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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

คําแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (IAS 27 : Separate Financial Statements (Bound 

volume 2016 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 4 ถึง 7 10 

11ข และ 12 และการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น การปรับปรุงเกี่ยวข้องกับ 

การจัดทาํงบการเงินภายใต้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการปรับปรุงดังกล่าว

อนุญาตให้กิจการสามารถเลือกใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุน 

ในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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สารบญั 

 

จากย่อหนา้ที ่

บทนาํ บทนาํ 1 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 2 

คํานยิาม 4 

การจดัทํางบการเงินเฉพาะกิจการ 9 

การเปิดเผยขอ้มูล 15 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 18 

การอา้งอิงถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน 

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

19 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 20 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้วยย่อหน้าที่  

1 ถึง 20 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของ

กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด  

(เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

บทนาํ 
 

บทนาํ 1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้วย

ข้อกาํหนดทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุน 

ในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วม เม่ือกิจการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการที่จัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการบันทกึเงินลงทุน

ดังกล่าวด้วยราคาทุน หรือตามที่กาํหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือตามวิธส่ีวนได้เสยี 

บทนาํ 2 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

บทนาํ 3     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดข้อกาํหนดทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล

สาํหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วม เม่ือกิจการ

จัดทาํงบการเงินเฉพาะกจิการ  

 

ขอบเขต 
 

2 มาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ ตอ้งถือปฏิบติักบัการบญัชีสําหรบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุนใน

การร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการเมือ่กิจการเลือกที่จะนําเสนอ 

หรือตอ้งปฏิบติัตามขอ้กําหนดของกฎหมายทีใ่หมี้การนาํเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ 

3 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ได้บังคับว่ากิจการใดควรจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐาน 

การบัญชีฉบับน้ีนํามาใช้เม่ือกิจการจัดทาํงบการเงินเฉพาะกิจการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน 

 

คํานยิาม 
 

4 คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงันี้  

งบการเงินรวม หมายถงึ งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการนําเสนอสินทรพัย ์

หนี้ สิน ส่วนของเจ้าของ รายได  ้ค่าใช้จ่าย และ

กระแสเงินสดของบริษทัใหญ่ และบริษทัย่อยเสมือน

ว่าเป็นของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถงึ งบการเงินที่นําเสนอโดยกิจการ ซ่ึงกิจการสามารถ

เลือกบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุนใน

การร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วมตาม

ขอ้กําหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  โดยวิธี

ราคาทุน หรือตามที่ กําหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ หรือโดยวิธี

ส่วนไดเ้สียตามที่อธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี  
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ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมคา้ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 

5 คาํนิยามของคําศัพท์ดังต่อไปน้ีกาํหนดไว้ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) ภาคผนวก ก ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน (เม่ือมี 

การประกาศใช้) และย่อหน้าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• บริษัทร่วม 

• การควบคุมผู้ได้รับการลงทุน 

• วิธส่ีวนได้เสยี 

• กลุ่มกจิการ 

• กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุน 

• การควบคุมร่วม 

• การร่วมค้า 

• ผู้ร่วมค้า 

• บริษัทใหญ่ 

• อทิธพิลอย่างมีนัยสาํคัญ  

• บริษัทย่อย 
6 งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นงบการเงินที่มีการนาํเสนอเพ่ิมเติมจากงบการเงินรวม หรือเพ่ิมเติม

จากงบการเงินของผู้ลงทุน ซ่ึงไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย แต่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือ 

เงินลงทุนในการร่วมค้า ซ่ึงลงทุนในบริษัทร่วมหรือเงินลงทุนในการร่วมค้าถูกกําหนดให้ 

บันทกึบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสถานการณ์ 

ที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 8 ถึง ย่อหน้าที่ 8ก  

7 งบการเงินของกิจการซ่ึงไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือส่วนได้เสียของผู้ร่วมค้าในการร่วมค้า 

ไม่ถือเป็นงบการเงินเฉพาะกจิการ  

8 กิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาํเสนองบการเงินรวมตามย่อหน้าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ

ยกเว้นไม่ต้องใช้วิธีส่วนได้เสียตามย่อหน้าที่ 17 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) อาจนําเสนอ 

งบการเงินเฉพาะกจิการเป็นเพียงงบการเงินเดียวของกจิการได้ 

8ก กจิการที่ดาํเนินธุรกจิด้านการลงทุนซ่ึงถูกกาํหนดให้ปฏบัิติตามข้อยกเว้นสาํหรับการรวมบริษัทย่อย

ทั้งหมดในการจัดทํางบการเงินรวมตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 31 ของมาตรฐานการรายงาน 
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ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งงวด

ปัจจุบันและงวดที่นําเสนอเปรียบเทียบทุกงวด ให้นําเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเพียง 

งบการเงินเดียวของกจิการ 

 

การจดัทํางบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

9 งบการเงินเฉพาะกิจการต้องจัดทําให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ทีเ่กีย่วขอ้งทุกฉบบั ยกเวน้ตามทีก่ล่าวในย่อหนา้ที ่10 

10 เมื่อกิจการ 0จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีใดวิธีหนึง่ดงันี้  

10.1 วิธีราคาทุน  

10.2 ตามที่กําหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ 

ทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ หรือ 

10.3   วิธีส่วนไดเ้สียตามที่อธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 2559)

เรือ่ง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

 กิจการตอ้งใชวิ้ธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสําหรบัเงินลงทุนแต่ละประเภท เงินลงทุนที่บนัทึกบญัชี

ดว้ยวิธีราคาทุนหรือตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตอ้งปฏิบติัตามที่กําหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 

การดาํเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช)้ เมือ่เงินลงทุนถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ถือไวเ้พือ่ขาย

หรือเพื่อการจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจ้าของ (หรือนําไปรวมในกลุ่มสินทรพัยที์่จะจําหน่ายที่ถูกจัด 

ประเภทเป็นสินทรพัยที์่ถือไวเ้พื่อขายหรือเพื่อการจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจ้าของ) การวดัมูลค่า 

เงินลงทุนซ่ึงมีการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมือ

ทางการเงิน (เมือ่มีการประกาศใช)้ จะไม่เปลีย่นแปลงในกรณีดงักล่าว 

11 หากกจิการเลือกปฏบัิติตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) ในการวัดมูลค่า 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการต้อง

บันทกึบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวด้วยวิธเีดียวกนัในงบการเงินเฉพาะกจิการ 

11ก ในกรณีที่บริ ษัทใหญ่ต้องวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยวิธี มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร 

หรือขาดทุนตามที่กล่าวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  

(เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงเป็นไปตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 31 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) กิจการต้องรับรู้ 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกจิการด้วยวิธเีดียวกนั 
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11ข บริษัทใหญ่ที่สิ้นสดุการเป็นกจิการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน หรือเปล่ียนสถานะมาเป็นกิจการที่

ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนต้องรับรู้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่การเปล่ียนแปลง

สถานภาพเกดิข้ึน ดังน้ี 

11ข.1  เม่ือกิจการสิ้นสุดการเป็นกจิการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องบันทกึเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยตามย่อหน้าที่ 10 โดยวันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานภาพต้องถือเสมือนเป็น

เป็นวันซ้ือ มูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย ณ วันที่ถือเสมือนเป็นวันซ้ือต้องแสดงเสมือน

เป็นสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเพ่ือเป็นการโอนเพ่ือบันทกึบัญชีเงินลงทุนตามย่อหน้าที่ 10 

 11ข.1.1 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

 11ข.1.2 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

11ข.2 เม่ือกิจการเปล่ียนสถานะมาเป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน กิจการต้องรับรู้ 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตามที่ก ําหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 

มีการเปล่ียนแปลงสถานภาพต้องรับรู้เป็นผลกาํไรหรือผลขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุน 

ผลปรับปรุงสะสมจากการรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจาก

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่าน้ันต้องรับรู้เสมือนว่ากิจการที่ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนได้

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานภาพ 

12 กิจการตอ้งรบัรูเ้งินปันผลจากบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในกําไรหรือขาดทุน 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อกิจการมีสิทธิในการไดร้ับเงินปันผล เงินปันผลจะถูกรบัรู ้

ในกําไรหรือขาดทุน เวน้แต่กิจการเลือกวิธีการบนัทึกบญัชีโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงในกรณี

ดงักล่าวเงินปันผลจะรบัรูโ้ดยการหกัออกจากมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

13 เม่ือบริษัทใหญ่จัดโครงสร้างของกลุ่มโดยการจัดต้ังกิจการข้ึนใหม่เป็นบริษัทใหญ่ในลักษณะที่

เป็นไปตามเกณฑต่์อไปน้ี 

13.1 บริษัทใหญ่ที่จัดตั้งข้ึนใหม่ได้มาซ่ึงการควบคุมจากบริษัทใหญ่เดิม โดยการออกตราสารทุน

เพ่ือแลกเปล่ียนกบัตราสารทุนที่มีอยู่ของบริษัทใหญ่เดิม 

13.2 สินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มกิจการใหม่และกลุ่มกิจการเดิมเหมือนกันทั้งก่อนและ 

หลังการปรับโครงสร้าง และ 

13.3 เจ้าของบริษัทใหญ่เดิมก่อนที่จะปรับโครงสร้างมีอาํนาจโดยสมบูรณ์และมีส่วนได้เสียใน

สินทรัพย์สุทธิของกลุ่มกิจการเดิมและกลุ่มกิจการใหม่โดยเทียบเคียงกันทั้งก่อนและหลัง

การปรับโครงสร้างเหมือนเดิม 

และบริษัทใหญ่ที่จัดตั้งข้ึนใหม่ได้บันทกึเงินลงทุนในบริษัทใหญ่เดิมตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 10.1

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทใหญ่ที่จัดตั้งข้ึนใหม่ต้องวัดราคาทุนด้วยมูลค่าตามบัญชีของ 

ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เดิม ณ วันที่ 

มีการปรับโครงสร้างองค์กร 
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14 ในทาํนองเดียวกัน กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่อาจจัดตั้งกิจการข้ึนใหม่เป็นบริษัทใหญ่ในลักษณะ 

ที่ เข้าเง่ือนไขในย่อหน้าที่  13 ข้อกําหนดในย่อหน้าที่  13 ใช้กับการจัดโครงสร้างในกรณี น้ี 

ด้วยเช่นกัน การอ้างอิงถึง   “บริษัทใหญ่เดิม”  และ “กลุ่มกิจการเดิม” ในกรณีน้ีหมายถึง  

“กจิการเดิม” 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

15 กิจการตอ้งถอืปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้งทุกฉบบัเมือ่มีการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถงึตามขอ้กําหนดในย่อหนา้ที ่16 ถงึ 17 

16 หากบริษทัใหญ่เลือกที่จะไม่นําเสนองบการเงินรวมตามย่อหนา้ที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้)  

แต่นาํเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัใหญ่ตอ้งเปิดเผยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

16.1 ขอ้เท็จจริงที่ว่างบการเงินที่นําเสนอเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใชข้้อยกเวน้ 

ในการไม่จัดทํางบการเงินรวม พร้อมทั้ งเปิดเผยชื่อบริษัทและสถานที่หลักของ 

การประกอบกิจการ (และประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตั้งบริษทัหากแตกต่าง) ของกิจการที่

มีการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อการนําเสนอ 

ต่อสาธารณะ รวมทั้งทีอ่ยู่ซ่ึงบุคคลภายนอกสามารถติดต่อของบการเงินรวมดงักล่าวได ้

16.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยัสําคญัในบริษทัย่อย ในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 

รวมถงึ  

16.2.1  รายชื่อของผูไ้ดร้บัการลงทุน  

16.2.2  สถานที่หลกัของการประกอบกิจการของผูไ้ดร้บัการลงทุน (และประเทศที ่

จดทะเบยีนจดัตั้งบริษทัหากแตกต่าง)  

16.2.3  สดัส่วนของความเป็นเจ้าของในผูไ้ดร้บัการลงทุน (และสดัส่วนของสิทธิใน

การออกเสียงหากแตกต่างจากสัดส่วนของความเป็นเจ้าของในผูไ้ดร้ับ 

การลงทุน) 

16.3 คําอธิบายวิธีการทางบญัชีที่ใช้ในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามรายละเอียดใน 

ย่อหนา้ที ่16.2 

16ก เมื่อกิจการที่ดําเนินธุรกิจดา้นการลงทุนซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ (ที่ไม่ใช่บริษทัใหญ่ตามที่กล่าวถึง

ในย่อหนา้ที่ 16) จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเพียงงบการเงินเดียวของกิจการ ตามที่

กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 8ก กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวดว้ย กิจการที่ดําเนินธุรกิจ 

ด้านการลงทุนยังคงต้องนําเสนอการเปิดเผยข้อมูลที่ เ กี่ยวกับกิจการที่ ดําเนินธุรกิจ 

ดา้นการลงทุนตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 (ปรบัปรุง 

2559) เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน (เมือ่มีการประกาศใช)้  
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17 หากบริษทัใหญ่ (นอกเหนือจากบริษทัใหญ่ตามย่อหนา้ที่ 16 ถึง 16ก) หรือผูล้งทุนที่มี 

การควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคัญเหนือผูไ้ดร้ับการลงทุน มีการจัดทํา 

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัใหญ่หรือผูล้งทุนตอ้งระบุถึงงบการเงินที่มีการจัดทําตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (เมือ่มี

การประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  

การร่วมการงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรบัปรุง 

2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (เมือ่มีการประกาศใช)้ ซ่ึงเกีย่วขอ้งกบั

งบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าว โดยบริษทัใหญ่และผูล้งทุนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน

เฉพาะกิจการดงัต่อไปนี้  

17.1 ขอ้เท็จจริงที่งบการเงินที่นําเสนอนั้นเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการรวมทั้ งเหตุผลใน 

การจดัทํางบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีขอ้กฎหมายกําหนดใหต้อ้งจดัทํา 

17.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยัสําคญัในบริษทัย่อย ในการร่วมคา้และในบริษทัร่วม 

รวมถงึ  

17.2.1 รายชื่อของผูไ้ดร้บัการลงทุน  

17.2.2  สถานที่หลกัของการประกอบกิจการของผูไ้ดร้บัการลงทุน (และประเทศที ่

จดทะเบยีนจดัตั้งบริษทัหากแตกต่าง)  

17.2.3  สดัส่วนของความเป็นเจา้ของในผูไ้ดร้บัการลงทุน (และสดัส่วนของสิทธิใน

การออกเสียงหากแตกต่างจากสัดส่วนของความเป็นเจ้าของในผูไ้ดร้ับ 

การลงทุน) 

17.3 คําอธิบายวิธีการทางบญัชีที่ใช้ในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามรายละเอียดใน 

ย่อหนา้ที ่17.2 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

18 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม 

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับ

ใช้หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วยและต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนได้เสียในกิจการอื่น (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) พร้อมกนั 

18ก  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ข  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 



 

  10 

18ค  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ง  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18จ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ฉ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ช  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ซ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ฌ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

18ญ วิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทาํให้เกิดการปรับปรุงย่อหน้าที่ 4 ถึง 7 10 11ข และ 12 

กิจการต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยให้ถือปฏิบัติสาํหรับการปรับปรุงดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

ตามที่ก ําหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งน้ีอนุญาตให้

กิจการนาํไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับ

งวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

 

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน  

(เมือ่มีการประกาศใช)้ 
 

19 ถ้ากจิการนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติ แต่ยังไม่ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาปฏิบัติใช้ การอ้างอิงใดๆ 

ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

ให้หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

การยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิม 
 

20     (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 
 


