คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรือ่ ง งบการเงินเฉพาะกิจการ
บทนา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้ วยข้ อกาหนดทางการบัญชี
และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้ าและเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เมื่อกิจการจั ดทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกาหนดให้ กิจการที่จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึก
เงินลงทุนดังกล่าวด้ วยวิธรี าคาทุน หรือวิธีส่วนได้ เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่วมค้ า หรือตามที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่เี ลือกวัดมูลค่าเงินลงทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่ถือเป็ นข้ อบังคับให้ ต้องจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ
แต่หากกิจการเลือกที่จะนาเสนอ หรือต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่ให้ มีการนาเสนองบการเงิน
เฉพาะกิจการ กิจการจาเป็ นต้ องนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ ปฏิบัติเมื่อมีการจัดทางบการเงินเฉพาะ
กิจการให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คานิยาม คาศัพท์ และคาอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคัญ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง งบการเงินที่นาเสนอโดยบริษัทใหญ่ (กล่าวคือผู้ลงทุนที่ควบคุม
บริษัทย่อย) หรื อโดยผู้ลงทุนที่มีอานาจควบคุมร่ วมในผู้ได้ รับการลงทุนหรื อมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
เหนือผู้ได้ รับการลงทุน ซึ่งมีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนด้ วยราคาทุน หรื อตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นงบการเงินที่มีการนาเสนอเพิ่มเติมจากงบการเงินรวม หรือเพิ่มเติม
จากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือเงินลงทุนในการร่วมค้ าตามวิธีส่วนได้ เสีย ทั้งนี้ไม่รวมถึง
สถานการณ์ท่กี าหนดให้ กจิ การอาจนาเสนองบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นเพียงงบการเงินเดียวของกิจการใน
กรณีท่กี ิจการได้ รับยกเว้ น เมื่อเข้ าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องที่กาหนดให้
1
2
กิจการไม่ต้องใช้ วิธีส่วนได้ เสีย หรื อไม่ต้องนาเสนองบการเงินรวม ดังนั้น งบการเงินเฉพาะกิจการไม่
จาเป็ นต้ องแนบท้ ายงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่ วม หรือเงินลงทุนในการร่วมค้ าตามวิธีส่วนได้ เสีย
หรือนาเสนอพร้ อมกับงบการเงินรวมเสมอไป หากเข้ าเงื่อนไขตามที่ได้ ระบุไว้
อย่างไรก็ตาม งบการเงินที่แสดงตามวิธีส่วนได้ เสียไม่ถือเป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการ ในทานอง
เดียวกันงบการเงินของกิจการซึ่งไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือส่วนได้ เสียของผู้ร่วมค้ าในการร่วมค้ า ก็ไม่
ถือเป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการเช่นกัน
1
2

ดู ย่อหน้ าที่ 17 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
ดู ย่อหน้ าที่ 4.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
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หน้ า 1

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินของกลุ่มกิจการที่มีการนาเสนอสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ
เจ้ าของ รายได้ ค่าใช้ จ่าย และกระแสเงินสดของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย เสมือนว่าเป็ นของหน่วยงาน
ทางเศรษฐกิจหน่วยงานเดียว
การจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ
การวัดมู ลค่ า และการบันทึกบัญชี เงินลงทุน ในบริษทั ย่อย เงินลงทุนในการร่ ว มค้าและเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้ องบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนใน
การร่วมค้ าและเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธใี ดวิธหี นึ่งดังต่อไปนี้
1. วิธรี าคาทุน
2. วิธีมูลค่ า ยุ ติธรรมผ่ า นก าไรหรื อขาดทุ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เรื่ อง
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ดังเช่ นในกรณีท่ี เงินลงทุนในการร่ วมค้ าและเงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่ วม ถือโดย หรือถือโดยทางอ้ อมผ่านกิจการซึ่งเป็ นกิจการร่ วมลงทุน (venture
capital organization) กองทุนรวม (mutual fund) กองทรัสต์ (unit trust) หรือกิจการที่มีลักษณะ
คล้ ายคลึงกันรวมทั้งกองทุนประกันภัยแบบควบการลงทุน (investment-linked insurance funds)3
3. วิธสี ่วนได้ เสียตามที่อธิบายไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
อย่างไรก็ตาม หากกิจการใช้ วิธีการบันทึกบัญชีอย่างไรในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละประเภท
แล้ ว กิจการจาเป็ นต้ องใช้ วิธีการบันทึกบัญชี เดียวกันในแต่ละประเภทเงินลงทุนอย่างสม่าเสมอ ตลอดจน
กิจการต้ องบันทึกบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวด้ วยวิธเี ดียวกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ
คาว่า ราคาทุน หมายถึง จานวนเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสดที่จ่ายซื้อ หรื อมู ลค่ายุ ติธรรม
ของสิ่งตอบแทนที่ให้ เพื่อการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ณ วันที่ได้ มา หรือ วันที่ก่อสร้ าง ทั้งนี้ ต้ นทุนของเงินลงทุน
ตามวิ ธีราคาทุ น จะรวมถึง ต้ นทุ น ในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มาซึ่ งเงิ นลงทุ นนั้ น
(Directly attributable transaction costs)
ตัวอย่างที่ 1

ต้นทุนของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะของกิจการ

บริษัท ก จากัด จ่ายซื้อส่วนได้ เสียร้ อยละ 80 ในบริษัท ข จากัด ซึ่งถือว่ามีการควบคุมตามมาตรฐานการ
บั ญ ชี ท่ีเ กี่ยวข้ อ ง โดยจ่ า ยซื้ อด้ วยเงิน สดจานวน 1,000 บาท นอกจากนี้ ต้ น ทุน ในการเข้ า ทารายการที่
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการเข้ าซื้อส่วนได้ เสียของบริษัท ก จากัด เท่ากับ 30 บาท
ต้ น ทุ น ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย ข จ ากัด ในงบการเงิ น เฉพาะของกิจ การของบริ ษั ท ก จ ากัด จะ
ประกอบด้ วยจานวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่จ่ายซื้อ หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้
เพื่อการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ณ วันที่ได้ มาซึ่งการควบคุมบริษัทย่อย ตลอดจนต้ นทุนทางตรงอื่น ซึ่งในกรณีน้ ี
3

ดู ย่อหน้ าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
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หน้ า 2

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จะเท่ากับ 1,030 บาท (เงินสดที่จ่ายซื้อ 1,000 บาท และต้ นทุนในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
กับการเข้ าซื้อส่วนได้ เสียของบริษัท ก จากัด เท่ากับ 30 บาท)
นอกจากนี้ ณ วันสิ้นแต่ละรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้ า
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงตามวิธรี าคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการจาเป็ นต้ องประเมินว่า
มีข้อบ่งชี้ท่ที าให้ เงินลงทุนที่แสดงตามวิธีราคาทุนดังกล่ าวอาจเกิดการด้ อยค่าหรือไม่ หากกิจการพบว่ามี
ข้ อบ่งชี้ดังกล่าว กิจการต้ องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของเงินลงทุนนั้นตามข้ อกาหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ โดยข้ อบ่งชี้ ขั้นต่าที่เกี่ยวข้ องที่ช้ ีให้ เห็นว่า เงินลงทุนใน
บริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่ วมค้ าและเงินลงทุนในบริษัทร่ วมที่แสดงตามวิธีราคาทุนดังกล่าวอาจเกิดการ
ด้ อยค่าตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีท่เี กี่ยวข้ องนั้น จะพิจารณาได้ จากแหล่งข้ อมูลภายใน โดยพิจารณา
จากเงินปันผลที่ผ้ ูลงทุนได้ รับจากบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วม ซึ่งจะได้ กล่าวในหัวข้ อ การรับรู้เงิน
ปันผลจากบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วม
การวัดมูลค่าเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงสถานะเงินลงทุน
เมื่อเงินลงทุนถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ถือไว้ เพื่อขาย หรือนาไปรวมในกลุ่มสินทรัพย์ท่ถี ูกจัดประเภทเป็ น
สินทรั พ ย์ท่ีถือ ไว้ เพื่ อขายแล้ ว เงิน ลงทุ น ที่บั นทึกบั ญชี ด้วยวิ ธีราคาทุ น ต้ อ งปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงาน
ที่ยกเลิก คือ ต้ องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่าที่ต่ากว่ าระหว่ างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการ
ขายโดยผลต่ างที่เกิดขึ้นรั บรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากกิจการเลือกวัดมูลค่าเงินลงทุนด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มูลค่าเงินลงทุนจะไม่เปลี่ยนแปลงในกรณีดังกล่าว
การรับรูเ้ งินปันผลจากบริษทั ย่อย การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม
ในกรณีท่กี จิ การเลือกวิธีการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วมโดยวิธี
ราคาทุ น เงิ น ปั น ผลจากบริ ษั ท ย่ อ ย การร่ ว มค้ า หรื อ บริ ษัท ร่ วมจะรั บ รู้ ในก าไรหรื อ ขาดทุ น ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อกิจการมีสิทธิในการได้ รับเงินปันผล ซึ่งก็คือ วันที่บริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือ
บริ ษั ท ร่ ว มมี ก ารประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผล โดยกิ จ การจะไม่ ส ามารถที่จ ะรั บ รู้ เ งิ น ปั น ผลจากบริ ษั ท ย่ อ ย
การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วมในกาไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการได้ หากบริษัทย่อย การร่วมค้ า
หรือบริษัทร่วม เหล่านั้นยังไม่ได้ มีการบันทึกหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายให้ กบั ผู้ลงทุน
อย่างไรก็ตาม การที่ผ้ ูลงทุนรับรู้เงินปั นผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วม
อาจถือได้ ว่าเป็ นข้ อบ่งชี้ท่เี งินลงทุนดังกล่าวที่แสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการอาจเกิดการ
ด้ อยค่าได้ เมื่อผู้ลงทุนรับรู้เงินปันผลจากการลงทุนดังกล่าวและมีหลักฐานแสดงให้ เห็นดังต่อไปนี้
1. มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุ ทธิของผู้ถูกลงทุนในงบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงค่า
ความนิยมที่เกี่ยวข้ อง หรือ
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2. เงินปันผลมีจานวนมากกว่ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วม
ในรอบระยะเวลาที่ประกาศจ่ายเงินปันผล
ทั้งนี้ หากกิจการเลือกวิธกี ารบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้ า หรือบริษัทร่วมโดยวิธี
ส่วนได้ เสียแล้ ว เงินปันผลจากเงินลงทุนดังกล่าวจะรับรู้โดยการหักออกจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
การวัดมูลค่าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั ใหญ่ทีจ่ ัดตั้งขึ้ นใหม่
ในกรณีท่ี บริษัทใหญ่จัดโครงสร้ างใหม่ภายในกลุ่มกิจการ โดยการจัดตั้งกิจการขึ้นใหม่เป็ นบริษัทใหญ่
ในลักษณะที่บริษัทใหญ่ท่จี ัดตั้งขึ้นใหม่ควบคุมบริ ษัทใหญ่เดิมผ่านการออกตราสารทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ตราสารทุ นที่มีอยู่ ของบริ ษัทใหญ่ เ ดิม โดยที่สิน ทรั พย์แ ละหนี้ สิน ของกลุ่ มกิจ การใหม่ ภายหลังการปรั บ
โครงสร้ างมิได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสินทรั พย์และหนี้สินของกลุ่มกิจการเดิมก่อนการปรั บโครงสร้ าง
ตลอดจนผู้เป็ นเจ้ าของบริษัทใหญ่เดิมมีส่วนได้ เสียในสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มกิจการใหม่ภายหลังการปรับ
โครงสร้ างเหมือนกันกับส่วนได้ เสียในสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มกิจการเดิมก่อนการปรับโครงสร้ าง และบริษัทใหญ่
ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ นใหม่ บั น ทึ ก เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ใหญ่ เ ดิ ม ตามวิ ธี ร าคาทุ น ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การแล้ ว
เงินลงทุนตามวิ ธีราคาทุนในบริ ษัทใหญ่ เดิมที่บริ ษัทใหญ่ ท่จี ัดตั้งขึ้นใหม่จะต้ องบันทึกนั้น จะต้ องวัดด้ วย
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใหญ่เดิม ณ
วันที่มีการปรับโครงสร้ างใหม่
ในทานองเดียวกัน กิจการที่ไม่ได้ เป็ นบริษัทใหญ่อาจจัดตั้งกิจการขึ้นใหม่เป็ นบริษัทใหญ่ในรูปแบบ
ที่เข้ าเงื่อนไขตามที่กล่าวข้ างต้ น ข้ อกาหนดในเรื่องดังกล่าว จะถูกนามาใช้ เช่นเดียวกันกับการจัดโครงสร้ าง
ในกรณีน้ ีและในกรณีน้ ีการอ้ างอิงถึง “บริษัทใหญ่เดิม” และ “กลุ่มกิจการเดิม” หมายถึง “กิจการเดิม”
การเปิ ดเผยข้อมูล
กิจการจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่เี กี่ยวข้ องซึ่งรวมถึงข้ อมูลดังต่อไปนี้
1. หากบริษัทใหญ่ (นอกเหนือจากบริษัทใหญ่ท่ใี ช้ ข้อยกเว้ นในการไม่จัดทาและนาเสนองบการเงินรวม)
หรื อผู้ร่ วมค้ าในการร่ วมค้ า หรื อผู้มีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญเหนือผู้ได้ รับ การลงทุน มีการจัดทา
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทใหญ่หรือผู้ลงทุนต้ องระบุถึงงบการเงินที่มีการจัดทาตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่อง
การร่วมการงาน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า โดย
บริษัทใหญ่และผู้ลงทุนต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังต่อไปนี้
1.1 ข้ อเท็จจริ งที่งบการเงินที่นาเสนอนั้นเป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการรวมทั้งเหตุผลในการจัดทา
งบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีข้อกฎหมายบังคับให้ ต้องจัดทา
1.2 รายละเอียดของเงิน ลงทุ นที่สาคั ญในบริ ษัทย่ อย เงินลงทุ นในการร่ ว มค้ าและเงินลงทุ นใน
บริษัทร่วม รวมถึง (ก) รายชื่อของผู้ได้ รับการลงทุน (ข) สถานที่หลักของการประกอบกิจการ
ของผู้ได้ รับการลงทุน (และประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งหากมีความแตกต่าง) (ค) สัดส่วน
ของความเป็ นเจ้ าของในผู้ได้ รับการลงทุน (และสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงหากแตกต่าง
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จากสัดส่วนของความเป็ นเจ้ าของในผู้ได้ รับ การลงทุน) ตลอดจนคาอธิบายวิธีการทางบัญชีท่ี
ใช้ ในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามรายละเอียดดังกล่าว
2. ในกรณีท่ีบริ ษัทใหญ่ ใช้ ข้อยกเว้ นในการไม่ จัดทาและนาเสนองบการเงินรวม เนื่ องจากเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม แต่มีการนาเสนอ
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทใหญ่ต้องเปิ ดเผยในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
2.1 ข้ อเท็จจริ งที่ว่างบการเงินที่นาเสนอเป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้ ข้อยกเว้ นในการไม่
จัดทางบการเงินรวม พร้ อมทั้งให้ เปิ ดเผยชื่อบริษัทและสถานที่หลักของการประกอบกิจการ
(และประเทศที่จ ดทะเบี ยนจั ดตั้ งบริ ษัทหากมีความแตกต่ า ง) ของกิจการที่มีการจั ดทา
งบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อการนาเสนอต่อสาธารณะ รวมทั้งที่
อยู่ซ่ึงบุคคลภายนอกสามารถติดต่อของบการเงินรวมดังกล่าวได้
2.2 รายละเอียดของเงิน ลงทุ นที่สาคั ญในบริ ษัทย่ อย เงินลงทุ นในการร่ วมค้ าและเงินลงทุ นใน
บริษัทร่วม รวมถึง (ก) รายชื่อของผู้ได้ รับการลงทุน (ข) สถานที่หลักของการประกอบกิจการ
ของผู้ได้ รับการลงทุน (และประเทศที่จดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษัทหากมีความแตกต่าง) (ค)
สัดส่วนของความเป็ นเจ้ าของในกิจการ(และสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียง หากมีความ
แตกต่างจากสัดส่วนของความเป็ นเจ้ าของในผู้ได้ รับการลงทุน) ตลอดจนคาอธิบายวิธีการทาง
บัญชีท่ใี ช้ ในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามรายละเอียดดังกล่าว
ตัวอย่างที่ 2

การเปิ ดเผยข้อมูล

1. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้ จัดทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท [ ] จากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้ อยละ
ของการถือหุ้น
2556

2555

ร้ อยละ

ร้ อยละ

บริษัท……………

xx

xx

บริษัท……………

xx

xx

ข)
ค)

บริษัทฯ นางบการเงินของบริ ษัทย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริ ษัทฯ
มีอานาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
งบการเงิ นของบริ ษัทย่ อยได้ จั ดทาขึ้นโดยใช้ นโยบายการบั ญชี ท่ีสาคัญ เช่ นเดียวกันกับของ
บริษัทฯ
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ง)

จ)
ฉ)

1.1

สิน ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิน ตามงบการเงิ น ของบริ ษั ทย่ อ ยซึ่ งจั ด ตั้ง ในต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ น
เงินบาทโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้ และค่าใช้ จ่าย
แปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้ อั ต ราแลกเปลี่ ย นถั ว เฉลี่ ย รายเดื อ น ผลต่ า งซึ่ ง เกิ ด ขึ้ นจาก
การแปลงค่าดังกล่าวได้ แสดงไว้ เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงค้ างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้ าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ ว
ส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรือขาดทุนและสินทรั พย์สุทธิของ
บริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้ เป็ นของบริ ษัทฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาไร
หรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
บริ ษั ทฯจั ดทางบการเงิน เฉพาะกิจการเพื่ อประโยชน์ ต่ อสาธารณะ โดยแสดงเงิ นลงทุ นใน
บริษัทย่อย การร่วมค้ าและบริษัทร่วมตามวิธรี าคาทุนหรือวิธสี ่วนได้ เสีย

2. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
2.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริษัท

ทุนเรียกชาระแล้ ว สัดส่วนเงินลงทุน
2556

2555 2556

2555

ราคาทุน / มูลค่าตาม
บัญชีตามวิธสี ่วนได้ เสีย
2556

2555

เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี
2556

2555

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
บริษัท [ ] จากัด

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

บริษัท [ ] จากัด

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

บริษัท [ ] จากัด

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

รวม
3. เงินลงทุนในการร่วมค้า
3.1

เงินลงทุนในการร่วมค้ าตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เงินลงทุ นในการร่ วมค้ าซึ่ งเป็ นเงินลงทุ นในกิจการที่บริ ษัทฯและบริ ษัทอื่นควบคุ มร่ วมกันมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กรณีเลือกใช้ วิธรี าคาทุน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

การร่วมค้ า

ลักษณะ
ธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน
2556

มูลค่าตามบัญชี
ผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าสะสม ตามวิธรี าคาทุน
ของเงินลงทุน - สุทธิ

ราคาทุน

2555 2556

2555

2556

2555

2556 2555

(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
บริษัท [ ] จากัด

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

บริษัท [ ] จากัด

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

รวม

กรณีเลือกใช้ วิธสี ่วนได้ เสีย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การร่วมค้ า

ลักษณะธุรกิจ

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่วนได้ เสีย

สัดส่วนเงินลงทุน
2556

2555

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

บริษัท [ ] จากัด

xx

บริษัท [ ] จากัด

xx

รวม

2556

2555

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx
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หน้ า 7

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3.2

ส่วนแบ่งกาไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ (เปิ ดเผยทั้งวิธรี าคาทุนและวิธสี ่วนได้ เสีย)
ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกาไร/ขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้ าในงบการเงินรวม
และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งกาไร/ขาดทุนจาก
เงินลงทุนในการร่วมค้ า
การร่วมค้ า

เงินปันผลที่บริษัทฯรับ
ระหว่างปี

ในระหว่างปี
2556

2555

2556

2555

บริษัท [ ] จากัด

xx

xx

xx

xx

บริษัท [ ] จากัด

xx

xx

xx

xx

รวม

xx

xx

xx

xx

4. เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
4.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กรณีเลือกใช้ วิธรี าคาทุน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท

บริษัท [ ]
บริษัท [ ]
รวม

มูลค่าตามบัญชี
ลักษณะ จัดตั้งขึ้น
ผลขาดทุนจาก ตามวิธรี าคาทุน
ธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
การด้ อยค่าสะสม
- สุทธิ
ของเงินลงทุน
2556
2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
xx
xx xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
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หน้ า 8

คู่มอื อธิบายมาตรฐานการบัญชีน้ ี ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กรณีเลือกใช้ วิธสี ่วนได้ เสีย

ลักษณะธุรกิจ
บริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน
2556
(ร้ อยละ)
xx
xx

บริษัท [ ]
บริษัท [ ]
รวม
4.2

2555
(ร้ อยละ)
xx
xx

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่วนได้ เสีย
2556 2555
xx
xx
xx

xx
xx
xx

เงินปันผลรับ (เปิ ดเผยทั้งวิธรี าคาทุนและวิธสี ่วนได้ เสีย)
ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี

บริษัท

2556

2555

บริษัท [ ] จากัด

xx

xx

บริษัท [ ] จากัด

xx

xx

รวม

xx

xx

**********************
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คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์
ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์
ที่ปรึกษา
นางสาวแน่งน้ อย
เจริญทวีทรัพย์
ที่ปรึกษา
ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล
กรรมการ
ดร.สันติ
กีระนันทน์
กรรมการ
นายณรงค์
พันตาวงษ์
กรรมการ
นางสุรีพร
ศิริขันตยกุล
กรรมการ
นางสาววันดี
ลีวรวัฒน์
กรรมการ
นางสาวสมบูรณ์
ศุภศิริภิญโญ
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นางวราภรณ์
วงศ์พินิจวโรดม)
กรรมการ
(นางสาวนภา
ลิขิตไพบูลย์)
กรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
กรรมการ
(นางสาวแทนฟ้ า
ชาติบุตร)
กรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายสาโรช
ทองประคา)
กรรมการ
(นางธัญพร
ตันติยวรงค์)
กรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวปรียานุช
จึงประเสริฐ)
กรรมการ
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวพวงชมนาถ
จริยะจินดา)
กรรมการ
(นางภัทรา
โชว์ศรี)
กรรมการ
(นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์ )
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา
ตันติประภา
กรรมการและเลขานุการ
ดร.สันสกฤต
วิจิตรเลขการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
นางสาวรุ้งนภา
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
ดร.จิรดา
นายกษิติ
นางสาวกัญญาณัฐ
นางฐานิตา
นายภาคภูมิ
นายไพศาล
นายอุดมศักดิ์
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวยุพาวดี
(นางสาวแทนฟ้ า
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาววราวรรณ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวสุนิตา
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวยุพิน
(นายณรงค์
(นางสาวเขมวันต์
นายกิตติ

เลิศสุวรรณกุล
เพรียบจริยวัฒน์
เพทายบรรลือ
เกตุสรุ ิยงค์
ศรีรัตน์ชัชวาลย์
อ่าสาอางค์
วณิชธนานนท์
บุญศิริสขุ ะพงษ์
บุศรานิพรรณ์

ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

วรรณเลิศ)
ชาติบุตร)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

กิจวิชา)

อนุกรรมการ

เจริญศิลป์ )

อนุกรรมการ

เรืองฤทธิ์)
ภานุเดชทิพย์)
ศรีสวัสดิ์)
เตชะเกษมบัณฑิตย์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

