรวมคาควบคุมอยู และหนี้สินท่ีผูรวมคานั้นเปนผูกอขึ้น และ 

15.2 คาใชจายที่เกิดขึ้นกับผูรวมคา และสวนแบงของรายไดจากการขายสินคา หรือ 

การใหบริการที่ผูรวมคาไดรับ 

16. เนื่องจากสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายไดรับรูในงบการเงินของผูรวมคาแลว ผูรวมคา 

จึงไมตองปรับปรุง หรือปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับรายการดังกลาวอีก

เม่ือมีการนําเสนองบการเงินรวม 

17. การรวมคาในลักษณะการดําเนินงานท่ีควบคุมรวมกันอาจไมจําเปนตองบันทึกบัญชี และจัดทํา 

งบการเงินแยกตางหากสําหรับการรวมคา แตอาจจัดทําบัญชีเพ่ือการบริหารหากผูรวมคาตองการ

ประเมินผลการดําเนินงานของการรวมคานั้น 
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สินทรัพยที่ควบคุมรวมกัน 

18. การรวมคาบางประเภทเปนลักษณะท่ีผูรวมคาเขาควบคุมรวม หรือเปนเจาของรวมในสินทรัพยท่ี 

ผูรวมคาแตละรายซ้ือมา หรือนํามาลงทุนในการรวมคาเพ่ือใชตามวัตถุประสงคของการรวมคานั้น 

สินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันจะนําไปใชเพ่ือกอใหเกิดประโยชนแกผูรวมคาทุกราย โดยผูรวมคา 

แตละรายจะไดรับสวนแบงของผลผลิตท่ีเกิดจากสินทรัพย และตองรับภาระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตาม

สัดสวนท่ีตกลงไว 

19. การรวมคาประเภทนี้ไมมีการจัดตั้งเปนบริษัท หางหุนสวนหรือกิจการประเภทอื่น หรือไมไดจัดให

มีโครงสรางทางการเงินแยกตางหากจากผูรวมคา ผูรวมคาแตละรายควบคุมประโยชน 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของตนผานสวนแบงในสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกัน 

20. กิจกรรมหลายประเภทในอุตสาหกรรมผลิตน้ํามัน กาซธรรมชาติ เหมืองแร เปนการรวมคา

ประเภทท่ีมีสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกัน ตัวอยางเชน บริษัทผลิตน้ํามันหลายบริษัทอาจควบคุม  

และดําเนินการทอสงลําเลียงน้ํามันรวมกัน โดยแตละบริษัทใชทอสงในการลําเลียงน้าํมันของตนเอง

เปนการแลกเปล่ียนพรอมท้ังยอมรับภาระคาใชจายการดําเนินการทอสงตามสัดสวนท่ีตกลงไว 

อีกตัวอยางหนึ่งของสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันคืออสังหาริมทรัพยท่ีกิจการสองกิจการเขาควบคุม

รวมกันโดยท่ีตางฝายตางมีสวนรวมในรายไดคาเชา และคาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

21. ผูรวมคาตองรับรูรายการตอไปนี้ในงบการเงินของผูรวมคา โดยรับรูเฉพาะสวนไดเสียของตน

ในสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกัน  

21.1 สวนแบงในสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันโดยแยกประเภทตามลักษณะของสินทรัพยนั้น 

21.2 หนี้สินของผูรวมคาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรวมคา 

21.3 สวนแบงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นรวมกันจากการรวมคา 

21.4 รายไดจากการขายหรือการใชผลผลิตที่เกิดขึ้นรวมกัน รวมทั้งสวนแบงคาใชจายที่

เกิดขึ้นรวมกันจากการรวมคา และ 

21.5 คาใชจายของผูรวมคาที่เกิดขึ้นตามสวนไดเสียในการรวมคา 

22. ผูรวมคาแตละรายตองบันทึกบัญชี และรับรูสวนไดเสียในสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันตอไปนี้ 

ในงบการเงินของผูรวมคา 

22.1 สวนแบงในสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันโดยแยกประเภทตามลักษณะของสินทรัพยแทนท่ี

จะจดัประเภทเปนเงินลงทุน ตัวอยางเชน ทอสงน้ํามันท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะ สวนท่ีเปน

ของผูรวมคาใหจัดประเภทเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

22.2 หนี้สินของผูรวมคาท่ีเกิดจากการจัดหาเงินทุนเพ่ือซ้ือสินทรัพยตามสัดสวนของผูรวมคา 

22.3 สวนแบงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นรวมกันกับผูรวมคารายอื่นในการรวมคานั้น 

22.4 รายไดจากการขาย หรือการใชผลผลิตท่ีเกิดขึ้นรวมกันจากการรวมคาตามสวนท่ีเปนของ 

ผูรวมคาและสวนแบงคาใชจายท่ีเกิดขึ้นรวมกันจากการรวมคา 
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22.5 คาใชจายของผูรวมคาท่ีเกิดขึ้นตามสวนไดเสียในการรวมคา ตัวอยางเชน คาใชจาย 

ท่ีเก่ียวกับการจัดหาเงินเพ่ือซ้ือสินทรัพยในสวนของผูรวมคา และคาใชจายของผูรวมคา 

ท่ีเกิดจากการขายผลผลิตในสวนแบงของผูรวมคา 

เนื่องจากสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายจากการรวมคาไดรับรูในงบการเงินของผูรวมคาแลว 

ผูรวมคาจึงไมตองปรับปรุง หรือปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับรายการ

ดังกลาวอีก 

23. วิธีปฏิบัติสําหรับสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันท่ีกลาวมาขางตนสะทอนใหเห็นถึงเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจ

ตามความเปนจริง และมักจะสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบทางกฎหมายของการรวมคา การบันทึก

บัญชีแยกสําหรับการรวมคาในลักษณะสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันอาจจํากัดเฉพาะคาใชจาย 

ซ่ึงเกิดขึ้น และรับผิดชอบรวมกันโดยผูรวมคาตามสวนท่ีตกลงกัน อาจไมตองจัดทํางบการเงิน

สําหรับการรวมค าถึงแมวาผู รวมค าอาจจัดทําบัญชีเ พ่ือการบริหารสําหรับประเ มินผล 

การดําเนินงานของการรวมคานั้น 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน 

24. กิจการท่ีควบคุมรวมกันเปนการรวมคาท่ีมีการจัดตั้งบริษัท หางหุนสวนหรือกิจการประเภทอื่น 

ซ่ึงผูรวมคาแตละรายมีสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน กิจการท่ีควบคุมรวมกันดําเนินงาน

ในลักษณะเดียวกับกิจการอื่น เวนแตกิจการประเภทนี้มีขอตกลงรวมคาตามสัญญาระหวาง 

ผูรวมคาระบุใหผูรวมคาทุกรายมีอํานาจควบคุมรวมกันในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของกิจการนั้น 

25. กิจการท่ีควบคุมรวมกันเปนการรวมคาท่ีมีสินทรัพยอยูในความควบคุมของการรวมคา กอใหเกิด

หนี้สิน รายไดและคาใชจายท่ีเปนของกิจการเอง และอาจทําสัญญาหรือจัดหาเงินทุนเพ่ือ 

การดํา เนินงานในนามของการรวมคา ผูร วมคาแตละรายมีสิทธิในสวนแบง กําไรจาก 

ผลการดําเนินงานของกิจการท่ีควบคุมรวมกันแมวาในบางกิจการท่ีควบคุมรวมกันจะมี 

การแบงผลผลิตท่ีเกิดจากการรวมคาดวย 

26. ตัวอยางท่ัวไปของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ไดแก การท่ีกิจการสองกิจการนําสายงานทางธุรกิจ

เดียวกันมารวมกันโดยการโอนสินทรัพย และหนี้สินท่ีเก่ียวของใหกับกิจการท่ีควบคุมรวมกันนั้น 

อีกตัวอยางหนึ่ง ไดแก กิจการท่ีประกอบธุรกิจในตางประเทศโดยรวมกับรัฐบาล หรือตัวแทน 

ในประเทศนั้นกอตั้งกิจการแยกตางหาก ซ่ึงกิจการกับรัฐบาลหรือตัวแทนมีอํานาจควบคุมรวมกัน 

27. โดยเนื้อหาแลวกิจการท่ีควบคุมรวมกันหลายกิจการมีลักษณะคลายกับการรวมคาประเภท 

การดําเนินงานท่ีควบคุมรวมกัน หรือสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกัน ตัวอยางเชน ผูรวมคาอาจโอน

สินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันอยางเชน ทอสงน้ํามันใหกับกิจการท่ีควบคุมรวมกัน เนื่องจากเหตุผล 

ทางภาษีหรือเหตุผลอ่ืน ในทํานองเดียวกันผูรวมคาอาจนําสินทรัพยมาใหกับกิจการท่ีควบคุมรวมกัน

เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานรวมกัน ในบางคร้ังการรวมคาประเภทการดําเนินงานท่ีควบคุมรวมกัน

อาจจัดตั้งกิจการท่ีควบคุมรวมกันแยกตางหากเพ่ือดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งเปนการเฉพาะ  

อาทิเชน การออกแบบ การตลาด การจัดจําหนายสินคาหรือการใหบริการหลังการขาย 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552)  หนา 12/17

28. กิจการท่ีควบคุมรวมกัน ใหบันทึกบัญชี จัดทํา และนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินเชนเดียวกับกิจการอื่น 

29. โดยปกติผูรวมคาแตละรายจะนําเงินสดหรือทรัพยากรอื่นมาใหแกกิจการท่ีควบคุมรวมกัน โดย 

ผูรวมคารับรูรายการดังกลาวในสมุดบัญชีของผูรวมคา และแสดงเปนเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคมุ

รวมกันในงบการเงินของตนเอง 

งบการเงินของผูรวมคา 

วิธีรวมตามสัดสวน 

30. ผูรวมคาตองใชวิธีรวมตามสัดสวนหรือใชแนววิธีปฏิบัติท่ีเปนทางเลือกตามยอหนาที่ 38  

เพื่อรับรูสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกัน กรณีท่ีใชวิธีรวมตามสัดสวนใหใชรูปแบบ 

การรายงานแบบใดแบบหนึ่งในสองแบบ 

31. ผูรวมคารับรูสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกันโดยใชรูปแบบการรายงานแบบใดแบบหนึ่งจาก

สองรูปแบบสําหรับวิธีรวมตามสัดสวน ท้ังนี้ไมคํานึงถึงการท่ีผูรวมคามีเงินลงทุนในบริษัทยอยดวย

หรือไม หรือการท่ีผูรวมคาจะเรียกงบการเงินของตนท่ีนําเสนอวางบการเงินรวมหรือไมก็ตาม 

32. ในการรับรูสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ผูรวมคาตองสะทอนถึงเนื้อหา และความเปนจริง

ทางเศรษฐกิจตามขอตกลงของการรวมคามากกวาคํานึงถึงรูปแบบ หรือโครงสรางของการรวมคานั้น 

ในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ผูรวมคาควบคุมประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีตนจะไดรับจากการ 

มีสวนรวมในสินทรัพย และหนี้สินของการรวมคา เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจนี้จะสะทอนอยูในงบการเงิน

รวมของผูรวมคาหากผูรวมคารับรูสวนไดเสียในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการ 

ท่ีควบคุมรวมกัน โดยใชวิธีรวมตามสัดสวนแบบใดแบบหนึ่งตามท่ีระบุไวในยอหนาท่ี 34 

33. วิธีรวมตามสัดสวนคือ การรวมสินทรัพยท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคา และหนี้สิน 

ท่ีรับผิดชอบรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคาไวในงบแสดงฐานะการเงินของผูรวมคา และรวม

รายไดและคาใชจายของกิจการท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคาไวในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของผูรวมคา วิธีรวมตามสัดสวนในหลายขั้นตอนมีลักษณะเชนเดียวกับการจัดทํา 

งบการเงินรวมสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

34. วิธีรวมตามสัดสวนมีรูปแบบในการรายงานที่แตกตางกัน ผูรวมคาอาจนําสินทรัพย หนี้สิน รายได

และคาใชจายแตละรายการของกิจการท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคามารวมกับรายการ

ท่ีคลายคลึงกันในงบการเงินของผูรวมคาโดยใชเกณฑรวมแตละบรรทัด ตัวอยางเชน ผูรวมคานํา

สินคาคงเหลือของกิจการท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคามารวมกับสินคาคงเหลือของตน

และนําท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกิจการท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคามารวมกับ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณของตน อีกทางเลือกหนึ่ง ผูรวมคาอาจจะนําสินทรัพย หนี้สิน รายไดและ

คาใชจายของกิจการท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคามาแสดงแยกเปนแตละบรรทัดใน 
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งบการเงินของผูรวมคา ตัวอยางเชน ผูรวมคานําสินทรัพยหมุนเวียนของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน

เฉพาะสวนของผูรวมคามาแสดงแยกบรรทัดไวโดยถือเปนสวนหนึ่งในสินทรัพยหมุนเวียนของตน 

หรือผูรวมคานําท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกิจการท่ีควบคุมรวมกันเฉพาะสวนของผูรวมคามา

แสดงแยกบรรทัดไวโดยถือเปนสวนหนึ่งในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของตน วิธีรวมตามสัดสวน 

ท้ัง 2 แบบใหผลท่ีมีจํานวนเทากันไมวาจะเปนกําไรหรือขาดทุน การจัดประเภทหลักของสินทรัพย 

หนี้สิน รายไดและคาใชจาย โดยท้ังสองวิธีเปนท่ียอมรับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 

35. ไมวาผูรวมคาจะเลือกวิธีรวมตามสัดสวนรูปแบบใด ผูรวมคาตองไมนําสินทรัพยและหนี้สิน  

หรือรายไดและคาใชจายมาหักกลบกัน เวนแตผูรวมคาจะมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบ  

และการหักกลบนั้นแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจของผูรวมคาท่ีจะไดรับสินทรัพยหรือจายชําระหนีสิ้น 

ดวยยอดสุทธิเทานั้น 

36. ผูรวมคาตองเลิกใชวิธีรวมตามสัดสวนนับต้ังแตวันท่ีผูรวมคาหมดอํานาจควบคุมรวม 

ในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

37. ผูรวมคาตองเลิกใชวิธีรวมตามสัดสวนนับตั้งแตวันท่ีผูรวมคาหมดอํานาจควบคุมรวมในกิจการท่ี

ควบคุมรวมกัน กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเม่ือผูรวมคาจําหนายสวนไดเสียของตน หรือเม่ือมีขอจํากัด 

จากภายนอกท่ีมีผลตอกิจการท่ีควบคุมรวมกันซ่ึงทําใหผูรวมคาไมมีอํานาจควบคุมรวมอีกตอไป 

วิธีสวนไดเสีย  

38. ผูรวมคาตองรับรูสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันดวยวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงเปนทางเลือก 

จากวิธีรวมตามสัดสวนตามที่กลาวในยอหนาที่ 30  

39. ผูรวมคารับรูสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกันโดยใชวิธีสวนไดเสีย ท้ังนี้โดยไมคํานึงถึงการท่ี 

ผูรวมคามีเงินลงทุนในบริษัทยอยดวยหรือไม หรือผูรวมคาเรียกงบการเงินท่ีนําเสนอวางบการเงิน

รวมหรือไม 

40. ผูรวมคาบางรายรับรูสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกันโดยวิธีสวนไดเสียตามท่ีระบุไวใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม ผูสนบัสนุนการใช

วิธีสวนไดเสียใหเหตุผลวา เปนการไมเหมาะสมท่ีจะรวมรายการที่กิจการมีอํานาจควบคุม 

เขาดวยกันกับรายการท่ีกิจการมีอํานาจควบคุมรวม และมีผู ท่ี เ ช่ือวาผูรวมคามีอิทธิพล 

อยางมีนัยสําคัญมากกวาการมีอํานาจในการควบคุมรวมกันในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับนี้ไมไดสนับสนุนใหใชวิธีสวนไดเสีย เนื่องจากวิธีรวมตามสัดสวนสะทอนถึงเนื้อหา 

และความเปนจริงทางเศรษฐกิจของสวนไดเสียของผูรวมคาในกิจการท่ีควบคุมรวมกันไดดีกวา 

กลาวคือเปนการควบคุมสวนไดเสียของผูรวมคาในผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต อยางไร 

ก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหใชวิธีสวนไดเสียเปนแนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบัติใน 

การรับรูสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
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41. ผูรวมคาตองเลิกใชวิธีสวนไดเสียนับต้ังแตวันท่ีผูรวมคาหมดอํานาจควบคุมรวม หรือ 

ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

ขอยกเวนการไมใชวิธีรวมตามสัดสวนและวิธีสวนไดเสีย 

42. สวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันซ่ึงจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ีถือไวเพื่อขายตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียน

ถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกลาว  

43. เม่ือสวนไดเสียในกิจการท่ีควบคุมรวมกันซ่ึงเคยถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ีถือไวเพ่ือขาย 

ไมเขาเกณฑตามท่ีจัดประเภทไวแลว กิจการตองบันทึกเงินลงทุนดังกลาวโดยใชวิธีรวมตาม 

สัดสวนหรือวิธีสวนไดเสีย และปรับงบการเงินยอนหลังสําหรับชวงระยะเวลานับตั้งแตวันท่ีมี 

การจัดประเภทเงินลงทุนนั้นเปนถือไวเพ่ือขาย 

44. (ยอหนานี้ไมใช) 

45. เมื่อผูลงทุนหมดอํานาจในการควบคุมรวมในกิจการ โดยที่กิจการที่ควบคุมรวมกันเดิม ไมได

กลายมาเปนบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของผูลงทุน ผูลงทุนตองบันทึกบัญชีสําหรับเงินลงทุน 

ท่ีคงเหลืออยูในกิจการตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู และ

การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) นับต้ังแตวันท่ีหมดอํานาจ 

ควบคุมรวม เมื่อวันท่ีกิจการที่ควบคุมรวมกันไดกลายสภาพเปนบริษัทยอย ผูลงทุนตองบันทึก

บัญชีสําหรับสวนไดเสียดังกลาวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) นอกจากนี้ เมื่อ 

วันท่ีกิจการที่ควบคุมรวมกันไดกลายสภาพเปนบริษัทรวม ผูลงทุนตองบันทึกบัญชีสําหรับ 

สวนไดเสียดังกลาวตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุน 

ในบริษัทรวม ในการสูญเสียอํานาจในการควบคุมรวม ผูลงทุนตองวัดมูลคาเงินลงทุน 

ท่ีคงเหลืออยูในกิจการที่ควบคุมรวมกันเดิมดวยมูลคายุติธรรมและตองรับรูผลตางระหวาง

มูลคาตอไปนี้ในกําไรหรือขาดทุน  

45.1 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีคงเหลืออยู และเงินท่ีไดรับจากการขายสวนไดเสีย 

ในกิจการที่ควบคุมรวมกัน และ  

45.2  มูลคาตามบญัชีของเงนิลงทนุดังกลาว ณ วันท่ีสญูเสยีอํานาจในการควบคุมรวม  

45ก. เมื่อการลงทุนสิ้นสุดสภาพการเปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน และถูกบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู และการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช) มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันท่ีสิ้นสุดการเปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

ถือเปนมูลคายุติธรรมเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39

เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 
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45ข. หากผูลงทุนหมดอํานาจในการควบคุมรวม ผูลงทุนตองบันทึกบัญชีสําหรับทุกจํานวนท่ีเคยรับรู 

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเก่ียวกับกิจการนั้น ๆ เสมือนวากิจการท่ีควบคุมรวมกันไดทําการขาย

สินทรัพย หรือหนี้สินท่ีเก่ียวของนั้นออกไป ดังนั้นหากผลกําไรหรือผลขาดทุนท่ีเคยรับรูในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจัดประเภทใหมไปเปนกําไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายสินทรัพยหรือหนี้สิน 

ท่ีเก่ียวของแลว ผูลงทุนตองจัดประเภทผลกําไรหรือผลขาดทุนท่ีรับรูในสวนของเจาของไปในกําไร 

หรือขาดทุน (เปนการจัดประเภทรายการบัญชีใหม) เม่ือผูลงทุนสูญเสียอํานาจการควบคุมรวม

เชนกัน ตัวอยางเชน หากกิจการท่ีควบคุมรวมกันมีสินทรัพยทางการเงินประเภทเผื่อขาย  

และผูลงทุนสูญเสียอํานาจการควบคุมรวมในกิจการดังกลาว ผูลงทุนตองจัดประเภทผลกําไร 

หรือผลขาดทุนท่ีเก่ียวกับสินทรัพยดังกลาวท่ีเคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนใหมโดยบันทึกไป

ยังกําไรหรือขาดทุน แตถาสวนไดเสียในกจิการท่ีควบคุมรวมกันนั้นลดลง โดยท่ีการลงทุนดังกลาว

ยังคงมีสภาพเปนกิจการควบคุมรวมกันอยู ผูลงทุนตองจัดประเภทผลกําไรหรือขาดทุนเฉพาะ

สัดสวนท่ีเคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนใหอยูในกําไรหรือขาดทุน  

งบการเงินเฉพาะกิจการของผูรวมคา 

46. ผูรวมคาตองบันทึกบัญชีสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการของ 

ผูรวมคาตามขอกําหนดในยอหนาที่ 38 - 43 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

47. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน 

ตอสาธารณะ 

รายการคาระหวางผูรวมคากับการรวมคา 

48. ผูรวมคาตองรับรูสวนของผลกําไรหรือผลขาดทุนท่ีเกิดจากการโอนหรือขายสินทรัพยใหแก

การรวมคาตามเนื้อหาของรายการคาที่เกิดขึ้น หากผูรวมคาโอนสินทรัพยพรอมกับความเสีย่ง

และผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของใหแกการรวมคาและการรวมคายังคง

ครอบครองสินทรัพยนั้นอยูผูรวมคาตองรับรูผลกําไรหรือผลขาดทุนเฉพาะสวนท่ีเปนสวนได

เสียของผูรวมคาอ่ืน
1
 อยางไรก็ตาม ผูรวมคาตองรับรูผลขาดทุนท้ังจํานวนเมื่อมีหลักฐาน

สนับสนุนวาสินทรัพยท่ีโอนหรือขายใหมีมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของสินทรัพยหมุนเวียนลดลง

หรือมีผลขาดทุนจากการดอยคาเกิดขึ้น 

49. เมื่อผูรวมคาซื้อสินทรัพยจากการรวมคา ผูรวมคาตองไมรับรูสวนแบงของตนในกําไร 

ท่ีการรวมคาไดรับจากการขายสินทรัพยนั้นจนกวาผูรวมคาจะไดขายสินทรัพยดังกลาว 

ใหกับบุคคลที่สามที่มีความเปนอิสระจากผูรวมคา และการรวมคา ผูรวมคาตองรับรูสวนแบง

                                 
1
 ดูการตีความมาตรฐานการบัญชี เร่ือง กิจการท่ีควบคุมรวมกัน-การโอนสินทรัพยท่ีไมเปนตัวเงินของผูรวมคา  

(เม่ือมีการประกาศใช) 
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ของตนในขาดทุนท่ีเกิดขึ้นกับการรวมคาจากการขายสินทรัพยนั้นใหกับตนในลักษณะเดียวกับ

การรับรูรายการกําไร เวนแตขาดทุนดังกลาวเกิดขึ้นทันทีเมื่อมูลคาสุทธิท่ีจะได รับ 

ของสินทรัพยหมุนเวียนลดลง หรือมีผลขาดทุนจากการดอยคาเกิดขึ้นใหผูรวมคาตองรับรู 

ผลขาดทุนนั้นทันที 

50. ในการประเมินวาสินทรัพยท่ีมีการโอนระหวางผูรวมคา และการรวมคาดอยคาลงหรือไม ผูรวมคา

ตองกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีโอนระหวางกันตามขอกําหนดท่ีระบุไวใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย โดยการกําหนด

มูลคาจากการใช ผูรวมคาตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากการ 

ใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง และกระแสเงินสดจากการจําหนายสินทรัพยโดยการรวมคานัน้ไปในท่ีสุด 

การแสดงสวนไดเสียในการรวมคาในงบการเงินของผูลงทุน 

51. ผูลงทุนซ่ึงไมมีอํานาจควบคุมรวมในการรวมคา ตองบันทึกเงินลงทุนตามขอกําหนดที่ระบุไว

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู และการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน  

(เมื่อมีการประกาศใช) หรือหากผูลงทุนมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในการรวมคา ผูลงทุน 

ตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

เงินลงทุนในบริษัทรวม  

ผูดําเนินการของการรวมคา 

52. ผูดําเนินการ หรือผูจัดการของการรวมคาตองบันทึกคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตามขอกําหนด 

ท่ีระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได (เมื่อมีการประกาศใช) 

53. ผูรวมคารายใดรายหนึ่ง หรือมากกวาอาจทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการหรือผูจัดการในการรวมคา 

โดยปกติผูดําเนินการมักจะไดรับคาธรรมเนียมการจัดการสําหรับหนาท่ีดังกลาว และการรวมคา

ตองบันทึกคาธรรมเนียมนี้เปนคาใชจาย 

การเปดเผยขอมูล 

54. ผูรวมคาตองเปดเผยจํานวนรวมของรายการหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นทุกขอตอไปนี้แยกตางหาก

จากรายการหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นอ่ืน ยกเวนกรณีท่ีความนาจะเปนของผลขาดทุนจากรายการ

ดังกลาวอยูในระดับที่ไมนาจะเกิดขึ้น 

54.1 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงผูรวมคาเปนผูกอใหเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการมีสวนไดเสีย 

ในการรวมคา และสวนแบงของตนในหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเกิดขึ้นรวมกับผูรวมคาอ่ืน 

54.2 สวนแบงของหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นของการรวมคา เฉพาะสวนท่ีผูรวมคาอาจตอง

รับผิดชอบ  
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54.3 รายการหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการที่ผูรวมคาอาจตองรับภาระหนี้สินของผูรวมคาอ่ืน

ในการรวมคา 

55. ผูรวมคาตองเปดเผยจํานวนรวมของภาระผูกพันของตนที่เกิดจากการมีสวนไดเสียในการ 

รวมคาทุกขอดังตอไปนี้แยกตางหากจากภาระผูกพันอ่ืน  
55.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับการลงทุนของผูรวมคาที่เกิดจากการมีสวนไดเสียในการรวมคา

และสวนแบงของตนในภาระผูกพันท่ีเก่ียวกับการลงทุนท่ีเกิดขึ้นรวมกับผูรวมคาอ่ืน  

55.2 สวนแบงในภาระผูกพันท่ีเก่ียวกับการลงทุนของการรวมคา 

56. ผูรวมคาตองเปดเผยรายการและคําอธิบายเก่ียวกับสวนไดเสียในการรวมคาที่มีนัยสําคัญ

และสัดสวนของสวนไดเสียในสวนของเจาของที่มีในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ผูรวมคาที่รับรู

สวนไดเสียของตนในกิจการที่ควบคุมรวมกันโดยนํารายการตางๆ ของกิจการที่ควบคุม

รวมกันมารวมกับรายการที่คลายคลึงกันในงบการเงินของตนเปนรายบรรทัดตามวิธีรวม 

ตามสัดสวนหรือรับรูตามวิธีสวนไดเสียใหเปดเผยจํานวนรวมของสวนไดเสียแตละรายการ 

ท่ีตนมีในการรวมคาโดยแยกเปนสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินระยะยาว รายไดและคาใชจายที่เก่ียวของในการรวมคา 

57. ผูรวมคาตองเปดเผยวิธีการที่ใชในการรับรูสวนไดเสียในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

วันถือปฏิบัติ 

58. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ 

หลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ท้ังนี้ สนับสนุนใหนําไปใชกอนวันถือปฏิบัติ หากกิจการ 

นํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมกอนวันท่ี 1 มกราคม 2554 

กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย 

58ก. (ยอหนานี้ไมเก่ียวของ) 

58ข. (ยอหนานี้ไมเก่ียวของ) 

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม 

59. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  

สวนไดเสียในการรวมคา 




