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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27   

เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บทน า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ ประกอบด้วยข้อก าหนดทางการบัญชี

และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เม่ือกิจการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยก าหนดให้กิจการที่จัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึก 

เงินลงทุนดังกล่าวด้วยวิธรีาคาทุน หรือวิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า หรือตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีที่เลือกวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ถือเป็นข้อบังคับให้ต้องจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ 

แต่หากกจิการเลือกที่จะน าเสนอ หรือต้องปฏบัิติตามข้อก าหนดของกฎหมายที่ให้มีการน าเสนองบการเงิน

เฉพาะกิจการ กิจการจ าเป็นต้องน ามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาใช้ปฏบัิติเมื่อมีการจัดท างบการเงินเฉพาะ

กจิการให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ค านยิาม ค าศพัท ์และค าอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคญั 

งบการเงินเฉพาะกจิการ หมายถึง งบการเงินที่น าเสนอโดยบริษัทใหญ่ (กล่าวคือผู้ลงทุนที่ควบคุม

บริษัทย่อย) หรือโดยผู้ลงทุนที่มีอ านาจควบคุมร่วมในผู้ได้รับการลงทุนหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ

เหนือผู้ได้รับการลงทุน ซ่ึงมีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนด้วยราคาทุน  หรือตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นงบการเงินที่มีการน าเสนอเพ่ิมเติมจากงบการเงินรวม หรือเพ่ิมเติม

จากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งน้ีไม่รวมถึง

สถานการณ์ที่ก  าหนดให้กจิการอาจน าเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเพียงงบการเงินเดียวของกิจการใน

กรณีที่กิจการได้รับยกเว้น เม่ือเข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ก  าหนดให้

กิจการไม่ต้องใช้วิธีส่วนได้เสีย
1
 หรือไม่ต้องน าเสนองบการเงินรวม

2
 ดังน้ัน งบการเงินเฉพาะกิจการไม่

จ าเป็นต้องแนบท้ายงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย 

หรือน าเสนอพร้อมกบังบการเงินรวมเสมอไป หากเข้าเง่ือนไขตามที่ได้ระบุไว้ 

อย่างไรกต็าม งบการเงินที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียไม่ถือเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ ในท านอง

เดียวกนังบการเงินของกจิการซ่ึงไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือส่วนได้เสียของผู้ร่วมค้าในการร่วมค้า กไ็ม่

ถือเป็นงบการเงินเฉพาะกจิการเช่นกนั 

                                                           
1
 ดู ย่อหน้าที่ 17 ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

2
 ดู ย่อหน้าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 เรื่อง งบการเงนิรวม 
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งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการน าเสนอสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของ

เจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย เสมือนว่าเป็นของหน่วยงาน

ทางเศรษฐกจิหน่วยงานเดียว  

การจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ  

การวดัมูลค่าและการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุนในการร่วมคา้และเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในการจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องบันทกึบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนใน

การร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธใีดวิธหีน่ึงดังต่อไปนี้  

1. วิธรีาคาทุน  

2. วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ดังเช่นในกรณีที่  เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม ถือโดย หรือถือโดยทางอ้อมผ่านกิจการซ่ึงเป็นกิจการร่วมลงทุน  (venture 

capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) หรือกิจการที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกนัรวมทั้งกองทุนประกนัภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked insurance funds)
3
  

3. วิธส่ีวนได้เสียตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุน

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

อย่างไรกต็าม หากกิจการใช้วิธีการบันทกึบัญชีอย่างไรในการบันทกึบัญชีเงินลงทุนแต่ละประเภท

แล้ว กิจการจ าเป็นต้องใช้วิธีการบันทกึบัญชีเดียวกันในแต่ละประเภทเงินลงทุนอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจน

กจิการต้องบันทกึบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวด้วยวิธเีดียวกนัในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ค าว่า ราคาทุน หมายถึง จ านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่จ่ายซ้ือ หรือมูลค่ายุติธรรม

ของสิ่งตอบแทนที่ให้เพ่ือการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ ณ วันที่ได้มา หรือ วันที่ก่อสร้าง ทั้งน้ี ต้นทุนของเงินลงทุน

ตามวิธีราคาทุน จะรวมถึง ต้นทุนในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซ่ึงเงินลงทุนน้ัน 

(Directly attributable transaction costs) 

ตวัอย่างที ่1  ตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบการเงินเฉพาะของกิจการ 

บริษัท ก จ ากัด จ่ายซ้ือส่วนได้เสียร้อยละ 80 ในบริษัท ข จ ากัด ซ่ึงถือว่ามีการควบคุมตามมาตรฐานการ

บัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายซ้ือด้วยเงินสดจ านวน 1,000 บาท นอกจากน้ี ต้นทุนในการเข้าท ารายการที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการเข้าซ้ือส่วนได้เสยีของบริษัท ก จ ากดั เทา่กบั 30 บาท 

ต้นทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ข จ ากัด ในงบการเงินเฉพาะของกิจการของบริษัท ก จ ากัด จะ

ประกอบด้วยจ านวนเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดที่จ่ายซ้ือ หรือมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้

เพ่ือการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ ณ วันที่ได้มาซ่ึงการควบคุมบริษัทย่อย ตลอดจนต้นทุนทางตรงอื่น ซ่ึงในกรณีน้ี

                                                           
3
 ดู ย่อหน้าที่ 18 ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 28 เรื่อง เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
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จะเท่ากับ 1,030 บาท (เงินสดที่จ่ายซ้ือ 1,000 บาท และต้นทุนในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กบัการเข้าซ้ือส่วนได้เสยีของบริษัท ก จ ากดั เทา่กบั 30 บาท) 

นอกจากน้ี ณ วันสิ้นแต่ละรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า

และเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงตามวิธรีาคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการจ าเป็นต้องประเมินว่า 

มีข้อบ่งช้ีที่ท  าให้เงินลงทุนที่แสดงตามวิธีราคาทุนดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากกิจการพบว่ามี 

ข้อบ่งช้ีดังกล่าว กจิการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนน้ันตามข้อก าหนดในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ โดยข้อบ่งช้ีขั้นต ่าที่เกี่ยวข้องที่ช้ีให้เหน็ว่า เงินลงทุนใน

บริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงตามวิธีราคาทุนดังกล่าวอาจเกิดการ

ด้อยค่าตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องน้ัน จะพิจารณาได้จากแหล่งข้อมูลภายใน โดยพิจารณา

จากเงินปันผลที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ซ่ึงจะได้กล่าวในหัวข้อ การรับรู้เงิน

ปันผลจากบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม 

การวดัมูลค่าเมือ่มีการเปลีย่นแปลงสถานะเงินลงทุน 

เม่ือเงินลงทุนถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ถือไว้เพ่ือขาย หรือน าไปรวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่ถูกจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายแล้ว เงินลงทุนที่บันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุนต้องปฏิบัติตามที่ก  าหนดไว้ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงาน

ที่ยกเลิก  คือ ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่าที่ต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

ขายโดยผลต่างที่เกิดข้ึนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรกต็าม หากกิจการเลือกวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มูลค่าเงินลงทุนจะไม่เปล่ียนแปลงในกรณีดังกล่าว  

การรบัรูเ้งินปันผลจากบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม 

ในกรณีที่กจิการเลือกวิธีการบันทกึบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมโดยวิธี

ราคาทุน เงินปันผลจากบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนใน 

งบการเงินเฉพาะกจิการ เมื่อกิจการมีสิทธิในการได้รับเงินปันผล ซ่ึงกคื็อ วันที่บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือ

บริษัทร่วมมีการประกาศจ่ายเงินปันผล โดยกิจการจะไม่สามารถที่จะรับรู้เงินปันผลจากบริษัทย่อย  

การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในก าไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการได้ หากบริษัทย่อย การร่วมค้า 

หรือบริษัทร่วม เหล่าน้ันยังไม่ได้มีการบันทกึหน้ีสนิที่เกดิข้ึนจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายให้กบัผู้ลงทุน  

อย่างไรกต็าม การที่ผู้ลงทุนรับรู้เงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม 

อาจถือได้ว่าเป็นข้อบ่งช้ีที่เงินลงทุนดังกล่าวที่แสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการอาจเกิดการ

ด้อยค่าได้ เมื่อผู้ลงทุนรับรู้เงินปันผลจากการลงทุนดังกล่าวและมีหลักฐานแสดงให้เหน็ดังต่อไปนี้   

1.  มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะ

กจิการสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกลงทุนในงบการเงินรวม ซ่ึงรวมถึงค่า

ความนิยมที่เกี่ยวข้อง หรือ  

http://www.fap.or.th/images/column_1359010309/TAS36_150957.pdf
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2.  เงินปันผลมีจ านวนมากกว่าก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมของบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม

ในรอบระยะเวลาที่ประกาศจ่ายเงินปันผล 

ทั้งน้ี หากกจิการเลือกวิธกีารบันทกึบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมโดยวิธี

ส่วนได้เสยีแล้ว เงินปันผลจากเงินลงทุนดังกล่าวจะรับรู้โดยการหักออกจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน 

การวดัมูลค่าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการทีเ่ป็นบริษทัใหญ่ทีจ่ัดตั้งข้ึนใหม่ 

ในกรณีที่ บริษัทใหญ่จัดโครงสร้างใหม่ภายในกลุ่มกิจการ โดยการจัดตั้งกิจการขึ้นใหม่เป็นบริษัทใหญ่

ในลักษณะที่บริษัทใหญ่ที่จัดต้ังข้ึนใหม่ควบคุมบริษัทใหญ่เดิมผ่านการออกตราสารทุนเพ่ือแลกเปล่ียนกับ

ตราสารทุนที่มีอยู่ของบริษัทใหญ่เดิม โดยที่สินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มกิจการใหม่ภายหลังการปรับ

โครงสร้างมิได้มีการเปล่ียนแปลงไปจากสินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มกิจการเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง 

ตลอดจนผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เดิมมีส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มกิจการใหม่ภายหลังการปรับ

โครงสร้างเหมือนกนักบัส่วนได้เสยีในสนิทรัพย์สุทธิของกลุ่มกิจการเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง และบริษัทใหญ่

ที่ จัดต้ังข้ึนใหม่บันทึกเงินลงทุนในบริษัทใหญ่เดิมตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว  

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในบริษัทใหญ่เดิมที่บริษัทใหญ่ที่จัดต้ังข้ึนใหม่จะต้องบันทึกน้ัน จะต้องวัดด้วย

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เดิม ณ 

วันที่มีการปรับโครงสร้างใหม่  

ในท านองเดียวกนั กจิการที่ไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่อาจจัดต้ังกจิการข้ึนใหม่เป็นบริษัทใหญ่ในรูปแบบ

ที่เข้าเง่ือนไขตามที่กล่าวข้างต้น ข้อก าหนดในเร่ืองดังกล่าว จะถูกน ามาใช้เช่นเดียวกันกับการจัดโครงสร้าง

ในกรณีน้ีและในกรณีน้ีการอ้างองิถึง “บริษัทใหญ่เดิม” และ “กลุ่มกจิการเดิม” หมายถึง “กจิการเดิม” 

การเปิดเผยขอ้มูล 

กจิการจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องซ่ึงรวมถึงข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1. หากบริษัทใหญ่ (นอกเหนือจากบริษัทใหญ่ที่ใช้ข้อยกเว้นในการไม่จัดท าและน าเสนองบการเงินรวม) 

หรือผู้ร่วมค้าในการร่วมค้าหรือผู้มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญเหนือผู้ได้รับการลงทุน มีการจัดท า 

งบการเงินเฉพาะกจิการ บริษัทใหญ่หรือผู้ลงทุนต้องระบุถึงงบการเงินที่มีการจัดท าตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เร่ือง 

การร่วมการงาน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า โดย

บริษัทใหญ่และผู้ลงทุนต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเฉพาะกจิการ ดังต่อไปนี้   

1.1 ข้อเทจ็จริงที่งบการเงินที่น าเสนอน้ันเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการรวมทั้งเหตุผลในการจัดท า

งบการเงินเฉพาะกจิการหากไม่มีข้อกฎหมายบังคับให้ต้องจัดท า  

1.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่ส าคัญในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม รวมถึง (ก) รายช่ือของผู้ได้รับการลงทุน (ข) สถานที่หลักของการประกอบกิจการ

ของผู้ได้รับการลงทุน (และประเทศที่จดทะเบียนจัดต้ังหากมีความแตกต่าง) (ค) สัดส่วน

ของความเป็นเจ้าของในผู้ได้รับการลงทุน (และสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงหากแตกต่าง
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จากสัดส่วนของความเป็นเจ้าของในผู้ได้รับการลงทุน) ตลอดจนค าอธิบายวิธีการทางบัญชีที่

ใช้ในการบันทกึบัญชีเงินลงทุนตามรายละเอยีดดังกล่าว 

2. ในกรณีที่บริษัทใหญ่ใช้ข้อยกเว้นในการไม่จัดท าและน าเสนองบการเงินรวม เน่ืองจากเป็นไปตาม

เง่ือนไขที่ก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม แต่มีการน าเสนอ

งบการเงินเฉพาะกจิการ บริษัทใหญ่ต้องเปิดเผยในงบการเงินเฉพาะกจิการดังน้ี  

2.1 ข้อเทจ็จริงที่ว่างบการเงินที่น าเสนอเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้ข้อยกเว้นในการไม่

จัดท างบการเงินรวม พร้อมทั้งให้เปิดเผยช่ือบริษัทและสถานที่หลักของการประกอบกิจการ 

(และประเทศที่จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทหากมีความแตกต่าง) ของกิจการที่มีการจัดท า        

งบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพ่ือการน าเสนอต่อสาธารณะ  รวมทั้งที่

อยู่ซ่ึงบุคคลภายนอกสามารถติดต่อของบการเงินรวมดังกล่าวได้  

2.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่ส าคัญในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม รวมถึง (ก) รายช่ือของผู้ได้รับการลงทุน (ข) สถานที่หลักของการประกอบกิจการ

ของผู้ได้รับการลงทุน (และประเทศที่จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทหากมีความแตกต่าง) (ค) 

สัดส่วนของความเป็นเจ้าของในกิจการ(และสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียง หากมีความ

แตกต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจ้าของในผู้ได้รับการลงทุน) ตลอดจนค าอธิบายวิธีการทาง

บัญชีที่ใช้ในการบันทกึบัญชีเงินลงทุนตามรายละเอยีดดังกล่าว  

 

ตวัอย่างที ่2  การเปิดเผยขอ้มูล 

1. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท าขึ้ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท [ ] จ ากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี

เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้  

 

  จัดตั้งขึ้นใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกจิ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2556 2555 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัท……………   xx xx 

บริษัท……………   xx xx 

ข)   บริษัทฯ น างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมต้ังแต่วันที่บริษัทฯ  

มีอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสดุการควบคุมบริษัทย่อยน้ัน   

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับของ

บริษัทฯ 
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ง) สินทรัพย์และหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็น  

เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่าย

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจาก 

การแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น   

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดออก

จากงบการเงินรวมน้ีแล้ว  

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ

บริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไร

หรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

1.1 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนใน 

บริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธรีาคาทุนหรือวิธส่ีวนได้เสยี 

 

2. เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

2.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกจิการ มีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกช าระแล้ว สดัส่วนเงินลงทุน 

ราคาทุน / มูลค่าตาม

บัญชีตามวิธส่ีวนได้เสยี 

เงินปันผลที่บริษัทฯ          

รับระหว่างปี 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัท [  ] จ ากดั xx xx xx xx xx xx xx xx 

บริษัท [  ] จ ากดั xx xx xx xx xx xx xx xx 

บริษัท [  ] จ ากดั xx xx xx xx xx xx xx xx 

รวม     xx xx xx xx 

3.  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

3.1 เงินลงทุนในการร่วมค้าตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกจิการ มีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกันมี

รายละเอยีดดังต่อไปนี้  



คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2560)    คู่มืออธบิาย TAS 27     หน้า 7 

 

กรณีเลือกใช้วิธรีาคาทุน 

  (หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

การร่วมค้า 

ลักษณะ

ธุรกจิ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าสะสม

ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบัญชี 

ตามวิธรีาคาทุน 

- สทุธิ 

  2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษัท [  ] จ ากดั  xx xx xx xx xx xx xx xx 

บริษัท [  ] จ ากดั  xx xx xx xx xx xx xx xx 

รวม    xx xx xx xx xx xx 

 

กรณีเลือกใช้วิธส่ีวนได้เสยี 

 

  (หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

การร่วมค้า ลักษณะธุรกจิ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี

ส่วนได้เสีย 

  2556 2555 2556 2555 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษัท [  ] จ ากดั  xx xx xx xx 

บริษัท [  ] จ ากดั  xx xx xx xx 

รวม    xx xx 



คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2560)    คู่มืออธบิาย TAS 27     หน้า 8 

 

 

3.2 ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ (เปิดเผยทั้งวิธรีาคาทุนและวิธส่ีวนได้เสยี) 

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม

และรับรู้เงินปันผลรับจากกจิการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกจิการดังน้ี 

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

การร่วมค้า 

ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ในระหว่างปี 

เงินปันผลที่บริษัทฯรับ

ระหว่างปี 

 2556 2555 2556 2555 

บริษัท [  ] จ ากดั xx xx xx xx 

บริษัท [  ] จ ากดั xx xx xx xx 

รวม xx xx xx xx 

4.  เงินลงทุนในบริษทัร่วม  

4.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกจิการ มีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

กรณีเลือกใช้วิธรีาคาทุน 

   (หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 

บริษัท 

 

ลักษณะ

ธุรกจิ 

จัดตั้งขึ้น 

ในประเทศ 

 

 

สดัส่วนเงินลงทุน 

 

 

ราคาทุน 

 

ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าสะสม

ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบัญชี 

ตามวิธรีาคาทุน 

- สุทธิ 

   2556     2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษัท [  ]    xx xx xx xx xx xx xx xx 

บริษัท [  ]    xx xx xx xx xx xx xx xx 

รวม     xx xx xx xx xx xx 



คู่มอือธบิายมาตรฐานการบญัชีนี้  ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2560)    คู่มืออธบิาย TAS 27     หน้า 9 

 

 

กรณีเลือกใช้วิธส่ีวนได้เสยี 

4.2 เงินปันผลรับ (เปิดเผยทั้งวิธรีาคาทุนและวิธส่ีวนได้เสยี) 

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกจิการ ดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษัท 

เงินปันผลที่บริษัทฯ      

รับระหว่างปี 

 2556 2555 

บริษัท [  ] จ ากดั xx xx 

บริษัท [  ] จ ากดั xx xx 

รวม xx xx 

 

 

********************** 

 

 

บริษัท 

 

ลักษณะธุรกจิ จัดตั้งขึ้น 

ในประเทศ 

 

 

สดัส่วนเงินลงทุน 

 

 

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี

ส่วนได้เสีย 

   2556     2555 2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษัท [  ]    xx xx xx xx 

บริษัท [  ]    xx xx xx xx 

รวม     xx xx 



 
 
 

    

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา  

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางวราภรณ์     วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา      ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์     เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 


