เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๓/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับ ที่ 27 เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจ การ ซึ่ งเป็ นฉบับปรั บ ปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชี
ระหว่ างประเทศที่ สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (IAS 27: Separate Financial Statements (Bound
volume 2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ มีการปรั บปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ

1
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คานิยาม
การจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปิ ดเผยข้อมูล
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง

1
2
4
9
15
18

การอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้)

19

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

20
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่
1 ถึง 20 ทุกย่อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของ
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีทไี่ ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิ จ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อ ผิดพลาด
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อกาหนดข้ อกาหนดทางการบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่ วมค้ าและเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม เมื่ อ
กิจการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอบเขต
2

3

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย เงินลงทุน
ในการร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อกิจการเลือกที่จะ
นาเสนอ หรื อต้องปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดของกฎหมายที่ ให้มีการนาเสนองบการเงินเฉพาะ
กิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ ได้ บังคับว่ ากิจการใดควรจั ดทางบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบั ญชี
ฉบับนี้นามาใช้ เมื่ อกิจการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

คานิยาม
4

คาศัพท์ท่ ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังนี้
งบการเงินรวม

หมายถึง

งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการนาเสนอสินทรัพย์
หนี้ สิ น ส่ ว นของเจ้ าของ รายได้ ค่ า ใช้จ่ าย และ
กระแสเงินสดของบริษทั ใหญ่ และบริษทั ย่อยเสมือน
ว่าเป็ นของหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว

3
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งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง

5

6

งบการเงินที่นาเสนอโดยกิจการ ซึ่ งกิจการสามารถ
เลื อกบันทึ กเงินลงทุ นในบริ ษ ทั ย่ อย เงิ นลงทุ นใน
การร่ ว มค้ า และเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ั ท ร่ ว มตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ โดยวิ ธี
ราคาทุ น หรื อ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่ องมือ
ทางการเงิ น (เมื่ อมี การประกาศใช้) หรื อโดยวิ ธี
ส่ วนได้เสี ยตามที่อธิ บายไว้ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง เงิ นลงทุ นใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้)

คานิยามของคาศัพท์ดังต่อไปนี้ กาหนดไว้ ในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ภาคผนวก ก ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การร่วมการงาน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) และย่อหน้ าที่ 3 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
 บริษัทร่วม
 การควบคุมผู้ได้ รับการลงทุน
 วิธสี ่วนได้ เสีย
 กลุ่มกิจการ
 กิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน
 การควบคุมร่วม
 การร่วมค้ า
 ผู้ร่วมค้ า
 บริษัทใหญ่
 อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
 บริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นงบการเงินที่ มีการนาเสนอเพิ่ มเติมจากงบการเงินรวม หรือเพิ่ มเติม
จากงบการเงิน ของผู้ลงทุน ซึ่ งไม่ มีเงิน ลงทุ นในบริ ษัทย่ อย แต่ มีเงิน ลงทุ นในบริ ษัทร่ วมหรื อ
เงินลงทุ นในการร่ วมค้ า ซึ่ งเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้ า ถูกกาหนดให้
บันทึกบัญชีตามวิธสี ่วนได้ เสีย ตามที่ กาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานการณ์
ที่ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 8 ถึง 8ก
4
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7
8

8ก

งบการเงินของกิจการซึ่ งไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือส่วนได้ เสียของผู้ร่วมค้ าในการร่ วมค้ า
ไม่ถือเป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนาเสนองบการเงินรวมตามย่อหน้ าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) หรื อ
ยกเว้ นไม่ต้องใช้ วิธีส่วนได้ เสียตามย่อหน้ าที่ 17 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง เงิน ลงทุน ในบริ ษัทร่ ว มและการร่ วมค้ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) อาจนาเสนอ
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นเพียงงบการเงินเดียวของกิจการได้
กิ จการที่ ด าเนิ นธุ รกิ จด้ านการลงทุ นซึ่ งถู กก าหนดให้ ปฏิ บั ติ ตามข้ อยกเว้ นส าหรั บการรวม
บริ ษั ทย่ อย ทั้ง หมดในการจั ด ท างบการเงิ น รวมตามที่ กล่ า วในย่ อ หน้ า ที่ 31 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงิ น รวม (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ทั้งงวดปั จจุ บันและงวดที่ นาเสนอเปรียบเทียบทุกงวด ให้ นาเสนองบการเงิน
เฉพาะกิจการเป็ นเพียงงบการเงินเดียวของกิจการ

การจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ
9
10

11

งบการเงิ นเฉพาะกิ จ การต้อ งจัดท าให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ยกเว้นตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 10
เมื่อกิจการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
10.1 วิธีราคาทุน
10.2 ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ
10.3 วิธีส่วนได้เสียตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้)
กิ จ การต้อ งใช้วิ ธี ก ารบัน ทึ ก บัญชี เ ดี ย วกัน ส าหรับ เงิ น ลงทุ น แต่ ล ะประเภท เงิ น ลงทุ น ที่
บันทึกบัญชีดว้ ยวิธีราคาทุนหรือตามวิธีส่วนได้เสีย ต้องปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก (เมื่อมีการประกาศใช้) เมื่อเงินลงทุนถู กจัดอยู่ในกลุ่มที่ถือไว้
เพื่อขายหรือเพื่อการจ่ ายให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของ (หรือนาไปรวมในกลุ่มสินทรัพย์ท่ ีจะจาหน่าย
ที่ ถู ก จั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรัพ ย์ท่ ี ถื อ ไว้เ พื่ อขายหรื อ เพื่ อการจ่ ายให้ แ ก่ ผู ้เ ป็ นเจ้ า ของ)
การวัดมูลค่าเงินลงทุนซึ่ งมีการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) จะไม่เปลี่ยนแปลงในกรณีดงั กล่าว
หากกิ จ การเลื อ กปฏิบั ติ ต ามที่ ระบุ ไ ว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 18 ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28
(ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ในการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในบริษัทร่ วมหรือ การร่ วมค้ าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามมาตรฐาน
5
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11ก

11ข

12

13

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) กิจการ
ต้ องบันทึกบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวด้ วยวิธเี ดียวกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในกรณี ที่ บริ ษั ท ใหญ่ ต้ อ งวั ดมู ลค่ า เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อยด้ วยวิ ธี มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไร
หรือขาดทุนตามที่ กล่าวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ซึ่ งเป็ นไปตามที่ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 31 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บที่ 10 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงิ นรวม (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) กิจการต้ องรั บรู้ เงิ นลงทุ น
ในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการด้ วยวิธเี ดียวกัน
บริษัทใหญ่ทสี่ ้ นิ สุดการเป็ นกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน หรือเปลี่ ยนสถานะมาเป็ นกิจการ
ที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุนต้ องรับรู้การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ การเปลี่ ยนแปลง
สถานภาพเกิดขึ้น ดังนี้
11ข.1 เมื่ อกิจ การสิ้น สุด การเป็ นกิจ การที่ ด าเนิ น ธุ ร กิจ ด้ า นการลงทุ น กิจการต้ องบั น ทึก
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามย่อหน้ า ที่ 10 โดยวันที่ มีการเปลี่ ยนแปลงสถานภาพต้ อง
ถือเสมือนเป็ นวันซื้อ มูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย ณ วันที่ ถือเสมือนเป็ นวัน ซื้อต้ อง
แสดงเสมือ นเป็ นสิ่ งตอบแทนที่ ต้ องจ่ ายเพื่ อเป็ นการโอนเพื่ อบัน ทึกบัญ ชีเงิน ลงทุ น
ตามย่อหน้ าที่ 10
11ข.1.1 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
11ข.1.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
11ข.2 เมื่ อกิจการเปลี่ ยนสถานะมาเป็ นกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน กิจการต้ องรับรู้
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ทย่ อ ยด้ ว ยวิ ธีมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น ตามที่ ก าหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ น (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) ผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและ
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงสถานภาพต้ อ งรั บ รู้ เป็ นผลก าไรหรื อ
ผลขาดทุนในกาไรหรือขาดทุน ผลปรับปรุงสะสมจากการรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ เคย
รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้นต้ องรับรู้เสมือนว่า
กิจ การที่ ดาเนิ น ธุ ร กิจ ด้ า นการลงทุ น ได้ จาหน่ า ยเงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ย่ อ ย ณ วั น ที่ มี
การเปลี่ ยนแปลงสถานภาพ
กิจการต้องรับรู เ้ งินปั นผลจากบริษทั ย่อย การร่ วมค้า หรือ บริษทั ร่ วมในกาไรหรือขาดทุ น
ในงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อกิจการมีสิทธิ ในการได้รบั เงินปั นผล เงินปั นผลจะถู กรับรู ้
ในกาไรหรือ ขาดทุน เว้นแต่ กิจการเลือกวิธี การบันทึกบัญชี โดยวิธีส่ว นได้เสี ย ซึ่ งในกรณี
ดังกล่าวเงินปันผลจะรับรูโ้ ดยการหักออกจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื่ อบริ ษัทใหญ่ จัดโครงสร้ างของกลุ่มโดยการจัดตั้งกิจการขึ้นใหม่เป็ นบริ ษัทใหญ่ ในลักษณะ
ที่ เป็ นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้
13.1 บริ ษั ท ใหญ่ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ นใหม่ ไ ด้ ม าซึ่ งการควบคุ ม จากบริ ษั ท ใหญ่ เ ดิ ม โดยการออก
ตราสารทุนเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับตราสารทุนที่ มีอยู่ของบริษัทใหญ่เดิม
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สินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มกิจการใหม่และกลุ่มกิจการเดิมเหมือนกันทั้งก่อนและ
หลังการปรับโครงสร้ าง และ
13.3 เจ้ าของบริษัทใหญ่เดิมก่อนที่ จะปรับโครงสร้ างมีอานาจโดยสมบูรณ์และมีส่วนได้ เสีย
ในสินทรัพย์สทุ ธิของกลุ่มกิจการเดิมและกลุ่มกิจการใหม่โดยเทียบเคียงกันทั้งก่อนและ
หลังการปรับโครงสร้ างเหมือนเดิม
และบริ ษัทใหญ่ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้ บันทึกเงินลงทุนในบริ ษัทใหญ่ เดิมตามที่ ระบุไว้ ในย่อหน้ าที่
10.1 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทใหญ่ทจี่ ัดตั้งขึ้นใหม่ต้องวัดราคาทุน ด้ วยมูลค่าตามบัญชี
ของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของที่ แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เดิม ณ วันที่
มีการปรับโครงสร้ างองค์กร
ในทานองเดียวกัน กิจการที่ ไม่ได้ เป็ นบริษัทใหญ่อาจจัดตั้งกิจการขึ้นใหม่เป็ นบริษัทใหญ่ในลักษณะ
ที่ เข้ า เงื่ อนไขในย่ อ หน้ า ที่ 13 ข้ อก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 13 ใช้ กั บ การจั ดโครงสร้ างในกรณี น้ ี
ด้ ว ยเช่ น กั น การอ้ า งอิ ง ถึ ง “บริ ษั ท ใหญ่ เ ดิ ม ” และ “กลุ่ ม กิ จ การเดิ ม ” ในกรณี น้ ี หมายถึ ง
“กิจการเดิม”

การเปิ ดเผยข้อมูล
15
16

กิ จ การต้อ งถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เกี่ ยวข้อ งทุ ก ฉบับ เมื่ อ
มีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงตามข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 16 ถึง 17
หากบริ ษ ัท ใหญ่ เ ลื อ กที่ จะไม่ น าเสนองบการเงิ น รวมตามย่ อ หน้า ที่ 4.1 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 10 (ปรับ ปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงิ น รวม (เมื่ อมี
การประกาศใช้) แต่ นาเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั ใหญ่ตอ้ งเปิ ดเผยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
16.1 ข้อเท็จจริงที่ว่างบการเงินที่นาเสนอเป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้ขอ้ ยกเว้น
ในการไม่ จัดท างบการเงิ นรวม พร้อ มทั้งเปิ ดเผยชื่ อบริ ษ ทั และสถานที่ หลักของ
การประกอบกิจการ (และประเทศที่ จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั หากแตกต่ าง) ของ
กิจการที่ มี การจัดท างบการเงิ นรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อ
การน าเสนอต่ อ สาธารณะ รวมทั้ง ที่ อยู่ ซ่ ึ งบุ ค คลภายนอกสามารถติ ด ต่ อ ขอ
งบการเงินรวมดังกล่าวได้
16.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยั สาคัญในบริษทั ย่อย ในการร่วมค้าและในบริษทั ร่วม
รวมถึง
16.2.1 รายชื่อของผูไ้ ด้รบั การลงทุน
16.2.2 สถานที่หลักของการประกอบกิจการของผูไ้ ด้รบั การลงทุน (และประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั หากแตกต่าง)
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16.2.3 สัดส่วนของความเป็ นเจ้าของในผูไ้ ด้รบั การลงทุน (และสัดส่วนของสิทธิ
ในการออกเสียงหากแตกต่างจากสัดส่วนของความเป็ นเจ้าของในผูไ้ ด้รบั
การลงทุน)
16.3 คาอธิ บายวิ ธี การทางบัญชี ท่ ีใช้ใ นการบันทึ กบัญชี เ งินลงทุ นตามรายละเอี ยดใน
ย่อหน้าที่ 16.2
เมื่อกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุนซึ่งเป็ นบริษทั ใหญ่ (ที่ไม่ใช่ บริษทั ใหญ่ตามที่กล่าวถึง
ในย่อหน้าที่ 16) จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นเพียงงบการเงินเดียวของกิจการ ตามที่
กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 8ก กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย กิจการที่ดาเนินธุ รกิจ
ด้า นการลงทุ น ยัง คงต้อ งน าเสนอการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เกี่ ยวกับ กิ จ การที่ ด า เนิ น ธุ ร กิ จ
ด้านการลงทุนตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง
2561) เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น (เมื่อมีการประกาศใช้)
หากบริษทั ใหญ่ (นอกเหนือจากบริ ษทั ใหญ่ ตามย่อ หน้าที่ 16 ถึง 16ก) หรื อ ผูล้ งทุ นที่ มี
การควบคุ มร่ ว มใน หรื อ มี อิ ท ธิ พลอย่ า งมี น ยั ส าคัญเหนือ ผูไ้ ด้รบั การลงทุ น มี ก ารจัด ท า
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ใหญ่หรือผูล้ งทุนต้องระบุ ถึงงบการเงินที่ มีการจัดทาตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงิ นรวม
(เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561)
เรื่ อง การร่ ว มการงาน (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้) หรื อ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 28
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว โดยบริษทั ใหญ่และผูล้ งทุนต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงินเฉพาะกิจการดังต่อไปนี้
17.1 ข้อเท็จจริงที่งบการเงินที่นาเสนอนั้นเป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการรวมทั้งเหตุผลใน
การจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีขอ้ กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดทา
17.2 รายละเอียดของเงินลงทุนที่มีนยั สาคัญในบริษทั ย่อย ในการร่วมค้าและในบริษทั ร่วม
รวมถึง
17.2.1 รายชื่อของผูไ้ ด้รบั การลงทุน
17.2.2 สถานที่หลักของการประกอบกิจการของผูไ้ ด้รบั การลงทุน (และประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั หากแตกต่าง)
17.2.3 สัดส่วนของความเป็ นเจ้าของในผูไ้ ด้รบั การลงทุน (และสัดส่วนของสิทธิ
ในการออกเสียงหากแตกต่างจากสัดส่วนของความเป็ นเจ้าของในผูไ้ ด้รบั
การลงทุน)
17.3 คาอธิ บายวิ ธี การทางบัญชี ท่ ีใช้ใ นการบันทึ กบัญชี เ งินลงทุ นตามรายละเอี ยดใน
ย่อหน้าที่ 17.2

8
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วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
18

18ก
18ข
18ค
18ง
18จ
18ฉ
18ช
18ซ
18ฌ
18ญ

กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ ม
ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ น ไป ทั้ง นี้ อนุ ญ าตให้ กิจ การน าไปใช้ ก่ อ นวั น ที่ มี
ผลบั ง คั บ ใช้ หากกิ จ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ส าหรั บ งวดก่ อ นวั น ที่ มี
ผลบั ง คั บ ใช้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ เท็จ จริ ง ดั ง กล่ า วด้ ว ยและต้ อ งถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง งบการเงิ น รวม (เมื่ อมี ก าร
ประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การร่วมการงาน
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่ น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
พร้ อมกัน
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
วิ ธี ส่ ว นได้เ สี ย ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ (ที่ ปรั บ ปรุ ง ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27
(ปรับปรุง 2560) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทาให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 4 ถึง 7 10
11ข และ 12 กิจการต้ องปฏิบัติตามการปรั บปรุงดังกล่ าวสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป โดยให้ ถือปฏิบัติสาหรับการปรับปรุงดังกล่าวโดยวิธี
ปรับย้ อนหลังตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง นโยบาย
การบัญ ชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละข้อผิ ด พลาด ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ กิจ การ
นาไปใช้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สาหรับงวด
ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
การอ้างอิ ง ถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อ ทางการเงิ น
(เมื่อมีการประกาศใช้)
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ถ้ า กิ จ การน ามาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ มาถื อ ปฏิบั ติ แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ น ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) มาปฏิ บั ติ ใ ช้
การอ้ า งอิงใดๆ ถึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
9

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ให้ หมายถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรู แ้ ละการวัด
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

การยกเลิกมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม
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(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
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